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چكيده
اثر تیمارها مختلف پرایمینگ (شام هیهروپرایمینگ ،محلول  10درصه پلیاتیلن گلیکزول ،محلزول  20درصزه پلزیاتزیلن گلیکزول،
محلول  2/5درصه کلریه کلسی  ،محلول  5درصه کلریه کلسی  ،محلول  50میلیموالر سولفات رو  ،محلول  100میلیموالر سزولفات
رو و بهون پرایمینگ) بر جوانهزنی بیر کنجه بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .بیور پرای شزه بزا
سولفات رو ( 50میلیموالر) دارا باالترین درصه جوانهزنی بودنه ،حال آنکه سرعت جوانهزنی باال در هیهروپرایمینگ بهدست آمه.
در شرای مارعها تأثیر پرایمینگ بیر و سطوح آبیار بر رشه و عملکرد کنجه به صورت کرتها هرد شه بر پایه طرح بلوکها
کام تصادفی با هار تکرار ،در سال زراعی  1392-93در مارعها واق در شمال غربی شهرستان شادگان مورد بررسی قزرار گرفزت.
کرتها اصلی شام سطوح آبیار (آبیار پس از  150و  250میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیزر) و کزرتهزا فرعزی هشزت سزطح

پرایمینگ بیر (مشابه آزمون مقهماتی) بودنه .بیشترین ارتفاع بوته در محلول  5درصه کلریه کلسی و آبیار پس از  150میلیمتر تبخیر
از تشت

تبخیر و کمترین ارتفاع در سطح عهم پرایمینگ و آبیار پس از  250میلیمتر تبخیر مشزاهه شزه .بیشزترین و کمتزرین وزن

هااردانه نیا به ترتیب در هیهروپرایمینگ با فاصله آبیار  150و در تیمار شاهه پس از  250میلیمتر تبخیر انهاز گیزر شزه .بزاالترین
میاان عملکرد بیولوژی  ،عملکرد دانه ،کارایی مصرف آب ،عملکرد روغن ،درصزه روغزن و کمتزرین درصزه پزروتئین نیزا در تیمزار
هیهروپرایمینگ بهدست آمه.
كلیدواژهها :درصه پروتئین ،درصه روغن ،شاهص برداشت ،کارایی مصرف آب ،گیاهچه

* نویسنه مسئول

Email: saleh@ferdowsi.um.ac.ir

كامیار كاظمی و همکاران

 .1مقدمه

روغن دانهها آن ،نقش مهمی در سالمت انسان دارد ]،3
محهودکننه رشه و عملکرد

 35 ،30و  .[40با این حال ،ریا بودن بیر کنجه ممکن

یکی از مهمترین عوام

و

است جوانهزدن و ظهور گیاهچه در مارعه ،بهویه در

نیمه هش  ،کمبود مناب آبی است که محهود تأمین سایر

شرای

کمبود رطوبت ،را تحت تأثیر قرار دهه .این در

مناب و همچنین کارآیی مصرف آنها را نیا متأثر میسازد

حالی است که الزمه حصول عملکرد دانه مناسب ،دستیابی

] .[3۷این محهودیتها میتواننه به عل مختلف از جمله

به تراک مطلوب از طریق سبا شهن و استقرار مناسب

گیاهان زراعی در سیست ها

شرای هش

کشاورز

مناطق هش

منطقه که فراهمی آبها سطحی را محهود

میسازد ،کشت

نهین گیا در ی

زراعی و

استفاد از بیور با کیفیت باال نقش مهمی در عملکرد

همچنین باال بودن هاینه انتقال آب ایجاد شود ].[49

نهایی محصوالت زراعی دارد ،زیرا جوانهزنی ،به عنوان

باتوجه به کمبود مناب آبی ،در شرای کشت همامان نه

اولین و یکی از حساسترین مراح رشه گیاهان زراعی،

از مناطق الزم است آب موجود

در صورتی با موفقیت پشت سر گیاشته میشود که از بیور

جهت آبیار تنظی شود که این امر موجب آبیار ناکافی

با کیفیت باال استفاد شود .بهطورکلی ،کیفیت بیر میتوانه

می گردد .بنابراین ،جهت بهدست آوردن حهاکثر محصول

عملکرد گیاهان زراعی را به دو طریق تحت تأثیر قرار دهه.

از واحه سطح ،استفاد کارآمه از آب در دسترس و

بیور که کیفیت باالیی دارنه ،درصه جوانهزنی و به تب

گیا زراعی ،در بسیار

جلوگیر

از اتالف آن ضرور

فص

گیاهچه میباشه.

است .به عبارت دیگر،

آن ،درصه سبا شهن باالیی نیا دارنه .بنابراین ،گیاهچهها

دستیابی به عملکرد مطلوب ،نیازمنه تعیین برنامه آبیار

سری تر در مارعه استقرار پیها میکننه و قو تر نیا

مناسب است ] .[3در برنامهها آبیار  ،یکی از مفیهترین

هواهنه بود .دیگر آنکه ،بوتهها حاص از بیور با کیفیت،

تبخیر است ،زیرا عالو بر هاینه

سرعت رشه بیشتر هستنه که به طور مستقی بر

روشها استفاد از تشت

دارا

ک و کاربرد آسان ،یکی از مناسبترین سیست ها برا

عملکرد محصوالت زراعی تأثیر دارد ] .[26در گیاهانی

تعیین رابطه بین گیا  ،آب و اقلی میباشه ].[53

نظیر کنجه که قابلیت پنجهزنی نهارنه ،کیفیت اولیه بیور

دانهها

روغنی جهت تغییه انسان و همچنین تولیه

نقش مهمی در دستیابی به تراک مطلوب دارد.

مواد فرعی مورد استفاد در تغییه دام از اهمیت زیاد

پرایمینگ بیر یکی از روشها

بهبود جوانهزنی

برهوردار هستنه .روغن این گیاهان ،به لحاظ اهمیت در

بسیار

ترکیب مواد غیایی ،جا مواد اولیه اساسی هر کشور

زراعی دانهریا ،بهویه در شرای محیطی نامساعه میباشه

محسوب میشود ] .[13با توجه به اینکه قسمت اعظ

] .[21در طی فراینه پرایمینگ ،به بیر تا انهاز ا

روغن مورد نیاز کشور از هارج وارد میشود ] [10و
همچنین محهودیت مناب

از گیاهان زراعی از جمله سبایجات و گیاهان

جیب آب داد میشود که فراینهها

آب ،توسعه کشت دانهها

اجاز

متابولیکی پیش از

جوانهزنی فعال شونه ولی هروج ریشه ه از بیر رخ

روغنی مقاوم به کمبود آب ضرور است.

نههه .بر این اساس ،به دلی اینکه بیر بخشی از مراح

کنجه ( )Sesamum indicum L.از جمله این گیاهان

جوانهزنی را قبالً طی کرد است ،زمانیکه در مارعه کاشته

میباشه که به علت محتوا باال ( 4۷-52درصه) و کیفیت

میشود ،زودتر جوانه میزنه ] .[2در نتایج دیگر تحقیقات،

مناسب (میاان ک کلسترول و وجود برهی آنتیاکسیهانها)

به بهبود جوانهزنی بیر و ظهور گیاهچه با بهکارگیر
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تیمارها

مناسب آماد ساز

روغنی دارد ،بهطور که در گلرنگ ،تزنش هشزکی تولیزه

بیر اشار شه است ]،35

 46 ،45و  .[48بیرها تیمار شه میتواننه هیلی سری

روغن را کاهش داد ] .[5همچنین تنش هشزکی مالیز در

آب جیب کرد و متابولیس هود را شروع نماینه .این امر

کلاا تأثیر کمی بر درصه روغزن دانزه دارد ،ولزی در تزنش

باعث جوانهزنی بیشتر ،کاهش غیریکنواهتی فیایولوژیکی

شهیه هشکی ،درصه روغن دانزه بزه شزهت کزاهش پیزها

طبیعی و ذاتی جوانهزنی ،بهبود استقرار پوشش گیاهی،

میکنه ].[11

افاایش تحم

ک آبیار میتوانه به عنوان یکی از روشزها مزهیریتی

به کمبود آب و افاایش عملکرد میشود

مناسب جهت صرفهجویی در آب درنظزر گرفتزه شزود .از

] 9و .[13
استفاد از محلولها نمکی برا آماد سزاز بزیر بزه

آنجا که مشک بسیار از مناطق کشور که از نظزر اقلیمزی

مزیکنزه .ایزن

بزود و بزا کمبزود بزاران

بهبود جوانهزنی و اسزتقرار گیاهچزه کمز

دارا آب و هوا نیمزه هشز

محلولها بایه در غلظتها باال و دور هزا آمزاد سزاز

مواجه هستنه ،محهودیت آب میباشه ،با انجام تحقیقات و

طوالنیمهت به کار گرفته شونه ] .[34با این حال ،غلظزت-

مطالعات آبیار محهود میتوان حه بهینه کزاهش مصزرف

ها پایین و دور ها کوتا مهت آماد ساز با اسزتفاد از

آب در مناطق هش

و ک آب را تعیزین نمزود و درنتیجزه

محلولها نمکی نیا بر جوانزهزنزی و ظهزور گیاهچزه در

رانهمان کاربرد آب را افاایش داد .بر این اساس و با درنظر

مارعه تأثیر مثبت دارد ] .[42آماد ساز بیر جو با محلول-

گرفتن تأثیر پرایمینگ بر افاایش کیفیت بزیر و باتوجزه بزه

ها حاو رو و فسفر ماایا زیزاد بزرا گیزا دارد،

عهم بررسی اثرات آماد ساز بیر بر هصوصزیات جوانزه-

رشزه گیاهچزه شزه و افزاایش

زنی و عملکرد کنجه در شرای آبیار محزهود ،هزهف از

توانایی گیا در افاایش جیب فسفر هزاک مزیشزود ].[58

انجام پهوهش حاضر ،تعیین پاس هصوصیات جوانزهزنزی

آماد ساز بیور کنجه نیا بزا محلزولهزا نمکزی باعزث

بیر ،عملکرد و کارآیی مصرف آب کنجه به پیشتیمارها

افاایش مقاومت گیا به تنش شور میشود ].[12

مختلف پرایمینگ در سطوح متفاوت آبیار میباشه.

بهطور که باعث تحری

اگر ه کنجه معموالً به عنوان ی
نیمه هش

گیا مناطق هش

و
مواد و روشها

کشت میشود ،اما میاان فراهمی آب آبیار بر

در آزمایش مقهماتی بزه منظزور بررسزی اثزر پزیشتیمارهزا

عملکرد آن تأثیر میگیارد ،بهطور که افاایش فاصله زمان
تبخیزر نسزبت بزه

مختلف پرایمینگ بیر بر هصوصیات جوانهزنی بزیر کنجزه

آبیار کام تأثیر معنزیدار بزر عملکزرد کنجزه نهاشزت

آزمززونی تحززت شززرای کنتززرل شززه دمززایی و رطززوبتی

] ،[14ولی محهودیت آب منجر به کاهش رشه و عملکزرد

(دما  25± 2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  42درصه و

کنجه شه ] .[39کمبود آب در مرحله رشه رویشی میتوانه

تاریکی) بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکزرار طراحزی

عملکرد کنجه را به دلی کاهش ارتفاع بوته حتی تا نصزف

شزه ] .[2سزطوح پرایمینزگ بزیر شزام هیزهروپرایمینگ،

تقلی دهه ] .[31به کارگیر شش رژیز آبیزار در کنجزه

محلول  10درصه پلیاتزیلن گلیکزول ،محلزول  20درصزه

بهون حیف هیچکهام از دورها آبیار  ،بیشترین عملکرد

پلیاتیلن گلیکول ،محلول  2/5درصه کلریهکلسی  ،محلزول

را به همرا باالترین کزارآیی مصزرف آب داشزت ] .[24از

 5درصه کلریه کلسزی  ،محلزول  50میلزیمزوالر سزولفات

طرف دیگر ،محهودیت آب بزر کیفیزت دانزه گیاهزان دانزه

رو  ،محلول  100میلیموالر سولفات رو و تیمار شزاهه

آبیار تا  150میلیمتر تبخیر از تشزت
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(بهون پرایمینگ) بود .جهت اعمزال تیمارهزا پرایمینزگ،
بیور به مهت  12ساعت در هر ی

به منظور انجام آزمون تکمیلی ،آزمایشزی مارعزها در
سال زراعی  1392-93در مارعها واق در شزمال غربزی

محلولها ذکر شه

قرار گرفتنه ] .[12سپس ،بیور توسز آب مقطزر شستشزو

شهرستان شادگان در استان هوزستان با طول جغرافیایی 48

شه و به مهت  48ساعت در دما اتزاق قزرار داد شزهنه

درجه و  20دقیقه شرقی و عرض جغرافیزایی  30درجزه و

تا رطوبت بیرها کامالً هارج و به سزطح رطزوبتی قبز از

 18دقیقه شمالی و ارتفاع  10متر از سطح دریا بزه صزورت

اعمال پرایمینگ برگردانه شهنه .برا ارزیابی جوانزهزنزی

کرتها هرد شه بر پایه طزرح بلزوکهزا تصزادفی بزا

بیور پیشتیمار شه کنجه 50 ،عهد بزیر از هزر تیمزار در

هار تکرار اجرا شه .کرتها اصزلی شزام رژیز هزا

داه پتر دیشها شیشها (با قطر  90میلیمتر) بزین دو

آبیار در دو سطح  )I1( 150و  ) I2)250میلیمتر تبخیر از
تبخیر و کرتها فرعی شزام سزطوح تیمارهزا

الیه کاغی حولها قرار داد شهنه .سپس 10 ،میلیلیتزر آب

تشت

مقطر به پتر دیش اضافه و برا جوانهزنزی بزه ژرمینزاتور

پرایمینگ بیر (مشزابه آزمزون تحزت شزرای آزمایشزگا )

منتق شهنه .بیور به صزورت روزانزه مزورد بازدیزه قزرار

بودنه .پس از آماد ساز زمزین و پزیش از کاشزت بزیور،

گرفتنه و ظهور ریشه ه بزه طزول  2میلزیمتزر بزه عنزوان

نمونها مرکب از هاک مارعه آزمایشی تهیه شه و پس از

شاهص جوانهزدن بیور درنظزر گرفتزه شزه ] .[33پزس از

انتقال به آزمایشگا  ،بافت هزاک سزیلتی لزوم و pH = ۷/3

گیشت  10روز از شروع آزمایش هصوصیات جوانزهزنزی

تعیین گردیه .اقلی منطقه از نوع گرم و هش

بیر کنجه ،شام درصه جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،وزن

دمززا سززاالنه  28/8درجززه سززانتیگززراد اسززت .اطالعززات

هش ز

سززاقه ززه ،وزن هش ز

ریشززه ززه ،وزن هش ز

بزا متوسز

هواشناسی حاص از ایستگا هواشناسی موجزود در محز

گیاهچه ،طول ساقه ه ،طزول ریشزه زه و طزول گیاهچزه

آزمایش در جهول ( )1و برهزی هصوصزیات شزیمیایی و

انهاز گیر شهنه ] .[52سرعت جوانهزنی بیور با اسزتفاد

فیایکی هاک محز اجزرا آزمزایش در جزهول ( )2درج

از رابطه زیر محاسبه شه ]:[2

شه است.
)R = Ʃn / Ʃ(D.n

رابطه )1

در این رابطه n ،تعهاد بیور جوانزه زد در روز  Dو D

تعهاد روز از شروع آزمون میباشنه.
جدول  . 1اطالعات هواشناسی محل اجرای آزمایش در طول فصل رشد طی سال زراعی 1392-93
بارنهگی

میانگین حهاق دما

میانگین حهاکثر دما

میانگین رطوبت نسبی

()mm

()°C

()°C

()%

تیر

-

26/8

48/6

25/0

مرداد

-

24/6

4۷/2

25/0

شهریور

-

22/2

4۷/6

31/0

مهر

-

14/0

6/0

28/0

ما
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جدول  . 2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
عمق

وزن مخصو

ظاهر

-3

ظرفیت

اسیهیته

بافت

()cm

( )gr.cm

مارعه ()%

0-30

1/46

25/23

۷/3

30-60

1/46

25/29

۷/2

لوم سیلتی

60-90

1/46

25/26

۷/3

لوم سیلتی

گنهم ،محصول قبلی مارعه در سال اجرا آزمایش بود

وزن مخصو

حقیقی

-3

مواد آلی

EC

()ds.m-1

( )gr.cm

()%

لوم سیلتی

2/65

0/51

1/88

2/65

0/48

1/۷6

2/65

0/48

1/۷5

در این رابطه Vw ،حج آب آبیار

(مترمکعزب)FC ،

که پس از برداشت آن ،زمزین مزورد نظزر در اوایز تیرمزا

درصه رطوبت هاک مارعه در حه ظرفیت مارعه در عمق

آبیار و پس از رسیهن به وضعیت گاورو شخ زد شزه.

توسعه ریشه M ،رطوبزت هزاک قبز از آبیزار در عمزق

پیش از کاشت ،جهت جمز آور بقایزا از دنهانزه اسزتفاد

توسعه ریشه  Bdوزن مخصو

ظزاهر هزاک در عمزق

شه .سپس عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسزی (هزر کزهام بزه

توسعه ریشه D ،عمق توسزعه ریشزه (متزر) و Aمسزاحت

میاان  ۷5کیلوگرم هالص در هکتار) ] [3۷به هاک اضافه و

کرت (متر) میباشه.

کامالً با هاک مخلزوط گردیزه .هزر کزرت

جهت تعیین عمق توسعه ریشزه ،از ردیزفهزا  2و 4

به کم

دیس

فرعی شام  6ردیف کاشت به طول  6متر بزا فاصزله بزین

هر کرت فرعی ،تعهاد  3بوته انتخاب و پس از جها کزردن

ردیف  50سانتیمتر ] [1و فاصله رو ردیف پنج سانتیمتر

انهامها هوایی ،عمق توسعه ریشه آنها با اسزتفاد از آگزر

بود .فاصله بین کرتها اصلی  2متر درنظزر گرفتزه شزه.

محاسبه گردیه .میانگین عمق توسعه ریشه برا  3بوته ،بزه

بیر کنجه مورد استفاد تود محلی شزادگان بزود .پزیش از

عنوان عمق توسعه ریشه در کزرت فرعزی مربوطزه درنظزر

کاشت بیور تحت تیمار پرایمینگ قرار گرفتنه و سزپس بزا

گرفته شه .مقهار آب آبیار مورد نیاز نیا با استفاد از ی

تراک باال کشت شهنه تا از سبا شهن آنها اطمینان حاصز

سرریا ذوزنقها انهاز گیر شه ].[6

شود .پس از استقرار گیاهچههزا (ابتزها مرحلزه  4برگزی)
کرتها فرعی تا تراک  40بوته در مترمرب تنز

برداشت نهایی در تزاری  20مهرمزا بزا توجزه عالئز
رسیهگی گیا یعنی پهمرد شهن برگها و ریاش اغلب آنها

شزهنه.

سپس  ۷5کیلوگرم در هکتار نیتروژن هالص به کزرتهزا

و زرد مای به قهو ا شهن کپسولها صورت پییرفت .در

فرعی اضافه و آبیار انجام شه .آبیار ها بعزه مطزابق

این مرحله ،پس از حیف اثرات حاشزیها  ،از ردیزفهزا

تیمارها آبیار مورد نظر انجام گرفت.

میانی تعهاد  10بوته به طور تصادفی انتخاب و ارتفاع بوته،
تعهاد برگ در بوته ،تعهاد شاهه در بوته ،تعهاد کپسزول در

به منظور انهاز گیزر حجز آب آبیزار ابتزها میزاان
رطوبت هاک پیش از آبیار با استفاد از روشی مبتنی بزر

بوته ،تعهاد دانه در کپسول ،تعهاد دانه در بوته انهاز گیزر

اص ارشمیهس ] [ 4انهاز گیر و برا محاسبه عمزق آب

شه ] .[3همچنین پس از حیف حاشیهها ،سزطح باقیمانزه

آبیار از رابطه زیر استفاد شه ]:[6

برا تعیین عملکرد برداشزت گردیزه .بوتزههزا در آون بزه

رابطه )2

مهت  48ساعت در دما  ۷5درجزه سزانتیگزراد هشز

])VW = [(FC - M) (Bd × D × A
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شهنه .پس از هش

درصه جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،وزن هش

شهن ،دانهها از کزا و کلزش جزها و

وزن دانهها با ترازو دقیق  /01گرم انزهاز گیزر شزه .در

و وزن هش

پایان ،شاهص برداشت از تقسی عملکرد دانه بزر عملکزرد

وزن هش

بیولوژی

ریشه ه

گیاهچه تأثیر معنیدار داشت ،امزا صزفات
ساقه زه ،طزول سزاقچه و ریشزه زه و طزول

و کارآیی مصرف آب از تقسی عملکرد دانزه بزر

گیاهچززه بززین تیمارهززا مختلززف پرایمینززگ بززیر تفززاوت

میاان آب مصرفی در طول دور رشزه محاسزبه شزهنه .در

معنیدار نهاشتنه (جهول  .)3کلیزه تیمارهزا پرایمینزگ

پایان ،درصه روغن با استفاد از دستگا آنالیا روغن بیر و

بیر دارا درصزه جوانزهزنزی ،سزرعت جوانزهزنزی ،وزن

درصه پروتئین بیر با استفاد از روش کجلزهال بزرا هزر

هش

گیاهچه بیشتر نسزبت بزه

تیمار نیا انهاز گیر شه ].[23

تیمار شاهه (بهون اعمال پرایمینگ) بودنه .به جا در مزورد

تجایه واریانس داد ها براسزاس طزرح کزامالً تصزادفی

ریشه ه و وزن هش

گیاهچه در سایر صفات مزورد بررسزی،

صفت وزن هش

(آزمون آزمایشگاهی) و کرتها هرد شه بر پایزه طزرح

تفاوت معنیدار بین تیمارها مختلف آمزاد سزاز بزیر

بلوکها کام تصادفی (آزمایش مارعها ) بزا اسزتفاد از

وجود نهاشت (جهول  .)4وزن هشز

گیاهچزه در تیمزار

نرمافاار آمار  MSTATCانجزام گرفزت .جهزت مقایسزه

پلیاتیلن گلیکول ( 20 )PEGدرصزه بزه طزور معنزیدار

میانگینها ،آزمون نهدامنها دانکن در سزطح معنزیدار

بیشتر از تیمار پلیاتیلن گلیکزول ( 10 )PEGدرصزه بزود،

صفت بهکار رفت.

ولی با سایر تیمارها تفاوت معنیدار از نظر آمزار دیزه
نشه (جهول  .)4بنابراین ،بهطورکلی تیمارهزا پرایمینزگ

نتایج و بحث

باعث بهبود هصوصیات جوانهزنی بیر کنجه در مقایسه بزا

نتایج آزمون آزمایشگاهی نشان داد کزه پرایمینزگ بزیر بزر

عهم پرایمینگ گردیه.

جدول  .3تجزیه واریانس اثر پرایمینگ برخصوصیات جوانهزنی بذر كنجد در شرایط آزمایشگاهی
درصه

سرعت

آزاد

جوانهزنی

جوانهزنی

پرایمینگ

۷

**23/482

**0/5۷6

*1/551

منب تغییرات

درجه

وزن

وزن

وزن

هش

هش

هش

ریشه ه

ساقه ه

گیاهچه

6/5۷1ns

*

طول

طول

طول

ساقه ه

ریشه ه

گیاهچه

13/8

0/589ns

0/514ns

1/۷3ns

هطا

24

5/9۷9

0/136

0/542

4/16۷

5/1

0/369

0/461

0/۷8۷

ضریب تغییرات ()%

-

2/62

8/5

14/5

16/۷

13/1

9/5

12/96

۷/64

** - * ،بهترتیب معنیدار در سطوح ی

و پنج درصه

 :nsغیرمعنیدار
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جدول  .4اثر تیمارهای مختلف آمادهسازی بر خصوصیات جوانهزنی بذر كنجد در شرایط آزمایشگاهی
تیمار پرایمینگ

جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

وزن هش

وزن هش

ریشه ه

گیاهچه

()%

(روز)

()mg

()mg

شاهه

88/25b

3/۷b

4/0c

13/5c

هیهروپرایمینگ

95/25a

4/85a

5/5ab

1۷/5ab

ab

abc

bc

 10( PEGدرصه)

a

93/5

4/5

5/1

16/1

 20( PEGدرصه)

94/5a

4/4ab

6/0a

20/0a

 2/5( CaCl2درصه)

ab

ab

4/2

ab

ab

1۷/5

 5( CaCl2درصه)

a

ab

4/2

ab

1۷/9

92/0

93/5

5/5

abc

5/0

 50( ZnSO4میلیموالر)

94/5a

4/1ab

5/0abc

18/0ab

 50( ZnSO4میلیموالر)

a

a

bc

ab

96/0

4/8

4/5

1۷/5

براساس آزمون دانکن ،حروف مشابه در هر ستون بیانگر عهم اهتالف معنیدار میباشه.

نتایج تجایه واریانس آزمایش مارعزها نشزان داد کزه

هااردانه اثر معنیدار داشت (جهول  .)5کمترین تعهاد دانزه

به جا در مورد تعهاد دانه در کپسول ،اثر پرایمینگ بر سزایر

در بوته در پرایمینگ بیر با سولفات رو (هر دو غلظزت)

صفات مورفولوژیکی و اجاا عملکرد دانه (تعهاد دانزه در

مشاهه شه .با این حال ،تیمار سولفات رو از نظر تعزهاد

بوته ،تعهاد کپسول در بوتزه ،وزن هااردانزه ،ارتفزاع بوتزه،

دانه در بوته برتر از تیمار شاهه بود (جزهول  .)5در مزورد

تعهاد شاهه در بوته و تعهاد برگ در بوتزه) معنزیدار بزود

سایر صفات مورفولزوژیکی و اجزاا عملکزرد نیزا رونزه

(جهول  .)5تأثیر تیمار آبیار بر کلیه صفات مورفولوژیکی

مشابهی مشاهه شه ،بهطور که تیمزار هیزهروپرایمینگ و

و همچنین اجاا عملکرد دانه کنجه معنیدار بود ،ولی اثر

شاهه به ترتیب بیشزترین و کمتزرین مقزادیر را دارا بودنزه

متقابز پرایمینززگ × آبیززار تنهززا بززر ارتفززاع بوتززه و وزن

(جهول .)6

جدول  .5تجزیه واریانس اثر پرایمینگ و آبیاری بر خصوصات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد كنجد در شرایط مزرعهای
مناب تغییرات

درجه
آزاد

تعهاد برگ

ارتفاع

تعهاد شاهه

تعهاد کپسول

تعهاد دانه

تعهاد دانه

وزن

در بوته

بوته

در بوته

در بوته

در کپسول

در بوته

هاار دانه

4/01

0/604

6/۷۷1

3/21

6635/85

0/0001

3/96

تکرار

3

پرایمینگ

۷

20۷/96

**

**

۷/098

26/46

هطا

21

5/30

11/269

1/14

2/۷8

4/351

آبیار

1

**۷832/25

**289۷/13

**2۷/56

**915/06

**264/06

پرایمینگ × آبیار

۷

هطا 2

24

ضریب تغییرات ()%

ns

3۷2/18

**

**

ns

**

6/93

38/22

ns

0/52۷

ns

1/88

ns

**

**

9/85۷

1018۷۷/55

5852/58۷

0/002

**3330168/۷۷

**0/285

0/420

ns

513۷/34

0/050

*

0/005

3/59

6/84

0/698

4/۷8

6/۷08

549۷/35

0/002

2/03

2/45

13/۷1

6/6۷

5/89

5/13

1/31

** - * ،به ترتیب معنیدار در سطوح  1و  5درصه
 - nsغیرمعنیدار
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جدول  .6اثر تیمارهای مختلف آمادهسازی بر صفات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد كنجد در شرایط مزرعهای
تعهاد برگ

تعهاد شاهه

تعهاد کپسول

تعهاد دانه

در بوته

در بوته

در بوته

در بوته

شاهه

84/25e

4/3۷5d

29/13c

1239d

هیهروپرایمینگ

98/88a

۷/3۷5a

35/13a

1611a

 10( PEGدرصه)

ab

abc

ab

bc

پرایمینگ

9۷/0

6/۷5

33/0

1485

 20( PEGدرصه)

92/25c

6/125abc

33/25ab

1465bc

 2/5( CaCl2درصه)

88/88d

5/5cd

32/63ab

1486bc

 5( CaCl2درصه)

ab

ab

ab

ab

98/25

6/8۷5

34/38

153۷

 50( ZnSO4میلیموالر)

95/5b

6/125abc

33/13ab

1462bc

 100( ZnSO4میلیموالر)

cd

bc

bc

c

91/0

5/625

31/63

13۷3

براساس آزمون دانکن ،حروف مشابه در هر ستون بیانگر عهم اهتالف معنیدار میباشه.

با افاایش فاصله آبیار  ،تعهاد برگ و شاهه در بوته و

تبخیر صفات تعزهاد دانزه در بوتزه بزا  28درصزه و

تشت

اجاا عملکرد (دانه در بوتزه ،کپسزول در بوتزه و دانزه در

تعهاد دانه در کپسزول بزا  9درصزه بزهترتیزب بیشزترین و

کپسول) بهطور معنزیدار کزاهش یافتنزه (جزهول  .)۷بزا

کمترین میاان کاهش را نشان دادنه (جهول .)۷

افاایش فاصله آبیار از  150بزه  250میلزیمتزر تبخیزر از
جدول  .7اثر فاصله آبیاری بر صفات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد كنجد در شرایط مزرعه
آبیار

تعهاد برگ

تعهاد شاهه

تعهاد کپسول

تعهاد دانه

تعهاد دانه

در بوته

در بوته

در بوته

در کپسول

در بوته

104/3a

6/۷5a

36/56a

46/03a

16۷3a

b

b

b

b

I1
I2

82/19

b

5/44

29/0

41/9۷

121۷

براساس آزمون دانکن ،حروف مشابه در هر ستون بیانگر عهم اهتالف معنیدار میباشه.

محهود ،در مقایسه بزا تیمزار شزاهه وزن هااردانزه بیشزتر

نتززایج اثززر متقابز پرایمینززگ × آبیززار نشززان داد کززه
بیشترین وزن هااردانه در تیمار هیزهروپرایمینگ و فاصزله
آبیار  150میلیمتر تبخیر از تشت

به دست آمه (جهول  .)8بنابراین ،پرایمینزگ بزیر مزیتوانزه
اثرات آبیار محهود بر وزن هااردانه را کاهش دهه .گیاهان

تبخیر بزه دسزت آمزه.

کمترین وزن هااردانه در تیمار شاهه در سطح دوم آبیزار

رشه یافته تحت تأثیر تیمارها هیهروپرایمینگ 20 PEG ،و

( )I2به دست آمه .اگر ه با افاایش فاصله آبیزار بزه 250

 5 CaCl2درصه دارا بیشترین ارتفاع بوته در سطح آبیزار

میلیمتزر تبخیزر از تشزت

 150میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیزر ،وزن هااردانزه در کلیزه

تیمارها پرایمینگ در مقایسزه بزا آبیزار نرمزال کزاهش

تبخیر بودنزه .کمتزرین ارتفزاع

بوته کنجه در تیمار بهون پرایمینگ و در سطح آبیزار 250
میلیمتر تبخیر از تشت

یافت ،اما در کلیه تیمارهزا پرایمینزگ در شزرای آبیزار
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جدول  . 8اثر متقابل آمادهسازی بذر و آبیاری بر ارتفاع بوته و وزن هزاردانه كنجد در شرایط مزرعه
پرایمینگ

وزن هااردانه

ارتفاع بوته

()gr

()cm

I1

3/1۷de

102/1f

I2

2/94g

82/9h

I1

3/35a

118/5ab

I2

3/22cd

103/3ef

I1

3/29ab

114/0bc

I2

3/18de

100/8fg

I1

3/18de

115/0abc

I2

3/06f

98/5۷fg

I1

3/1۷de

112/5cd

I2

3/01f

95/5g

I1

3/26bc

120/0a

I2

3/16de

111/5cd

I1

3/21cde

113/8bc

I2

3/14e

10۷/3de

I1

3/19de

111/0cd

I2

3/04f

99/3fg

آبیار

شاهه

هیهروپرایمینگ

 10( PEGدرصه)

 20( PEGدرصه)

 2/5( CaCl2درصه)

 5( CaCl2درصه)

 50( ZnSO4میلیموالر)

 100( ZnSO4میلیموالر)

براساس آزمون دانکن ،حروف مشابه در هر ستون بیانگر عهم اهتالف معنیدار میباشه.
 :I1آبیار پس از  150میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیر :I2 ،آبیار پس از  250میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیر

اثرات اصلی پرایمینگ و آبیار بر کلیه صفات عملکرد

در تیمار شاهه بهدست آمه ،اما در مورد سایر صفات تیمار

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژی  ،شاهص

شاهه ضعیفترین تیمار بود (جهول  .)10بهطورکلی،

برداشت ،درصه روغن ،درصه پروتئین ،عملکرد روغن،

تیمارها پرایمینگ بیر باعث بهبود صفات عملکرد دانه و

کارآیی تولیه روغن و کارآیی مصرف آب معنیدار بود،

روغن کنجه شهنه که در این مورد اثر تیمار

ولی اثر متقاب پرایمینگ × آبیار در مورد هیچکهام از این

هیهروپرایمینگ نمود بیشتر داشت (جهول .)10

کنجه شام

صفات معنیدار نشه (جهول  .)9بیشترین درصه پروتئین
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كامیار كاظمی و همکاران

جدول  .9تجزیه واریانس اثر آمادهسازی بذر و آبیاری بر عملکرد و كیفیت دانه كنجد در شرایط مزرعه
مناب تغییرات

درجه

عملکرد

آزاد

بیولوژی

تکرار

3

پرایمینگ

۷

486334/11

هطا

21

34985/29

آبیار

1

کارآیی
عملکرد دانه

آب

18019/29

4485/39

**

**

6948496/0

مصرف

شاهص

عملکرد

درصه

درصه

برداشت

روغن

پروتئین

روغن

2403/۷9

0/31۷

0/443

0/0001

۷/319

5۷8۷0/62

**

*

3549/91

0/0001

**

0/005

1965253/52

**

**

0/004

۷/45

**

11545/0

2/849
**

**

2/1۷5

292۷/64
**

404/01

61661۷/56

**

0/212
**

108/94

5/05

0/136
**

196/0

پرایمینگ × آبیار

۷

16004/۷1ns

2122/80ns

0/0001ns

4/56ns

1813/6۷ns

0/236ns

0/126ns

هطا 2

24

19052/626

2928/099

0/0001

2/844

1315/66

0/2۷3

0/199

3/۷4

5/2۷

6/12

6/16

۷/5

2/3۷

0/95

ضریب تغییرات ()%

** و *  -به ترتیب معنیدار در سطوح  1و  5درصه
 - nsغیرمعنیدار

جدول  .10اثر تیمارهای مختلف آمادهسازی بر عملکرد و كیفیت دانه كنجد در شرایط مزرعه
عملکرد
پرایمینگ

عملکرد

کارآیی مصرف

دانه

آب

بیولوژی
-1

-1

-3

شاهص
برداشت ()%

عملکرد

پروتئین

روغن

()%

()%

415/6c

22/95a

45/45d

21/30d

48/0a
4۷/55ab

روغن
-1

( )kg.ha

( )kg.ha

) (kg.m

شاهه

3243e

854e

0/24d

26/0c

هیهروپرایمینگ

3994a

1133a

0/32a

2۷/98ab

546/8a

 10( PEGدرصه)

3850ab

1094ab

0/31ab

28/24a

491/5b

21/65cd

 20( PEGدرصه)

cd

bcd

bc

a

b

bc

 2/5( CaCl2درصه)

3463d

 5( CaCl2درصه)

ab

3892

10۷5

3610

1023

989d
abc

0/30

28/33

( )kg.ha

4۷8/0

22/10

0/28c

28/2۷a

462/5bc

22/35abc

b

bc

ab

bcd

0/30

2۷/21

506/4

21/85

bc

4۷/0

46/45c
b

4۷/3

 50( ZnSO4میلیموالر)

3۷83bc

1046bcd

0/30b

26/19bc

494/5ab

22/10bc

4۷/0bc

 100( ZnSO4میلیموالر)

369۷bc

998cd

0/28c

26/۷6abc

465/3bc

22/56ab

46/35c

براساس آزمون دانکن ،حروف مشابه در هر ستون بیانگر عهم اهتالف معنیدار میباشه.

با افاایش فاصله آبیار
تشت

افاایش فاصله آبیار عملکرد دانه کنجه حهود  30درصه

به  250میلیمتر تبخیر از

تبخیر درصه پروتئین کنجه نسبت به تیمار 150

میلیمتر تبخیر از تشت
عملکرد روغن در شرای

کاهش یافت ،درحالیکه میاان کاهش عملکرد بیولوژی

تبخیر افاایش یافت ،اما درصه و
آبیار

حهود  20درصه بود .کارآیی مصرف آب و کارآیی تولیه
روغن نیا با افاایش فاصله آبیار کاهش یافتنه (جهول .)11

محهود کاهش یافت .با
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جدول  .11اثر آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد كنجد در شرایط مزرعه
آبیار
I1
I2

()kg.ha-1

()kg.ha-1

کارآیی مصرف آب

شاهص برداشت

عملکرد روغن

پروتئین

روغن

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژی

)(kg.m-3

()%

()kg.ha-1

()%

()%

4021a

1202a

0/299a

29/88a

851/8a

20/8b

48/64a

b

b

b

b

b

3362

851/9

0/283

24/86

a

385/5

23/41

b

45/14

براساس آزمون دانکن ،حروف مشابه در هر ستون بیانگر عهم اهتالف معنیدار میباشه.

برتر بودن شاهصها

جوانهزنی بیر کنجه شام

درصه جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و وزن هش

زنی بیر کنجه مشاهه شه ،ولی باتوجه به ارزانی و

گیاهچه،

سادگی کاربرد ،به نظر میرسه استفاد از هیهروپرایمنیگ

نشاندهنه تأثیر مثبت پرایمینگ بر بهبود جوانهزنی بیر

جهت بهبود هصوصیات جوانهزنی بیر کنجه مطلوبتر

کنجه میباشه .این امر احتماالً به دلی افاایش فعالیتها

باشه .اگر ه بیشتر تحقیقاتی که در زمینه کاهش اثرات

متابولیکی بیرها پیشتیمار شه میباشه ] 19و  ،[52زیرا

تنش کمبود آب با استفاد از پرایمینگ بیر در گیاهان

بیوشیمیایی

زراعی مختلف انجام گرفته است ،در آزمایشگا و در زمینه

شهن

جوانهزنی و رشه اولیه گیاهچه بود است ] 23 ،۷ ،4 ،2و

همچنان اثرات آنها باقی میمانه

 .[55با این حال ،باتوجه به اینکه استفاد از روش

] .[1۷بیور که جوانهزنی بیشتر و سری تر داشته باشنه،

روش سری و نسبتاً دقیق جهت

آماد ساز

بیر باعث فعال شهن فراینهها

الزم برا آغاز فراینه جوانهزنی میشود که با هش
بیر بعه از آماد ساز

گیاهچهها قو تر تولیه میکننه که وزن هش

آزمایشگاهی به عنوان ی
بررسی عکسالعم

بیشتر

گیاهان زراعی به تنشها

محیطی

نیا دارنه ] .[26جیب آب در بیور پیشتیمار شه سری تر

مورد تأییه قرار گرفته است ] 16و  ،[43نتایج آزمایشگاهی

از بیور پرایمینگ نشه میباشه ] [38که این امر باعث

میتوانه مؤیه واکنش گیا به شرای مارعها نیا باشه .در

اهتالف در متابولیس  ،جوانهزنی و رشه گیاهچه این بیور

تحقیق حاضر نیا تأثیر مثبت پرایمینگ بیر در بهبود

میشود.

هصوصیات جوانهزنی بیر کنجه در آزمایشگا به بهبود
رشه و عملکرد کنجه در مارعه نیا انجامیه.

ظهور گیاهچه در مارعه نقش مهمی در عملکرد بعه
گیا دارد ] .[41 ،32ظهور گیاهچه به رشه اولیه گیاهچه

کاهش شاهص برداشت کنجه در آزمایش حاضر نشان

بعه از جوانهزنی بستگی دارد .بر این اساس ،پیشتیمار

میدهه که در شرای آبیار محهود ،نسبت تخصیص مواد

پرایمینگ بیر میتواننه با بهبود هصوصیات جوانهزنی بیر

برا تشکی دانه در کنجه کمتر از شرای آبیار مطلوب

کنجه بر عملکرد بعه آن نیا تأثیرگیار باشه .این مورد در

کاهش

میباشه که با یافتهها سایر محققین در هصو

گیاهان مختلفی از جمله برنج ] ،[25گنهم ] [34و

شاهص برداشت در شرای

آفتابگردان ] [32نیا گاارش شه است .قاب ذکر است که

] .[56 ،26در نخود تأثیر فاصله آبیار با استفاد از تشت

در تحقیق حاضر ،اگر ه اهتالف کمی بین تیمارها

تبخیر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شه که با

مختلف پرایمینگ بیر از نظر تأثیر بر هصوصیات جوانه-

افاایش میاان تبخیر از تشت
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آبیار

محهود مطابقت دارد

تبخیر ،شاهص برداشت

كامیار كاظمی و همکاران

کاهش پیها میکنه که با نتایج تحقیق حاضر هماهنگی دارد

هااردانه و تعهاد دانه ،به کمبود آب حساس میباشنه

] .[26تغییرات شاهص برداشت در سطوح مختلف آبیار

(جهول .)۷

بستگی به تأثیر تنش هشکی بر انهامها

رویشی و دانه

میتوانه به

عملکرد باالتر کنجه در سطح اول آبیار

آن باشه ،زیرا عملکرد

دارد .به عبارت دیگر ،اگر تأثیر تنش هشکی بر انهامها

دلی بیشتر بودن عملکرد بیولوژی

رویشی بیشتر از عملکرد دانه باشه ،در اینصورت با

دانه بهطور مستقی با بیوماس تولیه شه توس

افاایش شهت تنش هشکی ،شاهص برداشت افاایش پیها

ارتباط است و عملکرد بیولوژیکی باالتر پتانسی عملکرد

میکنه ،اما اگر تنش هشکی بر عملکرد دانه تأثیر بیشتر

دانه را افاایش میدهه ] .[18نتایج مشابهی در مورد

گیا در

داشته باشه ،در این حالت ،افاایش شهت تنش هشکی

همبستگی مثبت عملکرد بیولوژی

موجب کاهش شاهص برداشت میشود ] .[3بر این اساس،

 .[51از طرف دیگر ،تولیه برگ در بوته ،به عنوان یکی از

میتوان نتیجه گرفت که در کنجه اثر تنش هشکی بر تولیه

عوام مؤثر بر عملکرد بیولوژی

و درنهایت تولیه گیا  ،در

دانه بیشتر از تأثیر آن بر عملکرد بیولوژیکی بود و به همین

شرای محهودیت آبیار کاهش یافت (جهول  .)6کاهش

دلی  ،با افاایش فاصله آبیار  ،شاهص برداشت کاهش پیها

تعهاد برگ در بوته با افاایش شهت تنش هشکی ،به علت

کرد.

گاارش شه ] 2۷و

تسری پیر و درنهایت ریاش برگها مرتب

میباشه ][8

کاهش تعهاد دانه در کپسول و تعهاد کپسول در بوته در

و یکی از حساسترین فراینهها به کمبود آب است،

شرای محهودیت آبیار  ،باعث کاهش تولیه دانه در بوته

بهطور که با افاایش محهودیت آب ،ریاش برگ افاایش

گردیه که کاهش عملکرد دانه در شرای محهودیت آبیار

یافته که با کاهش عملکرد بیولوژی

را به دنبال داشت .از جمله عوام مؤثر بر کاهش تعهاد

فتوسنتا گیا باعث کاهش عملکرد میگردد ].[4۷

دانه در بوته در شرای آبیار محهود ،کاهش ارتفاع بوته و

همبستگی منفی بین درصه پروتئین و درصه روغن

به تب آن کاهش تعهاد شاهه در بوته میباشه که پتانسی

مویه کاهش درصه روغن و افاایش درصه پروتئین با

تولیه کپسول در بوته و درنتیجه ،تعهاد دانه در بوته تحت
تأثیر قرار میدهه .ارتفاع بوته ،به عنوان ی

افاایش فاصله آبیار
نیتروژن در شرای

صفت مه

مؤثر بر عملکرد دانه کنجه ،شاهصی مناسب در تعیین

هش

میاان تنش وارد به گیا نیا میباشه ] .[44در این رابطه،

در شرای

کاهش ارتفاع بوته به عنوان عام اصلی کاهش عملکرد

که در مراح

کنجه ،تحت شرای

و همچنین توان

بود (جهول  .[28] )10تجم

محهودیت آب ،کمتر از تجم ماد

میباشه ] .[54بنابراین ،درصه پروتئین دانه کنجه
آبیار محهود افاایش یافت ،درحالیکه روغن
آهر پر شهن دانه تشکی

میشود ،د ار

تنش هشکی عنوان شه ،زیرا کاهش

کاهش شه .کاهش درصه روغن و عملکرد دانه کنجه با

ارتفاع بوته باعث کاهش تولیه شاهه در بوته و درنهایت

افاایش فاصله آبیار  ،باعث کاهش شهیه عملکرد روغن

کاهش تولیه کپسول و دانه در واحه سطح گردیه ] .[31در

در تیمار آبیار پس از  250میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیر

شرای آبیار محهود ،عملکرد دانه کنجه با کاهش تعهاد

شه ،بهطور که روغن تولیه شه در شرای آبیار محهود

دانه در بوته کاهش یافت ] 35و  .[39باتوجه به کاهش

به کمتر از نصف (حهود  45درصه) کاهش یافت .در

وزن هااردانه کنجه با افاایش فاصله آبیار  ،میتوان نتیجه

تحقیقی اثر فواص

بر ترکیب بیر سویا

گرفت که دو جا مؤثر بر عملکرد دانه کنجه یعنی وزن

بررسی و مشخص شه که بین میاان پروتئین و روغن،
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یافت .میاان روغن تولیه شه در واحه سطح با شهت

همبستگی منفی وجود دارد ،بهطور که با افاایش فواص
آبیار  ،درصه پروتئین افاایش و درصه روغن کاهش
یافت ] .[20تحقیقات در مورد اثر آبیار
کنجه نشان داد شه که آبیار

یافتن محهودیت آب ،به دلی
کاهش یافت .تیمارها

بر ترکیب دانه

بیر شام

محهود باعث افاایش

کاهش درصه روغن دانه

پرایمینگ ،هصوصیات جوانهزنی

درصه جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و وزن

پروتئین دانه کنجه میشود ،بهطور که کنجههایی که با

هش
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تحت شرای
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یافته و زودتر از هاک هارج هواهنه شه و استقرار زودتر

درصه پروتئین دانه کنجه و میاان روغن آن نیا همبستگی

نظیر وزن هااردانه و

منفی وجود دارد ،یعنی آن تیمارها

آبیار

باعث بهبود اجاا

که باعث

عملکرد
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