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 چکيده
 وصتیا  خص بتر  اكستین  و جیبتريین  هتا  هورمتو   مختلت   هتا  غلظتت  تأثیر چگونگي تعیین هدف با تحقیق اين
 و تكرار چهار با تصادفي كامالً طرح قايب در فاكتوريل صور به آزمايشگاهي شرايط در كامرا  رقم يوبیا زراعي و زنيجوانه
 آزمايش تیمارها  گرفت. انجام 1393 سال در تكرار سه با تصادفي كامل ها بلوك قايب در فاكتوريل صور به مزرعه در

 زما  مد  و شاهد عنوا به مقطر آب و اكسین و جیبريین ها هورمو  (امپيپي 60 و 40 ،20) مختل  ها غلظت شامل
 و تتر  وز  صتاا   بتا  رابطته  در دار معنتي  اختتالف  آزمايشتگا   در كه داد نشا  نتايج بود. ساعت 12 و 6 بذور خیساند 
 بتاتترين  مقطتر  آب تیمتار  د.شت  مشاهد  چهريشه خروج يكنواختي و زنيجوانه سرعت چه،ساقه و چهريشه طول خشك،
 در را متتر میلي 48/5 و 9/33 با ترتیب به چهساقه و چهريشه طول بیشترين همچنین و بذر/روز( 37/9) زنيجوانه سرعت
 يكنتواختي  و زنتي جوانته  سرعت بهبود موجب ساعت 12 زما  به نسبت ساعت 6 زما  داد. نشا  تیمارها ساير با مقايسه
 بتا  مقطتر  آب تیمار به مربوط عملكرد بیشترين مزرعه در گرديد. درصد 7/46 و 7/33 میزا  به رتیبت به هاگیاهچه خروج

 دارمعنتي  غتالف  در دانه تعداد غیرازبه عملكرد  اجزا بر آزمايش تیمارها  برهمكنش اثر بود. هكتار در كیلوگرم 6/3309
 دانته 100وز  (،=85/0r) برداشتت  خصشتا  (،=93/0r) زيستتي  عملكترد  با دانه عملكرد همبستگي میزا  باتترين نبود.
(49/0r=،) بوته در غالف تعداد و (38/0r=،)  در ستاعت  6 متد   به مقطر آب تیمار پیش تیمار كلي، طوربه شد. مشاهد 

  بود. كامرا  رقم در مطايعه مورد صاا  غايب يحاظ به برتر تیمار مزرعه و آزمايشگا 
 

 خیساند  زما  مد  عملكرد، اكسین، ك،جیبريی اسید کليدی: هایواژه
 

  1 مقدمه

 پتیش  بتذور  آ  واسطه به كه است تكنیكي بذر پرايمینگ
 اكويتویيكي  شترايط  بتا  مواجهته  و ختود  بستتر  در قرارگرفتن از

 زنتي جوانه آمادگي بیوشیمیايي و فیزيويویيكي يحاظ به محیط،
 تظتاهرا   بتروز  ستبب  توانتد متي  امتر  اين آورند.مي دست به را

 حاصتل  گیا  و شد پرايم بذر در متعدد  فیزيويویيكي و زيستي
 چگتونگي  در تتوا  متي  را متوارد  ايتن  كته طور به ؛گردد آ  از

 محیطي، ها نهاد  از بردار بهر  نبا ، اويیه استقرار زني،جوانه
 كتترد مشتتاهد  محصتتول كیاتتي و كمتتي افتتزايش زودرستتي،

(McDonald, 2012). بلبلتتتيچشتتتم يوبیتتتا (Vigna 

unguiculata L.) در كه بود  حبوبا  خانواد  گیاها  از يكي 
 آمريكتا   آستیا،  آفريقتا،  گرمستیر  نیمته  و گرمستیر   مناطق
 كشتت  آمريكتا  متحد  ايايت و اروپا جنوب از قسمتهايي جنوبي،
 بلبليچشم يوبیا دانه (.Majnoon Hosseini, 2008) گرددمي

                                                           
 saeeds79@gmail.com نويسنده مسئول:*

 Majnoon) باشتتدمتتي پتتروتنین درصتتد 25 تتتا 20دارا 

Hosseini, 2008.) ماننتد  مختلاي ها روش از بذر تیمارپیش 
 ,.Farooq et al) آب جتذب  دور  طتي  بتذر  متابويیكي ترمیم

 استیدها،  قنتدها،  نظیتر  زنيجوانه ها متابويیت افزايش (،2007
 اسمز  تنظیم (،Basra et al., 2005) هاآمین و اسیدها آمینو
(Bradford, 1986) بترا   آبگیر  زما  مد  رد كاهش يك و 

 (Bradford, 1986) انتد نشتد   خشتك  تیمار از پس كه بذور 
 اثترا   شتود. متي  زنتي جوانته  يكنواختي و سرعت افزايش سبب

 ماننتد  زراعي محصوت  از بسیار  برا  نیز تیمارپیش سودمند
 شتد   داد  نشتا   آفتتابگردا   و ستويا  ذر ، چغندرقنتد،  گندم،
 از حتاكي  زيتاد   بسیار ها گزارش (.Bajehbaj, 2010) است
 از اعتم  آ  بته  مربتوط  هتا  شتاخص  و زنتي جوانته  رفتتار  بهبود
 چته، هستاق  طتول  ريشه، طول بذر، بنیه زني،جوانه زما  متوسط
 باشتد متي  شتد  پترايم  بتذور  در اويیته  استتقرار  و زنيجوانه نرخ
(Kattimani et al., 1999.) بتذور  در زنتي جوانته  تسريع علت 

تجزيته  هتا  آنتزيم  فعايیتت  افزايش از ناشي تواندمي شد پرايم

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
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 قايتب  در زيستتي  انتری   ستط   افزايش آمیالز، آياا مثل كنند 
 افتزايش  ،DNA و RNA ستنتز  افتزايش  ،ATP مقتدار  افزايش
 باشتد  هتا میتوكنتدر   عملكترد   ارتقتا  حتال  عتین  در و تعداد
(Agrawal, 2004.) ستتاختار و عملكتترد ،شتتد پتترايم بتتذور در 

 تتر  مطلتوب  وضعیت در شاهد بذور با مقايسه در سلويي  غشا
 عصتار   ايكتريكتي  هدايت مطايعه طريق از موضوع اين باشد.مي

درو  ها متابويیت تراوش كهطور به ،است بررسي قابل بذر 
 هتدايت  آ  تبتع  به و بود  كمتر شد پرايم بذور  غشا از سلويي

 متورد  در امتر  ايتن  باشد.مي كمتر نیز بذور اين عصار  ايكتريكي
 جو و گندم تربچه، آيو، چغندرقند، شیرين، ذر  شد پرايم بذور
 در ترمطلوب زنيجوانه برا  توجیهي تواندمي و رسید  اثبا  به

  (.Sivritepe & Dourado, 1995) باشد شد  تیمار بذور
 و متتتابويیكي  تغییتترا  ا پتتار   شتتد پتترايم  بتتذور در

 ايتن  در مثال برا  يابد.مي تحقق زنيوانهج ناع به بیوشیمیايي
 و هتا آنتزيم  اثتر  در هتا كربوهیتدرا   و هاپروتنین از بخشي بذور

 در شتركت  آمتاد   و شتد   شكستته  هیدرويیزكنند  ها واكنش
 بترا   تتوجیهي  توانتد مي مسنله اين شوند.مي زنيجوانه فرآيند
 باشتد  زنتي جوانته  زمتا   متوستط  كتاهش  و زنتي جوانته  تسريع

(Kheiri, 2010). بستتر  در قرارگترفتن  از پتس  شد پرايم بذور 
 حاصل گیاها  در استقرار امر اين پي در و زد جوانه زودتر خود
 انجتام  تتر يكنواختت  حتال  عتین  در و بهتر تر،سريع بذور اين از
بته  گیاهتا   بتا  مقايسته  در گیتاهي  چنتین  واقتع  در پتذيرد. مي

 سیستتم  تتر  كوتتا    زما طي در تیمارنشد  بذور از وجودآمد 
 متواد  و آب تتر مطلوب جذب با و داد  گسترش را خود ا ريشه
 مرحلتته بتته فتوستتنتزكنند  ستتبز هتتا بختتش تويیتتد و غتتذايي
 و زيستتي  يحتاظ  بته  شترايطي  چنین تحقق رسند.مي اتوتروفي
 شتد  پرايم بذور از حاصل گیاها  به ا ويژ  موقعیت اكويویيكي

 وضتعیت  اين كهطور به ،(Kattimani et al., 1991) دهدمي
 نتور  آب، مثل محیطي ها نهاد  از ترمناسب بردار بهر  امكا 

 ممكتن  شترايط  اين اثر در طورهمین دهد.مي گیا  به را غیر  و
 بر حاكم اكويویيكي ها ويژگي يحاظ به گیا  ذاتي توانايي است
 منجتر  دتوانمي نهايت در موارد اين برآيند يابد. ارتقاء روابط اين
 كه گردد گیاها  اين در فتوسنتزكنند  سط  و مد  افزايش به

 طبعتتاً و كتتربن اكستتید د  تثبیتتت میتتزا  امتتر ايتتن متعاقتتب
 هتتا هیتتدروكربن ذخیتتر  طتتورهمتتین و تويیتتد  آستتمیال 

 نتیجته  در و يافتته  افتزايش  گیتا   مختل  اندام در ساختار غیر
 بین كه آنجا از طورهمین شد. خواهد بیشتر تويید  تود زيست
 و تخصتیص  بتا  گیا  پیكر  در موجود غذايي ذخاير و تود زيست
 در استا   ايتن  بر است، برقرار تنگاتنگ ارتباطي زايشي، قدر 
 مختز ،  محتدوديت  وجتود  عتدم  شترط  بته  بحت   مورد گیاها 

 يافتت  خواهتد  افتزايش  شتاهد  تیمار با مقايسه در دانه محصول
(Boubaker, 1996.) 

 بذر انواع تويید توسعه مهم ابزار يك وا عن به دانه كیایت
پیش كه داد  نشا  نیز قبلي ايعا مط است. مدنظر آ  اصالح و

 استید  استتیك  اينتدول  مختلت   هتا   غلظتت  در بتذور  كاشت
(Basra et al., 2006) استتید جیبريیتتك و (Alonso- 

Ramírez et al., 2009) كتاهش  يتا  و افزايش به است ممكن 
 متورد  در انتدكي  اطالعتا   حال اين با .شود منجر گیاهچه رشد

 يوبیتا  گیاهچته  رشتد  و زنتي جوانته  بر هاهورمو  تأثیر چگونگي
 هتدف  بتا  مطايعته  ايتن  استا ،  ايتن  بتر  دارد. وجود بلبليچشم
 برخي رابطه بر اسید جیبريیك و اكسین پرايمینگ تأثیر بررسي

 تعیتین  و بلبلتي چشتم  يوبیتا  عملكترد  و زنتي جوانته  خصوصیا 
 باشتد،  متثثر  عملكترد  بهبتود  در تواندمي كه هورمو  زا غلظتي
 شد. اجرا

 

 هاروش و مواد
 بتذر  علتوم  و تكنويتوی   گترو   آزمايشتگا   در آزمايش اين
 سترعت  تعیتین  هتدف  بتا  شوشتتر،  واحتد  اسالمي آزاد دانشگا 
 تحتت  كتامرا   رقتم  بلبلتي چشم يوبیا گیاهچه رشد و زنيجوانه
 گرديتد.  اجترا  رشتد  هتا   كنندتنظیم مختل  ها غلظت تأثیر
 ،1(IITA) كشاورز  ايملليبین ثسسهم از بلبليچشم يوبیا بذور

 شتروع  از قبتل  شتد.  تهیته  دزفتول  آبتاد صاي تحقیقا  ايستگا 
سته   متد   بته  ٪1 ستديم  هیپوكلريت محلول در بذور آزمايش،
 و داد  شستشتو  استتريل  آب بتا  ستپس و  شتدند  استريل دقیقه
   شدند. خشك
 (امپتي پتي  60 و 40 ،20 ،0) مختل  ها غلظت در بذور 
 ستاعت  12 و 6 مد  برا  جیبريین و اكسین رشد ها هورمو 
بتر   مترسانتي9 قطر به هاييديشپتر  در سپس شدند. ورغوطه

 هتا  محلول باو  شد  داد  قرار 1واتمن شمار  رو  كاغذ صافي
 دور، تبخیتر  كتاهش  منظتور  بته  شتدند.  تیمتار  شد آماد پیشاز
شتد   شروع چهارم روز از زنيجوانه شد. بسته پارافیلم با هاتر پ
 داشتت  ادامته  روز 10 تتا  و انجتام  شمارش اويین روز اين در كه
(Kaur et al., 2005.) طرح پايه بر فاكتوريل صور به آزمايش 

 در بتذر  عتدد  100 تعداد شد. انجام تكرارچهار  با تصادفي كامالً
 بتا  یرمینتاتور  بته شتد و   گرفتته  ظرن در تكرار هر برا  پتر  دو

 24 هتر  زد  جوانه بذور شمارش شدند. منتقل C0 1±20 دما 
 از آزمايش پايا  در چهساقه و چهريشه طول و مرتبهيك ساعت
 2 چته ريشته  طتول  بتا  بذور شد. تعیین زد  جوانه بذور میانگین
 ,.Gholami et al) شتدند  گرفتته  نظر در زد  جوانه ،مترمیلي
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 معادت  از خروج يكنواختي ضريب وزني جوانه سرعت .(2015
  شد. محاسبه (Agrawal, 2004) 2 و 1

    (1) معاديه
 جوانه t زما  در جديداً كه بذرهايي تعداد n رابطه اين در

 باشد.مي بذور كشت از پس روز تعداد t و زد 
 n] × 2 t) - [(T Σ / n = CUE (2) معاديه
 :T ختتروج، يكنتتواختي ضتتريب :CUE معاديتته ايتتن رد
 تعداد: n و روز به زما  :t ، 3 معاديه از زد جوانه زما  میانگین
 است. شد  كامل امt روز در آنها خروج كه بذور 
 =MGT (Σnt/Σn) (3) معاديه
 به زما  :t زد ،جوانه زما  میانگین: MGT معاديه اين رد
 شتد   كامتل  امt روز در هتا آ  ختروج  كه بذور  تعداد: n و روز
 است.
 انجتام  شتاهد  بتا  مقايسته  طريتق  از تیمارها يكمّ ارزيابي 
 جهتت  ا زاويته  تبتديل  هتا داد  تحلیتل  و تجزيه از قبل گرفت.
   گرفت. انجام زد جوانه بذور خصوص در هاداد  كرد همگن

 مزرعتته در 1393 ستتال تابستتتا  در ا مزرعتته آزمتتايش
 جغرافیتايي  موقعیتت  بتا  شوشتتر،  واحتد  دآزا دانشگا  تحقیقاتي

 و شترقي  دقیقته 50 و درجته 48 و شتمايي  دقیقته 3 و درجه32
 طترح  قايتب  در فاكتوريتل  صور به دريا، سط  از متر50 ارتااع
 بتذور  ابتتدا  شد. اجرا تكرار سه در تصادفي كامل ها بلوك پايه
 60 و 40 ،20 ،0) مختلتت  هتتا درغلظتتت بلبلتتيچشتتم يوبیتتا
 و 6 متد   بترا   جیبريین و اكسین رشد ها رمو هو (امپيپي
 و نگهتدار   گراد(سانتي درجه 22±2) اتاق دما  در ساعت 12

 شتدند  خشتك  دمتا  همتا   در و شتد   ختارج  محلتول  از سپس
(Musa et al., 2001.) خشتك  از پتس  ستاعت  10-14 بذرها

 شتامل  زمتین  تهیته  عملیتا   شدند. كاشته تیرما  اول در شد 
 تستطی ،  هتم،  بر عمود ديسك دو دار،رگردا ب گاوآهن با شخم

 جتو   ايجاد و كود كرد زيرخاك برا  مجدد ديسك كودپاشي،
 براستا   بتود.  شیارستاز  توستط  متتر سانتي50 عرض به پشته و

 و نیتتروی   شتیمیايي  كودهتا   مصترف  منطقته،  خاك آزمايش
 طتور بته  هكتتار  در كیلوگرم 75 و 30 میزا  به ترتیب به فسار

 قترار  ختاك  زيتر  و پخش مزرعه در پايه كود عنوا به و همزما 
 رطوبتت  بتا  عملكترد  و دستتي  صتور  به مزرعه برداشت گرفت.
 بوتته،  در غالف تعداد شامل عملكرد اجزا  شد. انجام درصد15
 بتر  بوتته  در ستاقه  تعتداد  و دانته 100وز  غتالف،  در دانه تعداد

 & Goldani)گرديتتد محاستتبه بوتتته10 متوستتط مبنتتا 

Rezvani, 2006).  افتزار نترم  از هتا  داد واريتانس  تجزيته  برا 
 تاتاو   حتداقل  روش از میتانگین  مقايسته  جهت و SASآمار 
 شد. استااد  درصد پنج احتمال سط  در (LSD) دارمعني
 

 بحث و نتايج
 زنیجوانه سرعت

 نتوع  و خیستاند   دور  طتول  شتامل  بتذر  پرايمینگ تأثیر
 سترعت  بر كاربرد  ها تیمار متقابل اثرا  و كاربرد  هورمو 
 دارمعنتي  درصتد  5 احتمال سط  در بلبليچشم يوبیا زنيجوانه
 در بتذر  عتدد  5/12 با زنيجوانه سرعت باتترين (.1 )جدول بود
 بتود  خیستاند   ستاعت  6 از پس مقطر آب تیمار به مربوط روز

 انتقتال  افتزايش  زنتي جوانه سرعت افزايش دتيل از (.2 )جدول
 تیمارهتا  مقايسه است. شد  عنوا  جنین به هاهيپ از غذايي مواد
 بتذور  زنتي جوانته  فرآينتد  در مقطر آب تیمارپیش دهدمي نشا 
 يتا  و تتر سريع آبگیر  به توا مي را علت است. كرد  عمل بهتر
 فرآينتد  در درگیتر  هتا  آنزيم فعايیت میزا  يا و زما  در تااو 
 بتر  مبنتي  بهيمشتا  نتتايج  كرد. جستجو تیمار اين در زنيجوانه
 هورمتوني  تیمارهتا  پتیش  ساير بر هیدرپرايمینگ تیمار برتر 
 آ  از پس (.Azarnia & Eisvand, 2013) است شد  گزارش
 بتا  ستاعت  6 متد   طتي  جیبتريین  هورمو  مختل  ها غلظت
 جايگتتا  در روز( در بتتذر عتتدد 33/8) درصتتد  36/33 كتتاهش
 ppm 20 غلظتت  ايبتته  گرفتنتد.  قترار  شتاهد  بته  نسبت بعد 

 مشتابه  اثتر  نیتز  ختوردگي ختیس  ساعت 12 دور  طي جیبريین
 هورمتو   تیمتار  در زنتي جوانته  سرعت كمترين داشت. ساعت6

 بتا  خیستاند   ستاعت  6 دور  طتي  ppm 40 غلظتت  با اكسین
 شتد  مشتاهد   مقطر( )آب شاهد به نسبت كاهش درصد 16/62

 هتا  جنبته  ديگتر  و زنيجوانه در توجهي قابل تنوع (.2 )جدول
 بتذور  شتد.  مشتاهد   تیمارهتا  بتین  تحقیق اين در شد  بررسي

 تیمتار  بذور به نسبت بیشتر  پتانسیل از جیبريین با تیمارشد 
 كته  گرديتد  مشخص تحقیقي در بودند. برخوردار اكسین با شد 

 موجتب  جیبريین با Balanitesae gyptica بذرها  خیساند 
 Schlin) است شد  زنيجوانه سرعت افزايش و زنيجوانه بهبود

et al., 2003.)  
 

 گياهچه خشک و تر وزن

 تتر  وز  بتر  غلظت و زما  برهمكنش و زما  تیمارها  اثر
 (.1 )جدول بود دارمعني درصد پنج احتمال سط  در هاگیاهچه
 غلظتت  در گرممیلي 64/12 میزا  به گیاهچه تر وز  بیشترين

ppm60 الفاخت هرچند ؛آمد دستهب ساعت 12 از پس اكسین 
 طي جیبريین ppm 60 و 20 تیمارها  و شاهد با را دار معني
 (.2 )جتدول  نداد نشا  خوردگيخیس ساعت 12 و 6 ها دور 
 بود. تر وز  مشابه نتايج نیز هاگیاهچه خشك وز  خصوص در
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 هورمونی پرايمينگ تأثير تتح بلبلیچشم لوبيا اوليه رشد و زنیجوانه خصوصيات مربعات( )ميانگين واريانس تجزيه -1 جدول
Table 1. Analysis of variance (mean square) germination and early growth of cowpea under phytohormones priming  

 

Source of 

variation 
رتغيي منابع  

 درجه

 آزادی
df 

زنیجوانه سرعت  
Germination 

rate  

گياهچه تر وزن  
Seedling 

fresh weight  

گياهچه خشک نوز  
Seedling dry 

weight  

 طول

هچريشه  
Radicle 
length 

 طول

 چهساقه
Plumule 

length 

خروج يکنواختی   
Emergence 

uniformity  

Time  0.211 ×0.219 ×2.808 1 زماns 617.17ns 2.372ns 1.426× 

Concentration 3.856 ×0.238 6 غلظتns 0.26× 4937.8× 38.969× 0.033ns 

T×C  غلظت × زما  6 0.333× 1.274× 0.13× 548.83× 8.25× 0.054× 

Error 0.001 3.895 199.887 0.017 0.745 0.156 28 خطا 

%CV 
 ا تغییر ضريب

(درصد)  
 14.59 11.58 8.75 25.78 18.99 3.74 

ns درصد پنج سط  در دارمعني دار ،معني عدم ترتیببه :× و 
ns and ×: Non significant and significant at 5% probability level, respectively 

 
 غلظتت  برهمكنش از خشك وز  بیشترين كه معني بدين

ppm 60 87/1 مقتدار  بته  ستاعت  12 زمتا   مد  طي اكسین 
 و 6 هتا  زما  طي شاهد تیمارها  با كه آمد دستبه گرممیلي
 جیبتريین  ppm 60 و 20 هتا  غلظتت  طتور همین و ساعت 12
 نداشتتت دار معنتتي اختتتالف ستتاعت 12 و 6 ا هتتدور  طتتي
 توستط  گیاهچته  خشتك  و تتر  وز  افزايش دتيل از (.2)جدول
 طريتق  از ستلوبي  تقستیم  و رشتد  در افزايش جیبريین هورمو 
 شتد   ذكر سیتوكنین و اكسین هورمو  فعايیت و سنتز بر تأثیر
 (.Ghoreyshizadeh and Mirshekari, 2015) است

 

 چهساقه و چهريشه طول
 غلظتت  و زمتا   برهمكنش و هورمو  غلظت تیمارها  اثر

 درصتد  پتنج  احتمتال  ستط   در چته ستاقه  و چته ريشه طول بر
 تیمتار  در چته ريشته  طتول  تترين كوتا  (.1 )جدول بود دارمعني
ppm20 كته  آمتد  دستت به خیساند  ساعت 12 از پس اكسین 
 كتتاهش ستتاعت 6 طتتي مقطتتر آب شتتاهد تیمتتار بتته نستتبت
 بتا  چهساقه طول بیشترين (.2 )جدول داد شا ن درصد 31/58
 بتود  ساعت 6 از پس مقطر آب تیمار به مربوط مترمیلي 07/14
 گترو   يتك  در ساعت 12 از پس ppm 40 جیبريین تیمار با كه

 متتر میلتي  5/2 بتا  چته ستاقه  طتول  كمترين گرفت. قرار آمار 
 خیستاند   ستاعت  12 از پتس  اكسین ppm20 تیمار به مربوط
 احتمتاتً  خصتوص  اين در شد مشاهد  نوسانا  (.2 ول)جد بود
 بیوستتنتز در خیستتاند  زمتتا  متتد  تتتأثیر از ناشتتي توانتتدمتتي

 .باشد هاآنزيم فعايیت و نوسا  ديیل به يا و گیاهي ها هورمو 
 افتزايش  در اكستین  به نسبت جیبريیك اسید مقايسه، يحاظ به

 بتا  فتته يا ايتن  بتود.  ثرترثمت  چته ريشته  و چته ستاقه  طويي رشد
 دارد. مطابقت Chakrabarti & Mukherji (2002) تحقیقا 
 هتا  فعايیت در جیبريیك اسید كه داد نشا  2 جدول اطالعا 

 گتزارش  بتا  يافتته  ايتن  .است ترمثثر اكسین از بذر فیزيويویيكي

Chakrabarti & Mukherji (2002) نقتتش استتت. همستتو 
 ،رشتد  بتر  ضتر م اثرا  بر غلبه در گیاهي رشد ها كنند تنظیم
 زادرو  رشتد  هتا  كننتد  تنظتیم  در تغییر ديیل به است ممكن
 و بتذور  زنتي جوانته  در اگرچه (.Kranner et al., 2010) باشد
 وجتود  دار معني اختالف تیمارها بین چهريشه و چهساقه طول
 است شاهد  مختل  تیمارها  با بذور وركرد غوطه اما داشت،

 را بتذور  استتقرار  و زنتي جوانه تواندمي ورساختنغوطه كهاين بر
 بتتذور از حاصتتل هتتا گیاهچتته بهتتتر كتتارآيي بخشتتد. بهبتتود
 محتتوا   حاظ ديیل به است ممكن مقطر آب با شد تیمارپیش
 متابويیستتم و اكستتیدانيآنتتتي فعايیتتت در افتتزايش بافتتت، آب

 برتتر   ديیتل  .(Kranner et al., 2010) باشتد  هاكربوهیدرا 
 مربوط احتماتً مقطر آب در بذور خیساند  تساع 6 تیمارپیش
 بیوشتیمیايي  تغییرا  ترسريع انجام با رابطه در تیمار اين اثر به
 است. بود  تیمارها ساير با مقايسه در

 

 چهريشه خروج يکنواختی
 بتتر غلظتتت و زمتتا  بتترهمكنش و زمتتا  تیمارهتتا  اثتتر
 اردمعني درصد پنج احتمال سط  در چهريشه خروج يكنواختي

 بتتا زنتتيجوانتته يكنتتواختي درصتتد بتتاتترين (.1 )جتتدول بتتود
 بتود.  ستاعت  6 از پتس  مقطتر  آب تیمتار  به مربوط درصد97/0

 متد   طتي  ppm 40 و 20 غلظت با جیبريین تیمارها  سپس
 ستاعت  12 طتي  ppm 20 جیبتريین  تیمتار  همرا  به ساعت 6

 درصتد  كمتترين  گرفتنتد.  قرار بعد  جايگا  در خوردگيخیس
 دور  طتي  اكستین  هورمو  مختل  تیمارها  در نیز تييكنواخ

 ستاعت  6 مقطتر  آب شتاهد  بته  نسبت كه شد مشاهد  ساعت6
 تحقیتتق در (.2 )جتتدول داد نشتتا  را درصتتد  12/41 كتتاهش

Azarnia (2013) & Eisvand در يكنتتتواختي بیشتتتترين 
 ستاعت  12 پرايمینتگ  تیمتار  بته  مربتوط  نختود  بذور زنيجوانه

 است. شد  گزارش بريینجی ppm 100 هورمو 
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بلبلیچشم لوبيا اوليه رشد وزنی جوانه خصوصيات بر مختلف هایزمان و هورمونی تيمارپيش متقابل اثر -2 جدول  

Table 2. Interaction effects of phytohormone priming and soaking time on seed germination and early seedling growth 

traits of Vigna unguiculata L. 

 هورمون
Hormone 

 زمان مدت

 )ساعت(
Duration 

(hrs) 

  غلظت

ر(ليت در گرم )ميلی  
Concentration 

(ppm) 

 زنیجوانه سرعت

 )بذر/روز(
Germination 

rate (Seed/day) 

 گياهچه تر وزن

گرم()ميلی  
Seedling 

fresh 

weight (mg) 

 خشک وزن

 گياهچه

گرم()ميلی  
Seedling 

dry weight 

(mg) 

 طول

 چهريشه

متر()ميلی  
Radicle 
length 

(mm) 

 طول

 چهساقه

 متر()ميلی
Plumule 

length 

(mm) 

 خروج يکنواختی

  )درصد(
Emergence 

uniformity 

(%) 

كجیبريی اسید  

GA3 
6 20 8.33b 11.46abcde 1.75abcd 27.17e 5.7efg 0.88b 

  40 8.33b 10.87de 1.6cde 30.93cde 6.67ef 0.83b 

  60 8.33b 12.52ab 1.86ab 20.93f 3.6ghi 0.78c 

 12 20 8.33b 11.3 abcde 1.7abcde 32.33cde 9.67cd 0.86b 

  40 6.86c 9.42f 1.48e 33.7cd 12.5ab 0.69d 

  60 6.25cd 11.98abcd 1.76abcd 28.37de 7.87de 0.63d 

         

  اكسین
IAA 

6 20 5.83d 10.27ef 1.54de 32.43cde 5.9ef 0.67d 

  40 4.73e 11.3abcde 1.65abcde 19.43f 3.4hi 0.57e 

  60 5ef 10.98cde 1.6cde 19.07f 3.43hi 0.66d 

 12 20 5.83d 11.1bcde 1.63bcde 18.33f 2.5i 0.67d 

  40 5.83d 12.37abc 1.83abc 41.8ab 11.5bc 0.68d 

  60 5.83d 12.64a 1.87a 36.67bc 8.97d 0.61de 

         

 شاهد

Control 
6 _ 12.5a 11.26abcde 1.64abcde 43.97a 14.07a 0.97a 

 12 _ 6.25cd 12.17abcd 1.79abc 35.37c 5.07fgh 0.62de 

LSD=(0.05)   0.829 9.42 0.024 5.737 2.235 0.304 

 است. درصد پنج سط  در دارمعني اختالف عدم دهند نشا  ستو  هر در مشترك حروف
The same letters in each column indicate insignificant difference at the P≤0.05 level.  

 

 ایمزرعه آزمايش
 بوته در غالف و ساقه تعداد

 بتر  غلظتت  در زما  متقابل اثر طورهمین و زما  مد  اثر
پتنج  آمار  سط  در صات اين ايبته نبود. دارمعني ساقه تعداد
 گرفتت  قترار  )غلظتت(  نتگ پرايمی تیمارهتا   تأثیر تحت درصد
 بته  مربتوط  ستاقه  2/8 با فرعي ساقه تعداد بیشترين (.3 )جدول
 بتا  امپتي پي 20 جیبريین تیمار با كه بود هیدروپرايمینگ تیمار
 ستاقه  تعتداد  كمترين گرفت. قرار آمار  گرو  يك در ساقه 3/7

 شتاخه  8/4 بتا  امپتي پي 60 جیبريین تیمار به مربوط نیز فرعي
 نداشتت  دار معنتي  اختتالف  ppm 60 اكستین  یمارت با كه بود

 Azarnia & Eisvand (2013) تحقیتتتق در (.4 )جتتتدول

 بتات   غلظتت  بته  مربتوط  نختود  در فرعتي  ساقه تعداد كمترين
 تیمار در ساقه تعداد بیشترين و (ppm 150) جیبريین هورمو 

 است. شد  گزارش هیدروپرايمینگ
 بتر  غلطتت  در ما ز متقابل اثر طورهمین و زما  مد  اثر
 بوته در غالف تعداد ايبته (.3 )جدول نبود دارمعني غالف تعداد
 قترار  غلظتت  تیمارهتا   تتأثیر  تحت درصد يك آمار  سط  در

 تعتداد  استیدجیبريیك  بتا  پرايمینتگ  و هیدروپرايمینگ گرفت.
 سرعت باتتربود  دادند. افزايش اكسین تیمار به نسبت را غالف
 كته  هیتدروپرايمینگ  تیمار در بات اختييكنو درصد و زنيجوانه

 ،استت  داشتته  دنبالبه را هاگیاهجه ترسريع استقرار آ  دنبالبه
 نشا  تحقیقا  برخي شد. بوته در غالف تعداد افزايش به منجر
 موجتب  گندم و برنج ذر ، نخود، بذور هیدروپرايمینگ كه داد 
 رايطشت  بهتتر  تحمتل  و زودتتر  گلتدهي  ها،جوانه ترسريع خروج
 بته  عملكرد افزايش تحقیقا  اين در .گرددمي محیطي نامساعد
 Musa et) استت  شتد   داد  نسبت بیشتر غالف تعداد تشكیل

al., 2001.) اثتر  در درصتد  47 تتا  28 بتین  دار معني كاهش 
 تیمتتار بتته نستتبت اكستتین تیمتتار مختلتت  هتتا غلظتتت اعمتتال

 بتتین شتتد. مشتتاهد  امپتتيپتتي 60 غلظتتت بتتا استتید جیبريیتتك
 اختالف غالف تعداد يحاظ به جیبريین تیمار مختل  ها غلظت
 و 5/26 با غالف تعداد كمترين و بیشترين نداشت. وجود آمار 

 60 غلظتت  بتا  جیبتريین  تیمارهتا   بته  مربتوط  ترتیببه 3/25
 تحقیتتق در (.4 )جتتدول بتتود هیتتدروپرايمینگ و امپتتيپتتي

Mohtashemi et al, (2016) نتیجته  در باقال عملكرد افزايش 
 بوتته  در غتالف  تعتداد  افتزايش  از ناشتي  هورمتوني  تیمتار پیش
 كیاي و كمي خصوصیا  بر جیبريین اثر بررسي در شد. گزارش
 طتول  افتزايش  موجتب  جیبتريین  كه شد مشخص نیز مريم گل
 ظهور تسريع موجب نیز و آذينگل خوشه طول دهند ،گل ساقه
  .(Kheiri et al., 2010) گرديد دهند گلساقه
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 تأثير تحت بلبلیچشم لوبيا برداشت شاخص و بيولوژيک عملکرد عملکرد، یاجزا عملکرد، مربعات( )ميانگين واريانس تجزيه -3 جدول

 هورمونی پرايمينگ

 Table 3. Analysis of variance (mean square) yield, component yield, biological yield and harvest index of  

Vigna unguiculata L. under phytohormones priming 
 

 

Source of 

variation 
يرتغي منابع  

 درجه

 آزادی
 

df 

هبوت در ساقه تعداد  
Branch.plant-1 

 غالف تعداد

بوته در  
Pod plant-1 

 دانه تعداد

غالف در  
Grain 

pod-1 

 دانه100وزن

100 

grain 

weight 

 عملکرد

 دانه

Grain 

yield 

 عملکرد

 بيولوژيک
Biological 

yield 

 شاخص

 برداشت
Harvest 

Index  

Block 3.76 2 بلوك ns 250.87 ns 0.06 ns 5.77ns 90.74 ns 125.74ns 90.02 ns 

Time  19.02 1 زما ns 53.15 ns 0.004 ns 21.05ns 247.78 ns 395.6ns 449.4 ns 

Concentration 129.5 ××120.71 ××110.37 ×4.45 ×0.052 ××15.25 ×2.45 6 غلظت× 

T×C 
 × زما 

 غلظت
6 3.41 ns 40.12 ns 0.048× 5.43ns 18.38 ns 41.17ns 117.4 ns 

Error 57.6 134.83 22.98 18.2 0.018 21.8  16.4 26 خطا 

%CV 
 ضريب

)%( تغییرا   
 10.14 7.23 9.14 8.12 9.36 9.87 8.27 

ns، × درصد يك و صددر پنج سط  در دارمعني دار ،معني عدم ترتیببه: ×× و 
ns, × and ××: Non significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

 

 غالف در دانه تعداد
 تیمتار  امتا  ،نبتود  دارمعنتي  صتات  اين بر زما  مد  تأثیر
 درصد پنج احتمال سط  در زما  در غلظت متقابل اثر و غلظت
 68/11 با غالف در دانه تعداد شترينبی (.4 )جدول بود دارمعني
 جیبتريین  تیمتار  بتا  كته  بتود  پرايمینتگ  هیدرو تیمار به مربوط
 قترار  آمتار   گترو   يتك  در غالف در دانه 48/10 با امپيپي20

 كته است  شد  داد  نشا  تحقیقا  برخي در (.4 )جدول گرفت
 در تستريع  گلدهي، افزايش موجب جیبريین بهینه غلظت اعمال

 استت  ممكن است. شد  نخود در دانه تعداد افزايش و رسیدگي
قابتل  هتا  كربوهیتدار   افتزايش  موجتب  جیبتريین  كاربرد كه

 افزايش دانه تعداد رو اين از و شد  دانه به يافته انتقال دستر 
 بتا  (.Kaure et al., 2003; Toker et al., 2004) است يافته

 تر بیشت  كتاهش  غتالف  در دانته  تعتداد  اكسین غلظت افزايش
 تغییتر  بیشتترين  نبتود.  دارمعنتي  اختالف اين كه هرچند يافت،
 30 با ppm60 اكسین تیمار در هیدروپرايمینگ تیمار به نسبت
 متقابتل  اثرا  شد. مشاهد  غالف( در دانه 18/8) كاهش درصد
 پتنج  احتمتال  ستط   در صتات  اين بر هورمو  غلظت در زما 
 در دانته  تعتداد  كتاهش  اثترا   (.3 )جتدول  بود دارمعني درصد
 زمتا   از بتیش  مراتببه ساعت 12 طي اكسین ppm60 غلظت

 افزايش رسدمي نظربه (.اندنشد  داد  نشا  ها)داد  بود ساعت6
 دانه تعداد بر خیساند  دور  افزايش يا و اكسین هورمو  غلظت
 از برختي  رابطته  ايتن  در استت.  داشتته  معكتو   اثتر  غالف در

 همته  بته  گیا  ايعملعكس منحني كه اندنمود  گزارش ا محقق
 در يعنتي  باشتد؛ متي  شكلا زنگويه شد ، شناخته ها هورمو 
 ختود  حتداكثر  به و داشته كنندگيتحريك اثر پايین ها غلظت

 بازدارنتدگي  اثتر  بهینته،  حتد  از بتاتتر  ها غلظت در و رسدمي
 تیمتتتار برتتتتر  علتتتت (.Arteca, 1995) داشتتتت خواهتتتد

 بته  مربتوط  نیز غالف در دانه تعداد با طهراب در هیدروپرايمینگ
 فرصتت  آمتد  فتراهم  و هاترگیاهچهيكنواخت و ترسريع استقرار
 باشد.مي شد تشكیل ها دانه پركرد  جهت بیشتر
 

 دانه عملکرد
 يتك  احتمتال  ستط   در صتات  اين بر غلظت تیمار اعمال

 متقابتل  اثتر  و زمتا   مد  تأثیر كه هرچند ،بود دارمعني درصد
 عملكترد  بیشتترين  (.3 )جتدول  نبتود  دارمعنتي  زما  در تغلظ

 هكتتار  در كیلتوگرم  6/3309 با هیدرپرايمینگ تیمار به مربوط
 عملكترد  بتا  جیبتريین  امپتي پتي 20 تیمتار  بتا  كته  آمد دستبه
 در بتاتتر  عملكرد علت گرفت. قرار آمار  گرو  يك در 6/2899

 نظیتر  رشتد  اويیته  هتا  شاخص در بايد را مقطر آب تیمارپیش
 كتته آنجتتا از كتترد. جستتتجو زنتتيجوانتته يكنتتواختي و ستترعت
 تأثیر نهايي عملكرد و همزما  رسیدگي در زنيجوانه يكنواختي

 بته  منجتر  تیمار اين در هاشاخص اين باتتربود  دارد؛ سزاييهب
 افتزايش  استت.  شد  تیمارها ساير با مقايسه در عملكرد افزايش
 ذر ، ماننتتد گیاهتتاني در نگيمیاهیتتدروپر نتیجتته در عملكتترد
 Haris et) استت  شتد   گزارش نیز نخود و آپلند برنج سورگوم،

al., 2001.) موجتب  جیبتريین  بتا  ستیا   زيتر   بتذر  تیمارپیش 
 اندوختته  بته  عملكترد  افتزايش  شتد.  اقتصتاد   عملكرد افزايش
 كتتاربرد از )ناشتتي بلنتتدتر هتتا ستتاقه در غتتذايي متتواد بیشتتتر

 است شد  عنوا  دانه به هاآسیمیال  ربیشت انتقال و جیبريین(
(Babaai et al., 2011). تیمتار  به مربوط نیز عملكرد كمترين 
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 بتا  كه بود كیلوگرم 8/1258 دانه عملكرد با اكسین امپيپي 40
 (.4 )جتدول  نداشتت  دار معنتي  اختالف آ  امپيپي 60 تیمار
 سترعت  و خروج يكنواختي نظیر رشد اويیه ها شاخص بررسي

 ترتیببه ساعت 6 از پس اكسین امپيپي 40 تیمار در زنيوانهج
 ايتن  بتود  ضتعی   از حتاكي  روز در بتذر  73/4 و درصتد  57 با

 منجتر  هتا گیاهچه ترضعی  استقرار است. تیمار اين در هامثياه
 عملكترد  روايتن  از ،است گرديد  عملكرد اجزا  ساير كاهش به
  است. يافته كاهش تیمار اين در

 

 تودهزيست کردعمل
 دانته  عملكترد  مشابه صات اين بر آزمايش تیمارها  تأثیر

 بر درصد يك احتمال سط  در غلظت تیمار اثر كهطور به ،بود
 بتا  تتود  زيستت  بیشتترين  (.3 )جتدول  بتود  دارمعني صات اين

 بتود  هیتدروپرايمینگ  تیمار به مربوط هكتار در كیلوگرم 6992
 و 6644 بتا  ترتیتب  بته  جیبتريین  امپيپي 40 و 20 تیمار با كه

 (.4)جدول نداشت دار معني اختالف هكتار در كیلوگرم 5780
 بتاتتربود   بته  بايد را تیمارها اين در تود زيست بیشتر تشكیل
 در غتالف  تعداد بوته، در ساقه تعداد نظیر صااتي كمي میانگین

 كمتترين  داد. نستبت  دانته 100وز  و غتالف  در دانه تعداد بوته،
 ترتیب به اكسین امپيپي 60 و 40 تیمارها  در نیز تود تزيس
 بتا  (.4 )جدول آمد دستبه هكتار در كیلوگرم 4096 و 4396 با

 ايبتته  يافت، كاهش تود زيست عملكرد ،هورمو  غلظت افزايش
 اثتتر بررستتي در بتتود. شتتديدتر اكستتین تیمتتار در كتتاهش ايتتن

 اربردكت  كته  گرديتد  مشتخص  كنتار  گیاهچته  رشتد  بر جیبريین
 كتل  خشك وز  افزايش موجب جیبريین يیتر در گرممیلي100

 زعاترا   پیازهتا   (.Abduallahi et al., 2013) شتد  گیاهچه
 بیشتترين  شتاهد  بتا  مقايسه در نیز جیبريین با تیمارشد  زراعي
 Amir Shekari et) كردنتد  تويیتد  را بتر   خشك وز  مقدار

al., 2007.) شد پرايم بذور تود زيست در درصد  80 افزايش 
 استتت شتتد  مشتتاهد  نشتتد پتترايم بتتذور بتتا مقايستته در متتاش

(Rashid et al., 2004.) منطقته  ها بافت فعايیت در افزايشي 
 اسید فعايیت افزايش نتیجه در شد پرايم يوبیا  بذور مريستمي
 تود زيست و رشد افزايش موجب كهاست  شد  گزارش اينورتاز
 .(Kaur et al., 2005) گرديد

 
 بلبلیچشم لوبيا عملکرد یاجزا و عملکرد بر هورمونی تيمارپيش اصلی اثر -4 جدول

Table 4. Main effect of phytohormone priming on yield and yield components of cowpea 
 

 تيمار
Treatment 

 ساقه تعداد

بوته در  
Branch. 

plant-1 

 غالف تعداد

بوته در  
Pod. 

plant-1 
 

 دانه تعداد

غالف در  
Seed. 

pod-1 

 دانه100وزن

 )گرم(
100 grain 

weight (g) 

 دانه عملکرد

 در )کيلوگرم

 هکتار(
Seed yield 

(kg. ha-1) 

 تودهزيست عملکرد

هکتار( در )کيلوگرم  
Biological yield 

(kg. ha-1) 

 برداشت شاخص

 )درصد(
Harvest 

Index  

(%) 

 GA3اسید جیبريیك 

(ppm)  
       

20 7.3ab 25.2a 10.48ab 22.6a 2899.6ab 6644ab 42.5ab 

40 6.2bc 23.7a 9.85b 21.5b 2397.2abc 5780abc 39.3abc 

60 4.8c 26.5a 9.25bc 21b 1732.4bc 4840bc 35.3bc 

 IAAاكسین 

(ppm)  
       

20 6.8ab 15.5b 9.12bc 21.06b 1662.4bc 4660bc 34.12bc 

40 7ab 14.1b 8.73bc 20.64c 1258.8c 4096c 28.8c 

60 6.2abc 19.3ab 8.18bc 20.8 c 1522c 4396c 35bc 

 Control 8.2a 25.3a 11.68a 23.5 a 3309.6a 6992a 47.2aشاهد 

LSD (0.05) 1.32 4.24 1.2 0.9 897.6 1468 9.15 

 است. درصد پنج سط  در دارمعني اختالف عدم دهند نشا  ستو  هر در مشتر  حروف
The same letters in each column indicate insignificant difference at the P≤0.05 level. 

 
 برداشت شاخص
 طتور همتین  و زمتا   متد   تیمتار  تتأثیر  تحتت  صات اين
 تیمتار  اعمال اثر ايبته نگرفت. قرار پرايمینگ و زما  برهمكنش
 دارمعنتي  درصتد  پتنج  احتمال سط  در صات اين بر پرايمینگ

 تیمتار  بته  مربتوط  برداشتت  شتاخص  بیشتترين  (.3 ول)جد بود
 و 20 تیمارهتا   آ  از پتس  و درصتد  2/47 با پرايمینگ هیدرو
 كته بتود   درصد 3/39 و 5/42 با ترتیب به جیبريین امپيپي 40

 در برداشتت  شتاخص  افتزايش  گرفتند. قرار آمار  گرو  يك در
 تحريتك  از ناشتي  توانتد متي  بذور هیدروپرايمینگ تیمار نتیجه
 دانته  عملكترد  افتزايش  و هتا غتالف  به پرورد  مواد انتقال بیشتر
 اكسین امپيپي 40 تیمار در نیز برداشت شاخص كمترين باشد.
 از يكي برداشت شاخص (.4 )جدول شد مشاهد  درصد 8/28 با

 تقتال نا درصتد  كننتد  منعكس فیزيويویيكي ها مثياه ترينمهم
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 باشتتدمتتي دانتته بتته گیتتا  رويشتتي هتتا انتتدام از پتترورد  متتواد

(Hussain et al., 2006.)  
 

 عملکرد اجزای بين همبستگی
 آمتد   5 جتدول  در عملكترد  اجتزا  بین همبستگي ضرايب

 ،شتد   اعمتال  تیمتار  نتوع  از نظتر  صترف  و كلتي  طتور به .است
 عملكترد  بتا  ترتیتب  بته  دانه عملكرد همبستگي میزا  بیشترين
 دانته 100 وز (،=85/0r) برداشتت  شتاخص  (،=93/0r) زيستي

(49/0r=،) بوته در غالف تعداد و (38/0r=) .همبستتگي  اما بود 
 (.=25/0r) نبتود  دارمعنتي  غتالف  در دانته  تعداد و عملكرد بین
 تويیتد  اين از باتيي درصد اختصاص و بات زيستي عملكرد تويید
 عملكترد  افتزايش  تزمه برداشت( )شاخص دانه عملكرد سهم به

 شتد  مشاهد  همبستگي مقدار تترينبا ديگر، تحقیقي در است.
 و غتالف  تعتداد  و عملكترد  بین همبستگي به مربوط صاا  بین

  (.Musa et al., 2001) بود برداشت شاخص با سپس

 
 بلبلیچشم لوبيا عملکرد یاجزا بين پيرسون همبستگی ضرايب -5 جدول

Table 5. Person correlation coefficient among components yield of cowpea  
 

  

  غالف تعداد

 در بوته
Pod plant-1 

  دانه تعداد

غالف در  
Grain pod-1 

 دانه100وزن
100 grain weight 

برداشت شاخص  
Harvest Index  

بيولوژيک عملکرد  
Biological yield 

دانه عملکرد  

Grain yield 

Pod plant-1 هدر بوت غالف تعداد  1      

Grain pod-1 غالف در دانه تعداد  -0.01ns 1     

100 grain weight  دانه100وز  -0.001 ns 0.16 ns 1    

Harvest Index  برداشت شاخص  0.23ns 0.18 ns 
××0.45 1   

Biological yield زيستي عملكرد  ××0.45 0.27 ns 
××0.46 ××0.59 1  

Grain yield دانه عملكرد  ××0.38 0.25 ns 
××0.45 ××0.85 ××0.93 1 

 

   گيریيجهنت
 يوبیتا  زنتي جوانته  كته  داد نشتا   پتژوهش  ايتن  هتا  يافته

آب كاشتت  از قبتل  تیمتار  با هاگیاهچه اويیه رشد و بلبليچشم
 جیبتتريین هورمتتو  كمتتتر هتتا غلظتتت شتتد. تستتريع مقطتتر

 و كتل  خشتك  وز  ،زنتي جوانته  سترعت  ايقا  در ام(پيپي20)
 نیز ا رعهمز آزمايش نتايج .بود مثثر چهريشه خروج يكنواختي

 عملكترد  يحاظ به تیمار برترين بود. همسو آزمايشگاهي نتايج با
 ايتن  ايبتته  و بتود  مقطتر  آب تیمار عملكرد  ها ياهثم ساير و

 دار معنتي  تاتاو   جیبتريین  امپتي پي 40 و 20 تیمار با نتايج
 اكستین  و جیبتريین  بتاتتر  غلظت در نتايج ترينضعی  نداشت.
 تمتا   متد   گیاهي، ها هورمو  بردكار كنار در شد. مشاهد 

 بیشتترين  آزمايشتگاهي  بختش  در استت.  اهمیتت  حائز نیز بذر

 هورمتو   غلظتت  اثر از نظر صرف زنيجوانه سرعت و يكنواختي
 ستاعت(  12) زمتا   متد   افزايش بود. ساعت 6 زما  به مربوط
 اثتر  هورمتو ،  غلظتت  افتزايش  و بیشتتر  تجمتع  ديیلبه احتماتً
 صتتاا  خصتتوص در ا مزرعتته بختتش در ايبتتته .داشتتت مناتتي
 پرايمینتگ  زمتا   متد   در دار معنتي  تاتاو   شد گیر انداز 

 اثتترا  از رشتتد محتتیط تغییتتر صتتور  ايتتن در نشتتد. مشتتاهد 
 كلتي،  طتور بته  است. كاسته هاهورمو  باتتر غلظت بازدارندگي

 و آزمايشتگا   در ستاعت  6 متد   بته  مقطر آب پرايمینگ تیمار
 يوبیتا  در شد گیر انداز  صاا  غايب يحاظ به برتر تیمار مزرعه
 در تیمتار   تركیتب  بهتترين  عنوا به رو اين از بود؛ بلبليچشم
   شود.مي معرفي حاضر مطايعه
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Introduction  
Cowpea (Leguminosae: Papilionoidae) represents the main food legume and a versatile crop in tropical 

region. It is drought tolerant and could perform better growth in warm climates. It is most popular in the 
semi-arid regions of the tropics where other food legumes are available. This crop has been described as the 
major source of dietary protein in tropical and subtropical regions of the world especially where animal 
protein consumptions are low. Efforts made to maximize yield, is largely hampered by adverse effect of 
abiotic stress such as salinity and drought. These effects cause a huge loss due to low yield and failure of the 
crop to establish in some cases. Alternative approach towards efficient and cost effective means of 
production of cowpea in the tropical regions is very desirable. Pre-sowing hardening seed treatment is an 
easy, low cost and low risk technique and also an alternative approach recently used to overcome the effect 
of abiotic stresses in agricultural production. Increased germination rate and uniformity have been attributed 
to metabolic repair during imbibition, buildup of germination enhancing metabolites, osmotic adjustment, 
and, for seeds that are not redried after treatment, a simple reduction in imbibition lag time. The beneficial 
effects of priming have also been demonstrated for many field crops such as wheat, sugar beet, maize, 
soybean and sunflower. The main objective was to assess the physiological effect of Indole 3acetic acid 
(IAA) and gibberellic acid (GA3) on germination and seedling growth of cowpea.  

 

Material and Methods  
This experiment was carried out at the Seed Testing Laboratory, Department of Seed Science & 

Technology, at the Shoushtar University in Iran, with an objective to determine the rate of seed germination 
and seedling growth which influenced by various concentrations of growth regulators in cowpea (Vigna 
sinensis L.). Seeds of cowpea were obtained from the International Institute of Agriculture (IITA), Safiabad 
Research Station., Ahvaz, Iran. Before the start of experiment, seeds were surface sterilized in 1% sodium 
hypochlorite solution for 3 min, then rinsed with sterilized water and air-dried. Moisture content of seed was 
determined by using oven at 103 C for 12 hrs and was found 12% as recommended value. Different 
concentrations of the growth substances prepared in the laboratory were transferred from the reagent bottles 
into 50mls conical flasks which were clearly labelled according to the concentration of the growth substances 
to be used in the soaking treatment. The seeds were soaked in the various concentrations of 20, 40 and 60 
ppm of GA3 and IAA with a separate control set. These were soaked for 6 or 12 hours in the above 
concentrations and only double distilled water for the control set. The seeds were sown on moist filter papers 
in 9cm well labelled petri dishes.  

 

Results and Discussion  
Emergence rate, root shoot lengths, seedling biomass are all important contributors of seed vigor. Higher 

emergence rate is the main foundation, which ensures an improvement of overall seedling performance. Seed 
germination rate varied significantly among the duration and hormone treatment (P<0.05). The results 
showed significant increase in the rate of germination for seeds presoaked in the distilled water when 
compared with various hormones concentrations. Maximum increase of up to about 25 and 71% in compare 
to presoaked GA3 and IAA was observed. The soaking period of 12 hrs decreased the germination rate and 
uniformity emergence significantly in respect to 6 hrs treatment. Substantial variation on germination and 
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other aspects were found between treatments. The seeds treated with GA3 showed better performance, in 
compare with IAA treatments. In comparison, concentrations of GA3 did not show any difference in respect  

 
 

of all measured traits which meant the higher concentration was as good as the lower concentration. 
Germination rate under the treatments of IAA at all concentrations recorded maximum by 12 hrs soaking. It 
was observed that for germination enhancement, distilled water was best suited, but in case of plumule 
length and uniformity emergence, did not show any significant effect with GA3. When the two hormones 
were compared, gibberellic acid (GA3) was observed more effective and responsive to the regulation of 
radicle and plumule elongation.  

 

Conclusion  
The findings of this study revealed that cowpea germination and early seedling growth were promoted 

by pre-sowing hardening treatments in distilled water. The lower concentration of hormones (20 ppm) was 
found to be more effective in inducing germination rate, total dry weight and uniformity emergence. 
Generally, treatment of water priming for 6 hours in the laboratory and in the field was the superior treatment 
in terms of the predominant criteria measured in bean; therefore, it is presented as the best combination of 
treatment in this study. 
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