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 مقاله پژوهشی

گوار بذر  یزن جوانه يها یژگیو و کیفیتبر گیاه مادري  بوته مکترا و اشتک خیتار اثربررسی 

(Cyamopsis tetragonoloba) النیگ استان در 

 3 محمد ربیعی ،*، 2 ، سید محمدرضا احتشامی1 محدثه حیدرزاده
  

  مبسوطچکیده 

نیز  يا خوشهکه با نام لوبیاي  باشد یمبقوالت  از خانواده و يا دولپه، ساله کیگیاهی  (.Cyamopsis tetragonoloba L)گوار  :مقدمه

عوامل تأثیرگذار بر کیفیت و از تاریخ کاشت و تراکم بوته مطلوب . تحمل کند یخوب بهتنش شوري و خشکی را  تواند یماین گیاه . شود یمشناخته 

 يا بوتهثر بر رشد و رقابت درون و برون ؤاز عوامل محیطی م يور بهرهدر مزرعه بر جذب و  ها بوتهنحوه پراکنش . باشند یم گیاهان زراعیکمیت 

مختلف با ایجاد شرایط متفاوتی از لحاظ دما، طول  يها کاشتتاریخ  باشد یمعملکرد کمیت و کیفیت  کننده نییتعثیر گذاشته، در نهایت از عوامل أت

هدف از اجراي این  .دهند یمکمی و کیفی بذر را تحت تأثیر قرار  يها یژگیوخورشیدي، زمان رسیدگی و برداشت، روز، رطوبت نسبی، تشعشع 

مختلف کاشت در شرایط آب و هوایی  يها تراکمبذر گوار در تاریخ و  یزن جوانه يها یژگیو، ارزیابی برخی از نیچن همبررسی کیفیت و آزمایش 

  . باشد یم گیالن

 سر پردهل یگ يروستا در واقع برنج رشت قاتیتحق مؤسسه یقاتیتحق در مزرعه 1396در بهار و تابستان سال  این آزمایش: ها روشمواد و 

 22(تاریخ کاشت  چهار آزمایش شامل تیمارهاي. گردید جرااکامل تصادفی با سه تکرار  يها بلوكفاکتوریل در قالب طرح  صورت بهسنگر 

هر  يها بوتهدرصد  75 يها غالفشدن  يا قهوهبا  .بود) مربعبوته در متر 60و  40، 20(تراکم بوته سه و ) ریت 2 خرداد و 19 خرداد، 5 بهشت،یارد

و  چه شهیروزن تر و خشک ، چه ساقهو  چه شهیرطول ، یزن جوانهسرعت ، یزن جوانهدرصد اقدام شد و صفاتی مانند  بذر نسبت به برداشتکرت 

   . بررسی شد الزآنزیم آلفاآمیمیزان فعالیت ، یکیالکتر تیهداوزن هزار دانه، ، گیاهچهبنیه  طولی شاخص، چه ساقه

در تاریخ . بودند ییباالکیفیت  دارايمربع، در متربوته  40خرداد و تراکم  5که بذرهاي گوار در تاریخ نتایج تحقیق حاضر نشان داد : ها افتهی

طول ، طولی بنیه گیاهچه، شاخص یزن جوانه، درصد یزن جوانهسرعت شرایط آب و هوایی مطلوب طی دوره پر شدن بذر،  لیدل به خرداد 5کشت 

تیر باالترین مقدار را  2در تاریخ کشت  یکیالکتر تیهدامیزان . با تأخیر در کاشت مقدار صفات مذکور کاهش یافت. باال بود و وزن هزار دانه چه شهیر

  . خرداد مشاهده شد 19در تاریخ کشت نیز میزان فعالیت آنزیم آلفاآمیالز  نیتر شیب. نشان داد

باالترین کیفیت بذر و  الن بااکم بوته بذرهاي گوار در استان گینتیجه گرفت که بهترین تاریخ کاشت و تر توان یمدر کل : يریگ جهینت

   . مربع استبوته در متر 40خرداد و تراکم  5 ، زمان کاشتیزن جوانه

  

 یکیالکتر تیهدا، یزن جوانه، درصد هگیاهچبنیه آمیالز، آلفا :کلیدي يها واژه

  : نوآوري يها جنبه

  .ارزیابی شدبذر گوار در زمان رسیدگی فیزیولوژیک  یزن جوانه صفات -1

  . آمد دست بهبوته در مترمربع  40بهترین تراکم و خرداد  5بهترین زمان کاشت  بذر گوار، یزن جوانهاز لحاظ صفات  -2
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  مقدمه

میزان انرژي و دانه بقوالت با توجه به کلی  طور به

یه انسان و دام در تغذ يا ژهیوجایگاه  پروتئین زیاد خود،

 يها يباکتروجود  لیدل بهگیاهان این همچنین . دارند

خاك در  بهبود حاصلخیزي، در نیتروژن کننده تیتثب

و  1ناصري(زراعی حائز اهمیت هستند  يها نظام مبو

 Cyamopsis tetragonoloba( گوار. )2015همکاران، 

L.(  بقوالت  از خانواده و يا دولپه، ساله کیگیاهی

با نام لوبیاي  که) 2015و همکاران،  2اختر( باشد یم

این گیاه زراعی متحمل . شود یمنیز شناخته  3يا خوشه

به خشکی بوده و نیازمند درجه حرارت باال در خاك 

بذر  یزن جوانهبراي ) سلسیوس درجه 21تا  20حداقل (

کشور هندوستان  ).2018و همکاران،  4گرستا( باشد یم

سطح زیر کشت  نیتر شیبدرصد سطح زیر کشت  80با 

یاداو و  اهم( گوار در دنیا را به خود اختصاص داده است

   ).2014، 5شالندرا

کمی و کیفی خوب داراي  خصوصیاتبا تولید بذر 

 نیتر مهمکه بذر این دلیل است به  يا ژهیواهمیت 

وسیله اصالح ژنتیکی، نقطه آغاز زندگی و رویش گیاهان 

در تولیدات کشاورزي، مؤثر در استفاده بهینه از عوامل 

آب و هوایی در راستاي تولید محصوالت زراعی، باعث 

از غذاي  يا عمدهجدید نسل گیاهان، تأمین بخش ت

اقتصادي باال در تجارت جهانی  انسان و دام و ارزش

گوار تحت تولیدي کیفیت بذر ). 2013 ،6ایستا( باشد یم

امر نشان شرایط مکانی و زمانی بسیار متغیر است و این 

که شرایط محیطی در طول تولید بذر، تأثیر  دهد یم

طی شرایط محی .بسیار مهمی در کیفیت بذر دارد

بذر، در طول دوره خشک  مدت نمودر طول  تواند یم

 محیط انبارداريدر بذر و  برداشتیا بعد از پایان شدن 

قوه  ).2009، 7سیداراجو(بر کیفیت بذر تأثیر بگذارد 

ي دتحت تأثیر عوامل درونی متعدنامیه و قدرت بذر 

 ، انباردارينظیر ژنتیک، شرایط محیطی زمان تولید بذر

                                                           
1 Naseri 
2 Akhtar 
3 Cluster bean 
4 Gresta 
5 Hema and Shalendra 
6 ISTA 
7 Siddaraju 

از . )2008و همکاران،  8گولریا( ردیگ یمقرار  غیرهو 

عامل  نیتر مهم عنوان بهتاریخ کاشت را  توان یم رو نیا

 يها کاشتتاریخ . گذار بر کیفیت بذر در نظر گرفتتأثیر

مختلف با ایجاد شرایط متفاوتی از لحاظ دما، طول روز، 

رطوبت نسبی، تشعشع خورشیدي، زمان رسیدگی و 

کمی و کیفی بذر را تحت تأثیر قرار  يها یژگیوبرداشت، 

  ). 2014، 9بیلساستفان جامس گریچر و ( دهند یم

دیگر روي کمیت و کیفیت  تأثیرگذارعوامل از 

در تراکم . محصول، انتخاب تراکم مناسب و مطلوب است

مطلوب، عوامل محیطی مثل آب، نور و امکانات موجود 

 ردیگ یمدر اختیار گیاه قرار  يتر مناسبدر خاك به نحو 

به حداقل  يا بوتهو درون  يا بوتهبین  يها رقابتو 

  ). 2012و همکاران،  10موسوي( رسد یم

 )2019(و همکاران  11زاده یمفتاحآزمایشی در 

 11معادل (می کیفیت بذر گوار را در دو تاریخ کاشت 

مرداد تا  10معادل (و آگوست ) خرداد 10اردیبهشت تا 

در شرایط آب و هواي ایرانشهر مورد  )شهریور 10

 نیچن همکه عملکرد و  ندو دریافت ندبررسی قرار داد

 11معادل ( شت میکیفیت بذر گوار در تاریخ ک

نتایج یک آزمایش . بود تر شیب )خرداد 10اردیبهشت تا 

ت جنوبی هند نشان داد که در در آندرا پرادش از ایاال

 15اکتبر،  1سپتامبر،  15(مختلف کاشت  يها زمان

 24معادل ) (دسامبر 1نوامبر،  15نوامبر،  1اکتبر، 

) آذر 10آبان،  24آبان،  10، مهر 23مهر،  9شهریور، 

معادل (نوامبر  15کیفیت بذر گوار در کشت  نیتر شیب

 ).2017و همکاران،  12کومار(آمد  دست به) آبان ماه 24

 آرایشاثر سه ) 2008(در تحقیقی دیگر سیداراجو 

و دو ) متر یسانت 45×15و  45×30، 60×30(کاشت 

عملکرد بر ) 2007و تابستان  2006پاییز (فصل کاشت 

 و کیفیت بذر گوار در بنگلور واقع در کشور هندوستان

بررسی و بیان کردند که باالترین شاخص بنیه، طول 

، طول گیاهچه و میانگین وزن خشک گیاهچه چه شهیر

، در آرایش کاشت 2007و تابستان  2006در پاییز 

باالترین و  که یحالدر . حاصل شد متر یسانت 45×30

                                                           
8 Guleria 
9 James Grichar and Stephen Biles 
10  Mosavi 
11 Meftahizadeh 
12 Kumar 
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و تابستان  2006در پاییز  یزن جوانهدرصد  نیتر کم

 45×15و  60×30کاشت  يها شیآرابه ترتیب در  2007

   .مشاهده شد متر یسانت

روي چهار آزمایشی ) 2017(و همکاران  1ناندینی 

 30×10و  30×15، 45×10، 45×15(آرایش کاشت 

 30×10بر گوار نشان داد که تراکم ) متر یسانت

باعث افزایش کیفیت بذر در مقایسه با سایر  متر یسانت

  .گردید ها تراکم

و دارویی فراوان گیاه  يا هیتغذبه خواص با توجه 

 شود یمگوار و نیز کشت پراکنده و محدود آن توصیه 

براي کشت وسیع آن، اطالعات کافی درباره کشت آن 

خصوص تاریخ کشت مطلوب و تراکم بوته وجود داشته ب

که انتخاب بهترین تاریخ  رسد یم نظر بهضروري . باشد

به بخشی کاشت و تراکم بوته براي تولید بذر باکیفیت 

از یک برنامه تولید بذر موفق تبدیل  ریناپذ ییجدا

، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رو نیااز . شود یم

 بذر یزن جوانه يها یژگیوتاریخ کاشت و تراکم بوته بر 

  .گوار انجام شد

  

   ها روشمواد و 

 در مزرعه 1396در بهار و تابستان سال  این آزمایش

 يروستا در واقع برنج رشت قاتیتحق مؤسسه یقاتیتحق

 16درجه و  37 سنگر با عرض جغرافیایی سر پردهل یگ

دقیقه  3درجه و  51دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

متر از سطح  7گرینویچ و ارتفاع  النهار نصفشرقی از 

کامل  يها بلوكفاکتوریل در قالب طرح  صورت به دریا

تیمارهاي آزمایش . گردید جرااتصادفی با سه تکرار 

 19 خرداد، 5 بهشت،یارد 22(تاریخ کاشت چهار شامل 

بوته در  60و   40، 20(و سه تراکم بوته ) ریت 2خرداد و 

پیش از اجراي آزمایش از چندین نقطه . بود) مترمربع

خاك  يمتر یسانت 30زمین محل آزمایش از عمق 

آورده  1شد که نتایج آن در جدول  يبردار نمونهزراعی 

بذر گوار مورد بررسی از شرکت پاکان بذر . شده است

و خلوص درصد  98اولیه  یزن جوانهبا درصد  اصفهان

. بود پاکستانیرقم مورد نظر . دتهیه شدرصد  100

زمین شامل شخم، دیسک و تسطیح  يساز آمادهعملیات 

پس از تسطیح اقدام به ایجاد جوي و . ماله بود یلهوس به

                                                           
1 Nandini 

 4 کرتدر هر  .پشته و زهکش در دورتادور زمین گردید

 متر یسانت 10 ثابت متري با فاصله روي ردیف 4 فیرد

 بوته در مترمربع فاصله 20راکم در ت( کشت شدند

بوته در مترمربع  40اکم ، در ترمتر یسانت 15 ها فیرد

بوته در  60و در تراکم  متر یسانت 30 ها فیردفاصله 

در نظر گرفته  متر یسانت 45 ها فیردفاصله  مترمربع

 و فاصله بین متر یسانت 50 ها کرتن یفاصله ب .)شد

قبل از اولین تاریخ  .متر در نظر گرفته شد 1رارها کت

کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات  50کاشت، میزان 

کیلوگرم در هکتار کود پتاس براساس  30تریپل و 

آزمون خاك به زمین اضافه گردید و سپس کود اوره در 

مرحله اول هنگام کشت و دو مرحله دیگر ، سه مرحله

برگی و شروع  2- 3در مرحله (هنگام رشد رویشی 

 کیلوگرم در 100سرك به میزان  صورت به) یده ساقه

 يا کپه صورت بهکشت بذرها . داده شد خاكهکتار به 

بذر  5 متر یسانت 2ابتدا در هر گودال به عمق . انجام شد

قرار داده شد ولی پس از استقرار گیاه در دو مرحله 

بوته در هر کپه تقلیل داده  2همزمان با وجین کردن به 

  .شدند تا به تراکم مورد نظر رسیدند

بر اساس ( درصد 20به پس از رسیدن رطوبت بذر 

نسبت به برداشت  )پرتابل سنج رطوبتبا  ها کرتکنترل 

اقدام  يا هیحاشدر هر کرت با در نظر گرفتن اثر  ها بوته

برداشت شده در بین  يها بوتهساعت  72 مدت بهشد و 

تعیین اثر عوامل مورد  منظور به. قرار داده شدند ها فیرد

 يها نمونهبررسی بر کیفیت بذرهاي حاصل از منطقه، 

بذري برداشت شده از مزرعه به آزمایشگاه زراعت 

  .دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن منتقل گردید

استاندارد ابتدا بذرها با  یزن جوانهجهت انجام آزمون 

دقیقه  5 مدت بهدرصد  1محلول هیپوکلریت سدیم 

ی سطحی شدند و سپس چندین نوبت با آب ضدعفون

از هر  یزن جوانه آزمون براي. مقطر شستشو گردیدند

 سترون يها  يپترعددي بذر در درون  50تکرار  4تیمار 

و روي کاغذ صافی واتمن  متر یسانت 14شده با قطر 

  . مرطوب قرار گرفت
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  آزمایش شیمیایی خاك محل خصوصیات فیزیکی و .1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of the soil at experimental site 

  پتاسیم

K (mg.kg-1)  

  فسفر

P (mg.kg-1)  

  نیتروژن کل

Total N 
(%)  

  اسیدیته خاك

pH  

  هدایت الکتریکی

EC (dS.m-1) 

  کربن آلی

Organic carbon 
(%)  

  بافت خاك

Soil texture  

144  21.1  0.15  7.22 1.05 1.51 
لومی -شنی  

Loam - Sand 

 

 
  )1396سال (گوار  رشد فصل طول در آزمایش ياجرا محل هواشناسی اطالعات .1شکل 

Fig. 1. Meteorological information during the growth season of guar in experimental site (2017)  
  

در روز  7 مدت بهو  درون انکوباتور به ها يپتر سپس

ایستا، (نگهداري شدند  سلسیوس درجه 25 ثابت دماي

و کنترل  ،پتري در هر موجود آبمیزان  هر روز). 2015

، شودبه مقداري که کاغذ صافی مرطوب در صورت نیاز، 

 روز در هر شده دار جوانه هايبذر شمارش .انجام شد

 در يرییتغ که یزمان تا و روز 7 مدت بهن عمل یا و انجام

    .افتی ادامه نشد، دهید زده جوانه هايبذر تعداد

 هک شدند گرفته نظر در زده جوانه عنوان به یهایبذر

قاجاري و (بود  متر یلیمدو  حدود ها آن چه شهیرطول 

روز و اتمام شمارش  7بعد از گذشت ).  2003، 1زینلی

 يریگ اندازه ها آن چه ساقهو  چه شهیر، طول ها جوانه

 طور بهعدد گیاهچه  10به این منظور تعداد . شدند

انتخاب و با   يپترهر  يها اهچهیگتصادفی از میان 

 چه شهیرطول ) متر یسانتبر حسب ( کش خطاستفاده از 

 ها آندر ادامه وزن تر . شدند يریگ اندازه ها آن چه ساقهو 

                                                           
1 Ghajari and Zeynali 

بعد  ها آن کبا ترازوي دقیق مشخص و سپس وزن خش

 يساعت در آون با دما 24 مدت به ها نمونهاز قرارگیري 

ق تعیین یدق يبا استفاده از ترازو سلسیوسدرجه  75

  .گردید

، سرعت )2009ایستا، ( یزن جوانهبراي تعیین درصد 

، شاخص طولی )1980، 2رتسالیس و روب( یزن جوانه

از روابط ) 1973، 3عبدلباکی و آندرسون(بنیه گیاهچه 

  :زیر استفاده شد

  

 = GP زده جوانهتعداد بذر /تعداد بذر کل ×100:  1رابطه 

  یزن جوانهدرصد 

  : 2رابطه 

   GR = ΣNi/Ti یزن جوانهسرعت  

                                                           
2 Ellis and Roberts  
3 Abdual-baki and Anderson 
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 ام و iدر روز  زده جوانهبذر تعداد  Ni این رابطهدر 

Ti  باشد یمتعداد روز پس از شروع آزمایش .  

  : 3رابطه 

گیاهچه طولی بنیه شاخص=   × نهایی یزن جوانهدرصد  

 شاخص طول گیاهچه

 4 از هر تیمار یکیالکتر تیهداانجام آزمون  يبرا

 متر یسانت 500ساعت داخل بشر  24تایی بذر 50تکرار 

مکعب آب دوبار تقطیر  متر یسانت 250مکعبی محتواي 

با فویل آلومینیومی بسته شده بود   ها آنشده که دهانه 

داخل انکوباتور قرار داده  سلسیوس درجه 20 دماي در

هر نمونه جداگانه با  یکیالکتر تیهداسپس . شدند

 يریگ اندازه) متر EC( الکتریکی سنج تیهدادستگاه 

بر  میکروزیمنس بر حسب 4شده و با استفاده از رابطه 

  ). 2014ایستا، (متر بر گرم گزارش شد 

                                           EC=ECs/W: 4رابطه 

بر حسب میکروزیمنس  یکیالکتر تیهدا، ECکه در آن 

 یکیالکتر تیهدا، میزان قابلیت  ECs،گرمبر  متر یسانتبر 

 ).گرم(، نمونه وزن بذر Wهر ظرف و ) میکروزیمنس(

آغاز روز پس از  2جهت بررسی آنزیم آلفاآمیالز، 

 درجدا و   يپتراز هر  یزن جوانهآزمایش پنج بذر در حال 

 جهت ساعت 48 مدت به سلسیوس درجه -20 يدما

 فریز بذر درون يها میآنز فعالیت سطح شدن ثابت

استخراج شده ابتدا پنج  محلولبراي تهیه . شدند

 )pH=6.8(بافر فسفات  موالر یلیم 60محلول  تریل یلیم

 15 مدت بهاضافه شد و سپس گیاهچه  ها اهچهیگبه 

دور در  12000با دور (دقیقه در سانتریفیوژ قرار گرفتند 

 5/0آنزیم آلفاآمیالز ابتدا  يریگ اندازهجهت ). دقیقه

محلول نشاسته به داخل لوله آزمایش منتقل  تریل یلیم

از عصاره تهیه شده در باال به  تریل یلیم 5/0سپس . شد

دقیقه انکوباسیون در دماي  30پس از . آن اضافه گردید

اسید  تریل یلیمیک  لهیوس به سلسیوسدرجه  37

نرمال واکنش را متوقف کرده و در  1/0هیدروکلریدریک 

روز  2. رف ید به آن اضافه شداز مع تریل یلیمادامه یک 

جهت بررسی فعالیت آنزیم آلفاآمیالز،  ،پس از آن

رسانده و  تریل یلیم 10با آب مقطر به حدود محتوي لوله 

میزان جذب عصاره با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول 

). 2006و همکاران،  1زیائو(نانومتر قرائت شد  620موج 

                                                           
1 Xiao 

 افزار نرمتجزیه و تحلیل آماري این پژوهش با استفاده از 

SAS  براساس آزمون  ها نیانگیمو مقایسهTukey  انجام

   .استفاده شد Excel افزار نرمبراي رسم نمودارها از . شد

  

  نتایج و بحث

   یکیالکتر تیهدا

که  نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد 

بذر در سطح  یکیالکتر تیهدااثر تاریخ کاشت بر میزان 

مقایسه ). 2 جدول(بود  دار یمعندرصد  1احتمال 

بذر  یکیالکتر تیهدامیانگین اثر تاریخ کاشت بر میزان 

مربوط به بذر  یکیالکتر تیهدا نیتر شیبنشان داد که 

 36/22(تیر  2آمده از تاریخ کاشت  دست به

آن مربوط  نیتر کمو ) بر گرم متر یسانتمیکروزیمنس بر 

 81/15(خرداد  5آمده از تاریخ کشت  دست بهبه بذر 

اردیبهشت بود  22و ) بر گرم متر یسانتمیکروزیمنس بر 

) 2011(و همکاران  2که با نتایج عطاردي). 2شکل (

 اثر کاشت تاریخ که کردند گزارش ها آن. مطابقت نداشت

 در جز به( بذرها یکیالکتر تیهدا میزان بر يدار یمعن

در حال حاضر آزمون . است نداشته )کلزا بذر رقم یک

به عنوان یک آزمون مناسب جهت  یکیالکتر تیهدا

ارزیابی بنیه بذر نخودفرنگی، لوبیا، سویا و باقال شناخته 

و  4تورنتون). 2012و همکاران،  3متقی(شده است 

بیان داشتند بذرهاي باکیفیت باال ) 1990(همکاران 

) 1987( 5ماتیوس و پاول. دارند يتر کم یکیالکتر تیهدا

نیز گزارش کردند که رابطه بسیار نزدیکی بین 

مواد نشت یافته از بذر و بنیه بذر وجود  یکیالکتر تیهدا

تأخیري،  يها کاشتبذرهاي ریزتر حاصل از تاریخ . دارد

نسبت به بذرهاي  يتر شیب یکیالکتر تیهداداراي 

 22 يها کاشتحاصل از گیاهان مادري در تاریخ 

کلی در این  طور به. خرداد هستند 5اردیبهشت و 

 تحت تر کمزودتر  يها کاشتآزمایش بذرها در تاریخ 

 نتیجه در ،اند گرفته قرار محیطی و غذایی تنش شرایط

است و  شده تغییرات دستخوش تر کم آن کیفیت

و بذرهایی با کیفیت باال   دارند يتر کم یکیالکتر تیهدا

                                                           
2 Atardy 
3 Motaghi 
4 Thornton 
5 Mattews and Powel 
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) 2009(و همکاران  1نیکوبینکه با نتایج هستند 

  .مطابقت دارد

  

  فعالیت آنزیم آلفاآمیالز

تاریخ کاشت و  کنش برهمنتایج حاکی از آن است که 

 1تراکم بوته بر فعالیت آنزیم آلفاآمیالز، در سطح آماري 

کلی نتایج  طور به). 2جدول (بوده است  دار یمعندرصد 

اثر تیمارها بر روند تغییرات فعالیت آنزیم آلفاآمیالز در 

خرداد  19طی پر شدن بذر نشان داد که در تاریخ کشت 

بوته در مترمربع میزان فعالیت آنزیم  40در تراکم 

تیر در تراکم  2آلفاآمیالز افزایش یافت و در تاریخ کشت 

آمیالز بوته در مترمربع میزان فعالیت آنزیم آلفا 60

  ).3 شکل(کاهش یافت 

  

  وزن هزار دانه 

 يها خیتارانس نشان داد که در بین یه وارینتایج تجز

درصد از نظر  1در سطح آماري  يدار یمعنکشت، تفاوت 

مقایسه ). 2جدول (دانه وجود داشت  1000وزن 

دانه  1000وزن  نیتر شیبنشان داد که  ها نیانگیم

 نیتر کمخرداد و  5تاریخ کاشت مربوط به ) گرم 9/36(

تیر بود، هر چند  2مربوط به تاریخ کاشت ) گرم 8/31(

نداشت  يدار یمعنخرداد تفاوت  19با تاریخ کاشت 

کلی نتایج نشان داد که تأخیر در  طور به). 4شکل (

تاریخ کاشت . دانه شد 1000کاشت، سبب کاهش وزن 

و  92/11 بیترت بهتیر  2خرداد و  19خرداد نسبت به  5

. دانه را نشان داد 1000ش وزن درصد افزای 82/13

دانه در تاریخ کاشت  1000افزایش وزن  رسد یم نظر به

کاشت، به سبب  يها خیتارخرداد نسبت به سایر  5

شدن دوره رشد در این تاریخ بوده که موجب  تر یطوالن

و در نتیجه باعث افزایش تولید  تر شیبتولید زیست توده 

 1000 وزن اگرچه. شود یمدر بوته  تر شیب دانهغالف و 

 تعداد ،فتوسنتزي مواد میزان از ثرأمت عمده طور بهدانه 

 هوایی و آب شرایط اما ،باشد می ر دانهه ظرفیت و دانه

نتایج  .ثرندؤم آن بر نیز گیاه نمو و رشد دوره طی

گزارش شده ) 2012( 2مشابهی توسط الکشمی کالیانی

زودتر  يها کاشتاست که کشت ارقام گوار در تاریخ 

                                                           
1 Nikobin 
2 Lakshmi Kalyani 

 يها کاشتدر مقایسه با تاریخ  باعث افزایش وزن دانه

دیرتر داشت و دلیل آن نیز شرایط آب و هوایی مطلوب 

  .حاصل از تاریخ کاشت مناسب بود

  

 یزن جوانهدرصد 

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ 

گوار در  یزن جوانهمختلف بر درصد  يها تراکمکاشت و 

مقایسه ). 2جدول (بود  دار یمعندرصد  5سطح آماري 

 نیتر شیبکه ) 5شکل (نشان داد  ها کاشتبین تاریخ 

درصد ) درصد 8/61( نیتر کمو ) درصد 03/76(

 2خرداد و  5ه تاریخ کشت مربوط ب بیترت به یزن جوانه

بین . درصد کاهش نشان داد 71/18تیر بوده است که 

خرداد تفاوت آماري  5اردیبهشت و  22تاریخ کشت 

به  رسد یم نظر به). 5شکل (مشاهده نشد  يدار یمعن

احتمال زیاد دلیل کاهش کیفیت بذرهاي تولید شده در 

تیر، مواجه شدن بذرها در هنگام  2تاریخ کشت 

ی با شرایط نامطلوب محیطی، از جمله بارندگی و رسیدگ

رطوبت باالي محیط طی مرحله پر شدن بذر بوده است 

 یزن جوانهکه در نتیجه منجر به کاهش درصد ) 1شکل (

با وقوع بارندگی، رطوبت نسبی محیط باالتر . شود یم

رفته و با قطع بارندگی و خشک شدن هوا، رطوبت نسبی 

  . ابدی یمکاهش 

نیز ) 2016(و همکاران  3ش دیگري رستگاردر پژوه

رشد بذر و مصادف  بیان کردند که کوتاه شدن دوره

موجب تولید دماهاي خنک اواخر فصل  شدن آن با

 نیهم به. شده است يتر وزنو کم  تر کوچک يها غالف

در بذرهاي با کشت تأخیري  یزن جوانهدلیل درصد 

از بذرهاي کشت شده در تاریخ  تر کمدرصد  50حدود 

  .کشت مطلوب بود

                                                           
3 Rastegar 



31  

 1401/ اول شماره/ نهم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 



32  

 ... تیفیبر ک يمادر اهیکاشت و تراکم بوته گ خیاثر تار یبررس: حیدرزاده و همکاران

  
 یکیالکتر تیهدابراي گوار مختلف کاشت  يها خیتارمقایسه میانگین  .2شکل 

Fig. 2.  Mean comparison of different planting dates for electrical conductivity of guar 
 

 
 

  فعالیت آنزیم آلفاآمیالز ايبرگوار مختلف کاشت  يها خیتارتراکم و  کنش برهم .3شکل 

Fig. 3. Interaction of α-Amylase enzyme activity at different densities and planting dates of guar 
 

نتایج مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر  نیچن هم

درصد  نیتر شیببذر نشان داد که  یزن جوانه درصد

بوته در مترمربع  40مربوط به تراکم  یزن جوانه

درصدي را نسبت به  69/15بود که افزایش %) 21/74(

 نظر به). 6شکل (بوته در مترمربع نشان داد  60تراکم 

بوته در  40باالتر در تراکم  یزن جوانهدرصد  رسد یم

 تواند یمبوته در مترمربع  60مترمربع نسبت به تراکم 

نتایج حاضر در . بین گیاهان باشد تر کمرقابت  لیدل به

و  1نتایج صادقیهمسو با  یزن جوانهرابطه با درصد 

 .در سویا بود) 2017(همکاران 

                                                           
1
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 براي وزن هزار دانهگوار مختلف کاشت  يها خیتارمقایسه میانگین  .4شکل 

Fig. 4. Mean comparison of different planting dates of guar for 1000- grain weight  

  

  
  یزن جوانهدرصد  ايبرگوار مختلف کاشت  يها خیتارمقایسه میانگین  .5شکل 

Fig. 5. Mean comparison of germination percentage of guar at different planting dates  
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 ... تیفیبر ک يمادر اه

  

Fig. 6. Mean comparison of germination 

) 2008( 2وییکاس مظلومی و قاسمی گلعذانی

  .در لوبیا گزارش شده است

  شاخص طولی بنیه گیاهچه

تاریخ کاشت و تراکم  کنش برهمنتایج نشان داد که 

 1بوته بر شاخص طولی بنیه گیاهچه در سطح آماري 

 نیانگیمنتایج مقایسه ). 2جدول (بود  

 نیتر شیبتاریخ کاشت و تراکم نشان داد که 

مربوط به تاریخ ) 25/1184(شاخص طولی بنیه گیاهچه 

بوته در مترمربع  بود که  40خرداد و تراکم 

تیر  2درصدي را نسبت به تاریخ کشت  

 شدن طول یطوالنبا  رسد یم نظر به). 8شکل 

 در را يتر شیب کخش ماده شی، گیاه

 در يمنبع قو یک عنوان بهو  ردهک رهیذخ

 در. دهد یم قرار خود رشد حال ار بذرهاي در

 رشد از شیپ ها بوتهتأخیري  يها کشت

 زین نمو بذرها دوره و شده یشیفاز زا وارد

 مک ها بوته ییغذا رهیذخ ط،ین شرایا در 

آخر  ییدما يها تیمحدودر یتأث تحت 

 بذر به شده رهیمواد ذخ انتقال يبرا یاف

بنیه و کیفیت بذر تولید  جه،ینت در .داشت

                                                           
2 Ghasemi Golozani and Mazlomi Oskoee

اهیکاشت و تراکم بوته گ خیاثر تار یبررس: حیدرزاده و همکاران

  گوار یزن جوانهدرصد  ايمختلف بوته بر يها تراکم

germination percentage of guar at different plant densities  

  

تاریخ  کنش برهمه نتایج تجزیه واریانس نشان داد ک

بذر گوار در  یزن جوانهکاشت و تراکم بوته بر سرعت 

نتایج ). 2جدول (بود  دار یمعندرصد 

مقایسه میانگین نشان داد که بذرهاي حاصل از تاریخ 

بوته در متر مربع داراي  20خرداد و تراکم 

بودند که ) بذر در روز 29/15( یزن

بوته در مترمربع در همین تاریخ کشت و 

خرداد، تفاوت  19اردیبهشت و  22

 نظر بهچنین ). 7شکل (نداشت 

در تاریخ  یزن جوانهکاهش سرعت 

دگی اواخر تیر احتماالً رطوبت نسبی باال، بارن

فصل و کاهش ساعات آفتابی در دوره پر شدن بذر، 

شروع فرآیندهاي پیري و چروکیدگی بذر روي گیاه 

مادري به دنبال تأخیر در برداشت و کاهش اندوخته 

شکل (کوتاه شدن دوره پر شدن بذر باشد 

خرداد  5که بذرهاي حاصل از تاریخ کاشت 

تیر بود، بنابراین بذرهاي بزرگ حاصل از 

 يتر شیب یزن جوانهخرداد داراي سرعت 

تیر  2نسبت به بذرهاي کوچک حاصل از تاریخ کاشت 

) 2010( 1وفاهیکال و سامارانتایج مشابهی توسط 

                                                          
1 Samarah and Alkofahi 

قاسمی گلعذانیو  در جو

در لوبیا گزارش شده است

  

شاخص طولی بنیه گیاهچه

نتایج نشان داد که 

بوته بر شاخص طولی بنیه گیاهچه در سطح آماري 

 دار یمعندرصد 

تاریخ کاشت و تراکم نشان داد که  کنش برهم

شاخص طولی بنیه گیاهچه 

خرداد و تراکم  5کشت 

 48/33افزایش 

شکل (نشان داد 

شی، گیاهیرو رشد دوره

ذخ خود يها اندام

ار بذرهاي دریاخت

کشتدر  مقابل،

وارد یافک یشیرو

 .شود یم تر کوتاه

 اهانیگ و بوده

افک فرصت فصل،

داشت نخواهند را

                   
Ghasemi Golozani and Mazlomi Oskoee 
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تراکم مقایسه میانگین .6شکل 

  زنی  سرعت جوانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد ک

کاشت و تراکم بوته بر سرعت 

درصد  1سطح آماري 

مقایسه میانگین نشان داد که بذرهاي حاصل از تاریخ 

خرداد و تراکم  5کشت 

زن جوانهسرعت  نیباالتر

بوته در مترمربع در همین تاریخ کشت و  40با تراکم 

22البته دو تاریخ کاشت 

نداشت  يدار یمعنآماري 

کاهش سرعت دلیل اصلی  رسد یم

تیر احتماالً رطوبت نسبی باال، بارن 2کشت 

فصل و کاهش ساعات آفتابی در دوره پر شدن بذر، 

شروع فرآیندهاي پیري و چروکیدگی بذر روي گیاه 

مادري به دنبال تأخیر در برداشت و کاهش اندوخته 

کوتاه شدن دوره پر شدن بذر باشد  لیدل بهغذایی 

که بذرهاي حاصل از تاریخ کاشت  جا آناز ). 1

تیر بود، بنابراین بذرهاي بزرگ حاصل از  2از  تر بزرگ

خرداد داراي سرعت  5تاریخ کاشت 

نسبت به بذرهاي کوچک حاصل از تاریخ کاشت 

نتایج مشابهی توسط . بودند
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و  1نژاد یاشراق( ابدی یمقابل توجهی کاهش  طور بهشده 

در این بررسی بذرهاي مادري تولید ). 2011 اران،کهم

خرداد شاخص بنیه و کیفیت  5شده در تاریخ کشت 

نتایج مشابهی توسط رحمان و . تولیدي باالیی داشتند

گزارش شد که در سویا با تأخیر در ) 2013( 2حسین

 . کاشت شاخص بنیه بذر کاهش یافت

 
  و گیاهچه  چه ساقه، چه شهیرطول 

، اریانس مشخص شدبر طبق نتایج جدول تجزیه و

اختالف  چه ساقهبرده شده بر طول  کار بهتیمارهاي 

تاریخ کاشت  کنش برهم که یحالنداشت، در  يدار یمعن

درصد  1در سطح آماري  چه شهیرو تراکم بوته بر طول 

 يها نیانگیمبررسی مقایسه ). 2جدول (بود  دار یمعن

نشان  چه شهیرتاریخ کاشت و تراکم بر طول  کنش برهم

بوته در  40خرداد و تراکم  5داد که تاریخ کشت 

و ) متر یسانت 54/7( چه شهیرطول  نیتر شیبمترمربع 

 02/5(بوته در مترمربع  60تیر و تراکم  2تاریخ کشت 

). 9شکل (را داشتند  چه شهیرطول  نیتر کم) متر یسانت

بذرهاي حاصل از  یزن جوانهبا توجه به باالتر بودن درصد 

که بذرهاي حاصل  رسد یمخرداد به نظر  5کشت تاریخ 

بهبود رشد اولیه،  لیدل بهخرداد  5از گیاهان تاریخ کشت 

  .را به دنبال داشته است چه شهیرافزایش طول 

و  شود یمطول گیاهچه معیاري از بنیه بذر محسوب 

گیاهی همبستگی بین طول  يها گونهدر بسیاري از 

هامتون و (گیاهچه و بنیه بذر به اثبات رسیده است 

  ).1995، 3تکرونی

بذرهاي  يا رهیذخهر چه مواد  که نیابا توجه به 

 چه شهیرو  چه ساقهباشد میزان رشد  تر شیبمادري 

تولید  يتر سالمقوي و  يها اهچهیگخواهد بود و  تر شیب

) 1شکل (بارندگی آخر فصل  رسد یم نظر به. خواهد شد

بذر مادري از طریق کاهش وزن  يا رهیذخکاهش مواد  با

شد، که در نهایت  چه شهیربذر منجر به کاهش رشد 

ضعیف گردید و درصد  يها اهچهیگمنجر به تولید 

نتایج آزمایش . بذرهاي مادري را کاهش داد یزن جوانه

نشان داد که شرایط محیطی طی ) 2012( 4اسکندري

                                                           
1 Eshraghi-Nejad 
2 Rahman and Hossain 
3 Hampton and Tekrony 
4 Eskandari 

د و نمو، رسیدگی فیزیولوژیکی و پر شدن بذر عامل رش

و رشد اولیه گیاه  یزن جوانهکیفی  يها یژگیومؤثري بر 

دیگر محققان نیز گزارش کردند که موفقیت در . است

کیفیت بذرهاي تولید شده به شرایط محیطی بستگی 

  ).2002و همکاران،  5موسایا(دارد 

  

  و گیاهچه  چه ساقه، چه شهیروزن تر و خشک 

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد، اثر تاریخ کاشت 

 دار یمعندرصد  5در سطح آماري  چه شهیربر وزن تر 

برده شده بر وزن تر  کار بهاثر تیمارهاي  که یحالبود، در 

همچنین نتایج نشان  ).2جدول (نبود  دار یمعن چه ساقه

بر وزن  يدار یمعنداد که تاریخ کاشت و تراکم بوته اثر 

  ).2جدول (نداشت  چه ساقهو  چه شهیرخشک 

                                                           
5 Muasya 
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  گوار یزن جوانهسرعت  ايمختلف کاشت بر يها خیتارتراکم و  کنش برهم .7شکل 

Fig. 7. Interaction of different densities and planting dates on germination rate of guar 
 

  
  شاخص طولی بنیه گیاهچه ايبرگوار مختلف کاشت  يها خیتارتراکم و  کنش برهم .8شکل 

Fig. 8. Interaction of different densities and planting dates of guar on seedling vigor index 
 

بررسی مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر وزن تر 

در  چه شهیروزن تر  نیتر شیبنشان داد که  چه شهیر

آن  نیتر کمو ) گرم 348/0(اردیبهشت  22تاریخ کشت 

درصد  90/58با ) گرم 143/0(تیر  2در تاریخ کشت 

این نتایج با نتایج محققانی مانند ). 10شکل (کاهش بود 

مازندرانی،  2و قنبري و طاهري) 2000( 1پور خواجه

مطابقت دارد ایشان اظهار دارند، که کاشت ) 2000(

یرهنگام نیز معموالً با محدودیت رشد رویشی و د

  زودهنگام گیاه همراه است اما ممکن است طول  یده گل

                                                           
1 Khajepur 
2 Ghanbari and Tahery 
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  چه شهیرطول  ايبر گوار مختلف کاشت يها خیتارتراکم و  کنش برهم .9شکل 

Fig. 9. Interaction of radicle length of guar at different densities and planting dates. 
  

 

  
  .چه شهیروزن تر  ايبر گوار لف کاشتمخت يها خیتارمقایسه میانگین  .10شکل 

Fig. 10. Mean comparison of radicle fresh weight of guar at different planting dates.  
 

برخورد با هواي خنک آخر فصل  لیدل به يبند دانهدوران 

 يها بارانوقوع  لیدل بهطوالنی شده و یا برداشت آن 

 .پائیزي با مشکالتی روبرو شود

 

   يریگ جهینت

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بذرهاي گوار در 

 لیدل بهبوته در مترمربع،  40خرداد و تراکم  5تاریخ 

شرایط آب و هوایی مطلوب طی دوره پر شدن بذر و باال 

، شاخص یزن جوانه، درصد یزن جوانهبودن صفات سرعت 

و وزن هزار دانه،  چه شهیرطولی بنیه گیاهچه، طول 

با تأخیر در کاشت مقدار . داراي کیفیت باالئی بودند

در  یکیالکتر تیهدامیزان . صفات مذکور کاهش یافت

 نیتر شیب. تیر باالترین مقدار را نشان داد 2تاریخ کشت 

 19نیز در تاریخ کشت  میزان فعالیت آنزیم آلفاآمیالز

با توجه به نتایج حاصل از این  .خرداد مشاهده شد

مادري گوار تأثیر  يها بوتهپژوهش، تاریخ کاشت 
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که با  يطور بهبر کیفیت بذر تولیدي دارد،  ییسزا به

مواجه شدن مراحل حساس  لیدل بهتأخیر در کاشت 

 يها یژگیوآخر فصل،  يها بارشرشد زایشی گوار با 

کلی  طور به. و کیفیت بذر گوار کاهش یافت یزن جوانه

کیفیت بذر طی دوره پر شدن بذر در مزرعه تحت تأثیر 

دو عامل مهم محیطی شامل دما و رطوبت نسبی هوا 

و رشد اولیه  یزن جوانهتراکم بوته نیز بر . ردیگ یمقرار 

میزان از تراکم  نیتر شیبکه  يطور بهبذر گوار مؤثر بود، 

  .  آمد دست بهدر مترمربع  بوته 40
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Research Article 

Evaluation of the effect of planting date and plant density of maternal 
plant on the quality and germination characteristics of Guar seed 

(Cyamopsis tetragonoloba) in Guilan province 

Mohaddese Heydarzade1, Seyed Mohmmad Reza Ehteshami2,*, Mohammad Rabie3 
 

Extended Abstract 
Introduction: Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) is an annual, dicotyledonous plant of the legume 

family, also known as cluster beans. This plant can tolerate salinity and drought stress well. Optimal planting 
date and plant density are factors affecting the quality and quantity of crops. The distribution of plants in the 
field influences the absorption and productivity of environmental factors affecting the growth and intra- and 
inter- competition and eventually is one of the factors determining the quantity and quality of yield. Different 
planting dates set off different conditions in terms of temperature day length, relative humidity, solar 
radiation, ripening and harvest time and thus, affect the quantitative and qualitative characteristics of seeds. 
The purpose of this experiment is to evaluate the quality and also to evaluate some of the germination 
characteristics of Guar seeds at different dates and planting densities under the climatic conditions of Guilan. 

Materials and Methods: This experiment was conducted in the spring and summer of 2017 in the 
research farm of Rasht Rice Research Institute located in Gil Pardehsar village at Sangar as a factorial based 
on a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments included four 
planting dates (12 May, 26 May, 9 June and 23 June) and three plant densities (20, 40 and 60 plants. m-2). 
Seed harvesting was done as the pods in 75% of the plants in each plot turned brown and traits such as 
germination percentage, germination rate, root and shoot length and fresh and dry weight of roots and shoots, 
longitudinal index of seedling vigor, 1000- grain weight, electrical conductivity and alpha-amylase activity 
were investigated. 

Results: The results of the present study showed that guar seeds had the highest quality on 26 May and a 
density of 40 plants.m-2. Due to favorable climatic conditions during the period of seed filling, germination 
rate, germination percentage, seedling vigor index, root length and 1000- grain weight was high on 26 May. 
The amount of these traits decreased with delay in planting. The amount of electrical conductivity in 23 June 
date of planting treatment showed the highest value. The highest level of alpha-amylase activity was 
observed on 9 June.  

Conclusions: In general, it can be concluded that the best planting date and plant density of guar seeds in 
Guilan province with the highest quality of seeds and germination is on 26 May and 40 plants.m-2. 
 
Keywords: Alpha-amylase, Electrical conductivity, Germination percentage, Seedling vigor 

 
Highlights: 

1- Guar seed germination traits were evaluated at physiological maturity. 
2- In terms of germination traits of guar seeds, the best planting date was 26 May and the best plant 

density was obtained at 40 per square meter. 
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