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  دهیچک

 ،1S( شوري اثرات تنشد تا گردی اجرا 1386سال  در با سه تکرارهاي کامل تصادفی بلوك طرح پایهبرفاکتوریل آزمایش یک 
2S 3  وS : ،به ترتیب شاهد dS/m5 و  dS/m10 ( بر کیفیت بذر سه رقم نخود)ILC   جم از تیپ کابلی و پیروز از تیپ دسیو( 

وزن بذر، . مورد تحقیق قرار گیرد)  روز بعد از گلدهی69 و54، 46 ، 38 به ترتیب H:4و  1H ،2H ،3H (در مراحل مختلف نمو بذر
فقط  رقم قرار گرفتند، ولی اثر شوري و مراحل برداشتداري تحت تاثیر زنی به طور معنیرعت جوانهزنی و سدرصد جوانه

زنی  و درصد جوانهبذرها مشخص گردید که وزن صد با مقایسه میانگین. دار بودزنی معنی جوانهروي وزن بذر و درصد
. تر از دو رقم دیگر بودداري کم پیروز به طور معنی اما این صفات در رقم، و جم از لحاظ آماري مشابهILCبراي ارقام 

عالوه بر . ندبود) 3S ( و باال)2S(هاي پایین  شوريهاي تولیدي درتر از بذردرشت) 1S (بذرهاي تولیدي تحت شرایط غیر شور
نشان  افزایش نخوده  دان وزن، نمو بذرپیشرفتبا  .کاهش یافت  هابذرهمه زنی سرعت و درصد جوانه ، با افزایش شورياین،
  و نارسی  ي تنش شور،نابراینب .افتیش یافزا ش وزن بذربا افزای همه ارقام یزنجوانه و درصد سرعت ،یبه طور کل. داد
  .دنموجب افت کیفیت بذرهاي نخود شود نتوانمی

 
  ، مراحل برداشت، نخودت بذریفیک ،ي تنش شور: يدی کليهاواژه
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Abstract 
A factorial experiment on the basis of RCB design with three replications was conducted in 2007, to 
investigate the effects of salinity stress (S1, S2 and S3: control, 5 dS/m and 10 dS/m, respectively) on 
seed quality of three chickpea cultivars (ILC and Jam from kabuli type and Pirooz from desi type) at 
different stages of development (H1, H2, H3 and H4: 38, 46, 54 and 69 days after flowering). Seed 
weight, germination percentage and germination rate were significantly affected by salinity and harvest 
time, but cultivar had only significant effect on seed weight and germination percentage. Comparison 
of means indicated that 100 seed weight and percentage of germination for ILC and Jam cultivars were 
statistically similar, but these traits for Pirooz were significantly less than those for two other cultivars. 
Seeds produced under non-saline conditions (S1) were larger than those produced under low (S2) and 
high (S3) salinities. Moreover, germination rate and percentage of all seeds decreased, as salinity 
increased. Seed weight of chickpea increased with progressing seed development. In general, the rate 
and percentage of germination for all cultivars increased with increasing seed weight. Thus, salinity 
stress and immaturity can reduce the quality of chickpea seeds. 
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 مقدمه
 به عنوان یکی از محصوالت کم  (Cicer arietinum)نخود

گردد و در  در مناطق نیمه خشک کشت میهزینه، معموالً
  شودیران کشت میر هند، پاکستان و ا دا عمدتاًیآس

این گیاه به دلیل قابلیت ). 1988  و همکارانگنیس(
سازگاري و نقش مهم آن در حفظ حاصلخیزي خاك 
  بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک حائز اهمیت 

در کشور ما کشت نخود بیش از سایر حبوبات . باشدمی

ي آن با یانگر سازگارقرار گرفته است که نما مورد توجه
با توجه به محدودیت تامین پروتئین . باشدمیاقلیم ایران 
تواند بخشی از پروتئین مورد گیاه می این يهاحیوانی، دانه

  ).1378 باقري و همکاران(کند تامین نیاز کشور را 
 .به خاکهاي شور و قلیایی حساس استنخود       
 یختکنوای شور منجر به عدم يهاف در خاکی ضعیزنجوانه

ی ی قادر است درخاکهااهین گیا. شودیسبز شدن آن مدر 
ی که یا ولی براي کشت در خاکه رشد نماید،8  تاpH 6با 
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pH مجنون حسینی ( دارند مناسب نیست5/8 بیشتر از 
اي نشان  یک بررسی کلی روي لگومهاي دانه). 1372
دهد که نخود به انواع خاکهاي برخوردار از بافت سنگین  می
اي سازگار شده مدیترانه مناطق نثی تا قلیایی درخ pHو 

  .)1979 نایساکس(است 
 از جمله یاهان زراعیتوانند عملکرد گی ميعوامل متعدد     

ن عوامل ی از ایکی. ر قرار دهندینخود را در مزرعه تحت تاث
  ). 1375  و همکارانی گلعذانیقاسم(ت بذر است یفیمهم ک

  یی بذرها براي تولید کیفیت بذر به صورت توانا     
اخت در هاي سالم جهت سبز شدن سریع و یکنوگیاهچه

هاستروپ و ). 1980پري (مزرعه تعریف شده است 
اهان یت بذور گیفی اثرات کیدر بررس) 1993(همکاران 

مختلف بر سبز کردن نشان دادند که بذور با سرعت 
در واقع . شوندیرتر در مزرعه سبز مین، دیی پایزنجوانه
 سبز شدن بذور حبوبات در مزرعه تا اندازه یگونگچ
 پاول و همکاران( دارد ین بذرها بستگی به قدرت ايادیز

ق موجب ی بذرها ممکن است به دو طريت باالییفیک). 1984
  سبزیکنواختینکه سرعت و یاول ا. بهبود عملکرد شود

د یالست و به تولن بذرها بای حاصل از اياهچه هایشدن گ
دوم آنکه درصد سبز شدن .  شودی منجر مياهان قویگ
 به تراکم مطلوب یابیاد است و دستیز زیاهچه ها نین گیا

 یقاسم(شود یسر می میطیط محی از شرایعیدر دامنه وس
 و همکاران ی گلعذانیر قاسمیگزارش اخ). 1992 یگلعذان

ت بذر مقاومت به یفیمشخص کرده است که ک) 2008(
ش ی و موجب افزاهدیبهبود بخشزه ییاهان پایسرما را در گ

د و استفاده ی تول،هان اثریبا توجه به ا. شودیم آنهاعملکرد 
 ي مختلف ضروریاهان زراعیت باال در گیفی با کيهااز بذر

  .رسدیم به نظر 
ت یفیاند که حداکثر ک از پژوهشگران گزارش کردهیبرخ     

) نهحصول حداکثر وزن دا(ان دوره پرشدن دانه یبذر در پا
 یدگین مرحله را رسیل این دلی شود و به همیحاصل م

 نگتونی هار،1950 سیشاو و لوم(دند ی نامیکیژولویزیف
 ي متعدديهاگزارش اما،). 1980 ن و همکارایتکرون، 1972
این از  پس یت مطلوب بذر مدتیفی از آن است که کیحاک

 یقاسم، 1991کامسوارا و همکاران (د یآی بدست ممرحله

ن اساس، یبر هم). 1995 گنیس، 1375 و همکاران ینگلعذا
ان یشنهاد کردند که مرحله پایپ) 1992(لهو یتافیس و پیال

 در نظر گرفته ی وزنیدگیدوره پر شدن دانه به عنوان رس
  .   شود
ط قرار یپ و محیر ژنوتیت بذر ممکن است تحت تاثیفیک     
ت بذر یفیکن اثر را بر یشتری معموالً بیکیساختار ژنت. ردیگ

اه مادر از یه گیط و تغذیمح). 1988 سنریرام و و(دارد 
  رییت آن را تغیفیکر بذر یا ذخای اندازه ير رویق تاثیطر
 که به صورت نارس برداشت ين بذوریهمچن. دهدیم

در . دیت خود نخواهند رسیفیگردند هرگز به حداکثر ک
ا ست و قدرت بذرهیز قوه زی و انبار نيری تاخيبرداشتها
 رابرتز(  ابدی یکاهش م ی فرسودگيندهایل وقوع فرایبه دل

د ی تولين مرحله برداشت براین بهتریین، تعیبنابرا). 1986
ن ی دوام ايط مناسب برایجاد محیت باال و ایفی با کيبذرها
 . برخوردار استيژه ایت ویت پس از برداشت از اهمیفیک

ر  بير تنش شورین پژوهش تاثی در ابر همین اساس،
 ی مورد بررسياه مادری گي رو نخودت بذریفیرات کییتغ

  .  قرار گرفته است
مناطق وسیعی از سطح زمین بدلیل تحمل کم گیاهان      

زراعی نسبت به شوري و نبودن اطالعات کافی در مورد 
قابل استفاده  تحمل براي کشاورزان غیر هايمزمکانی
لت بهره مسئله شوري به ع). 1372 حکمت شعار(باشد  می

تر برداري گسترده از منابع آب و خاك به تدریج جدي
برداري از منابع آب وخاك شود و مدیریت غلط در بهره می

 ،بنابراین. شود اغلب موجب گسترش شوري ثانویه می
درك نوع خسارت ناشی از انواع امالح که خود حاصل 

 يادیت زی هستند، اهمیترکیب کاتیونها و آنیونهاي متفاوت
  ).1375 ي و شکاریمیکر(د دار
به طور قراردادي خاکهایی شور یا متاثر از امالح در      

  چهار شوند که هدایت الکتریکی آنها از نظر گرفته می
بسیاري از گیاهان در این . منس بر متر تجاوز کندی زیدس

ا یست که آیاما معلوم  ن). 1370 ایحق ن(بینند  حد آسیب می
ب ی آسي هم تحت تنش شوریاعاهان زری گيت بذرهایفیک
  نند؟ یبیم
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ن راستا و با توجه به اهمیت تولید و استفاده یدر ا

از بذور مرغوب بخصوص در شرایط تنش، در این 
سطوح  پژوهش تغییرات کیفی بذور سه رقم نخود در

  .  گیردی قرار میمختلف شوري مورد بررس
  

  مواد و روش ها 
 یقاتیق در گلخانه تح1386ن پژوهش در سال یا

 يز در داخل گلدان های دانشگاه تبريدانشکده کشاورز
 به یشیطرح آزما. ت انجام شدی پرلي حاویکیپالست

 در ی کامل تصادفيه بلوکهایل با طرح پایصورت فاکتور
بذور .  گلدان بود36هر تکرار شامل . سه تکرار انجام شد

ه از مرکز یروز پس از تهی، جم و پILCسه رقم نخود 
ل به ی کرمانشاه با استفاده از سم بنوميکشاورزقات یتحق

 مهر پنجخ ی شدند و در تاری در هزار ضد عفوندونسبت 
  بذر در هر گلدان و در عمق 10تعداد .  کشت شدند1386
بالفاصله بعد از . ت کاشته شدندی پرليمتریسانتدو 
  )3S (10و ) 2S (5 ي هاEC در NaCl يهاشت، محلولاک
 مورد نظر اضافه شد و ي به گلدانهامنس بر متری زیدس

ت ی هداي که دارايبا آب شهر ) 1S( شاهد يگلدانها
 .دی گردياریمنس بر متر بود، آبی زی دس75/0 یکیالکتر

 از ياهچه ها، تعدادیپس از سبز شدن و استقرار کامل گ
 ياهچه در هر گلدان نگهداری گ6د و تعداد ین گردیآنها وج

 (ds/m صورت محلول هوگلند الزم به یی عناصر غذا.شد
3/1= (ECتا حد ظرفیت مزرعه کباری يهفته ا )FC( به 

  ECش ی از افزايری جلوگيبرا.  شدیها اضافه مگلدان
 روز به طور کامل یت داخل گلدان ها هر سیها، پرلگلدان

 یمار می مورد نظر تيها با محلول شسته شده و مجدداً
  ستفاده از کولر و باز در ابتدا با ایم دما نی تنظ.دیگرد

 موجود در گلخانه يهای فصل سرما با کمک بخارشروع
-25 داخل گلخانه در محدوده يرات دماییغت. انجام گرفت

 ییز به کمک روشنایم نور نیتنظ. گراد بودی درجه سانت17
 گلخانه انجام گرفت، ی فلورسنت و التهابياهو المپ یعیطب

اعت روشنایی و  س14  روز- در یک شبانه به طوري که
  .بود  ساعت تاریکی 10

به  H:4و  1H ،2H ،3H( مرحله  برداشت در چهار  
 بذور .انجام شد) ی روز بعد از گلده69 و54، 46، 38 بیترت

ده و وزن صد یشگاه منتقل گردیبه آزما بعد از برداشت
 بذرها از یفی صفات کیابی ارزيبرا. دین گردییدانه آنها تع

مار ی حاصل از هر تيبذرها. فاده شد استيلتری فيکاغذها
د و ی مرطوب پخش گرديلتریک کاغذ فی يدر هر تکرار رو
 ياز انتها.  بذرها قرار داده شدي رويگریکاغذ مرطوب د

 متر تا کرده و از قسمت ی  سانت3 تا 2 هر دو کاغذ ینییپا
 يهان لولهیا. چانده شدندی پيا به صورت لولهیجانب
 قرار داده شدند و به داخل یکیسه پالستی در کيکاغذ
هر . گراد منتقل شدندی درجه سانت20 ي با دمايناتوریژرم

ناتور خارج یمارها به طور جداگانه از ژرمیه تیروز بذور کل
 2شه به اندازه یخروج ر.  آنها ثبت شدیزنده و جوانهیگرد
 بذور در نظر گرفته یار جوانه زنیمتر به عنوان معیلیم
ان یدر پا.  روز ادامه داشت10ذور تا کار شمارش ب .شد
ن و یی تعي بذريها نمونهیزنش، درصد جوانهیآزما

ر محاسبه ی آنها با استفاده از فرمول زیزنسرعت جوانه
 : شد

∑
∑=

nD
n

 R 

 
 n زنی، میانگین سرعت جوانهR در این فرمول 

 روزهاي Dجوانه زده در روز مورد نظر و تعداد بذور 
هاي حاصل با داده. باشد شده از شروع آزمایش میسپري
 SPSS  و MSTATCگیري از نرم افزارهاي آماري بهره

اي ها از روش چند دامنهبراي مقایسه میانگین. تجزیه گردید
افزار از نرم.  درصد استفاده شد5سطح احتمال ر دانکن د
EXCEL ها استفاده گردیدنیز براي ترسیم شکل .  

 
 ثنتایج و بح

- زنی معنیاثر رقم روي وزن صد بذر و درصد جوانه     
داري نشان دار بود، ولی بر سرعت جوانه زنی اثر معنی

مشخص ) 2جدول(ها با مقایسه میانگین). 1جدول(نداد 
زنی بذور ارقام  گردید که وزن صد دانه و درصد جوانه

ILCولی این . داري با یکدیگر ندارند و جم تفاوت معنی
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داري کمتر از دو رقم صفات در رقم پیروز به طور معنی
از تیپ (پایین بودن وزن صد دانه رقم پیروز . دیگر بود
تواند می) از تیپ کابلی( و جم ILCنسبت به ارقام  ) دسی

  .  هاي این رقم ناشی شده باشداز سرعت کم پر شدن دانه
زنی زنی و سرعت جوانهصد جوانه     وزن صد بذر، در

داري تحت تاثیر شوري قرار هاي نخود به طور معنیبذر
میانگین وزن بذور حاصل از تیمار شاهد  ). 1جدول(گرفتند 

. بود) 3S  و2S(بیشتر از بذور حاصل از تیمارهاي شوري 
در حالی که بین بذرهاي تولیدي در شرایط شور اختالف 

میانگین درصد و ). 2دولج(داري مشاهده نشد معنی
هاي شوري به طور زنی بذور حاصل از تیمارسرعت جوانه

 رقم×اثر متقابل شوري. بود) 1S(داري کمتر از شاهد معنی
که نشان ) 2جدول (دار نبود روي هیچ یک از صفات معنی

 این صفات  هاي ارقام مورد بررسی از نطردهد تفاوتمی
کاهش وزن .  استتحت سطوح مختلف شوري مشابه بوده

بذور در نتیجه تنش شوري توسط سایر پژوهشگران در 
زنگ و شانون (و برنج ) 1994و مس فرانکویس (کلزا 
 مگدا و همکاران .مورد تایید قرار گرفته است) 2000

 vigna)( کاهش وزن صد دانه در نوعی لوبیا نیز) 2005(
radiataمر آنها علت این ا . را به اثرات شوري نسبت دادند

را کاهش دوره پر شدن و رسیدگی دانه بر اثر تنش شوري 
 .   عنوان کردند

رسد کاهش جوانه زنی بذرهاي تولیدي تحت   به نظر می   
 تنش شوري با تجمع نمک در این بذرها و اثرات منفی آن

، 1990دوبی و رانی(ها مرتبط باشد روي فعالیت آنزیم
علت ) 2000(ان ایاز و همکار). 2008رحمان و همکاران، 

کاهش درصد جوانه زنی بذور تحت تنش شوري را مربوط 
به اختالالت متابولیکی و درنتیجه افزایش ترکیبات فنولی 

گزارش کرد که شوري  ) 1995(مارسچنر . دانستند

دهد و باعث تغییر در هیدراتاسیون پروتئین را کاهش می
  ر ها در هنگام جوانه زنی بذوفعالیت بسیاري از آنزیم

 به علت تواند زنی میعلت کاهش سرعت جوانه. شودمی
مارسچنر (تجمع یونهاي سمی ناشی از شوري باشد 

      ).2008، رحمان و همکاران 1995 ، هانگ و ردمن1995
اثر مراحل برداشت نیز روي وزن صد بذر، درصد     

دار به دست آمد ها معنیزنی بذرزنی و سرعت جوانهجوانه
 میانگین وزن صد بذر ارقام نخود از اولین ).1جدول (

 69(تا آخرین برداشت )  روز بعد از گلدهی38(برداشت 
افزایش داشت و افتی مشاهده نگردید ) روز بعد از گلدهی

بنابراین، بذور به مرحله رسیدگی وزنی نرسیده ). 2جدول (
بودند و همین امر موجب پایین بودن وزن صد بذر شده 

زنی بذرهاي تولیدي متناسب با افزایش درصد جوانه. است
وزن آنها روي گیاه مادري در تیمارهاي مختلف افزایش 

هاي هاي اولیه به دلیل عدم تکمیل بافتدر برداشت. یافت
زنی بذور کم اي و فقر مواد غذایی، سرعت جوانهذخیره

هاي موثر بافت زمان، رشد و نمو بوده است، اما با گذشت
غذایی افزایش یافته و منجر به افزایش و نیز تجمع مواد 

  .)2جدول (زنی شده است سرعت جوانه
کیفیت بذرهاي نخود  که شودبنابراین، نتیجه گرفته می      

متناسب با افزایش وزن آنها روي گیاه مادري در شرایط 
اما شوري و نارسی کیفیت . یابدمختلف محیطی افزایش می

بنابراین، . دهد کاهش میاین بذرها را به طور قابل توجهی
براي تولید بذرهاي مرغوب از ارقام نخود بهتر است خاك 
محل کاشت عاري از تنش شوري باشد و بذرها پس از 

 .رسیدگی فیزیولوژیک برداشت شوند
                              

  هاي بذریزن و سرعت جوانهیزن، درصد جوانهبذرانس وزن صد یه واری تجز-1 جدول
  و مراحل مختلف برداشتي سطوح متفاوت شوردرارقام نخود حاصل از 
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                         ns، * و** - 
دار در سطح یمعن  ودارغیرمعنی
   درصد یک و پنجاحتمال 

 
  حاصل هاي بذریزن و سرعت جوانهیزن، درصد جوانه بذر  وزن صدهاينیانگیسه می مقا-2جدول

   در سطوح متفاوت شوري و مراحل مختلف برداشت  سه رقم نخود از 
    صفت

  تیمار          
  سرعت جوانه زنی  (%)جوانه زنی   )گرم(وزن صد بذر 

  )در روز( 
ILC482 a1090/0 a04/31  a1394/0  
  a09987/0 a79/33  a1399/0  جم

  
 رقم

  b05767/0 b71/26  a1413/0  پیروز
  a1061/0 a75/42  a2011/0  شاهد

5  b07658/0  b97/30  b1196/0  شوري  
(dS/cm)  10  ab08378/0  c83/17  b1000/0  

38  c04467/0  b73/18  b1159/0 
46  b08922/0  b59/22  b1150/0 
54  b09478/0  b52/28  b1171/0 

مراحل 
  برداشت

روز بعد از (
 a1266/0  a22/52  a2130/0  69  )گلدهی

  . دار در سطح احتمال پنج درصد استبراي هر عامل در هر ستون نشانگر اختالف معنیحروف متفاوت           

   مورد استفاده منابع

 میانگین مربعات

 df وزن صد بذر درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی

  
  منابع تغییر

 
004/0  496/1048  004/0   بلوك 2 
001/0 027/0٭٭ 323/4548٭   رقم 2 

103/0٭٭ 451/5589٭٭  009/0٭٭    شوري 2 
002/0  618/17 004/0   شوري× رقم  4 
064/0٭ 031/0٭٭ 460/6091٭٭    مراحل برداشت 3 

013/0  055/1291 004/0   مراحل برداشت  × رقم  6 
005/0  262/917 004/0   مراحل برداشت× شوري  6 
004/0  047/508 002/0 مراحل برداشت× شوري× رقم  12   

011/0  347/545 003/0  خطا 70 

81/17  27/20  18/21   %CV 



 ۴۷                            تنش شوري بر کيفيت بذر نخودثر ا

 

  . مشهدیانتشارات جهاد دانشگاه). ترجمه(زراعت و اصالح تخود . 1378  ع و پارسا م،ی ا، گنجعلی ع، نظاميباقر
  . مشهدیانتشارات دانشگاه فردوس). ترجمه(خاك شناخت . 1370 ا غ،یحق ن

 .زیکنام تبریچاپ ن). ترجمه(ط دشوار یاهان در شرای گيولوژیزیف. 1372 ر ح،حکمت شعا 

ت بذرگندم تحت یفی دانه بر کیدگیاثرات نمو و رس. 1375  م، و مقدم، فییمزاده خویرح،  نصراهللا زاده ص، كی گلعذانیقاسم
 . 120 تا99 ي صفحه ها،2و1شماره ، 6جلد  ،يدانش کشاورز. می و دیآبط یشرا

ونها ی مختلف آنيها به غلظتیزندر مرحله جوانه) چاه افضل (5زد ی جو يهاتهی واریبررس. 1375   ف،يار و شک عیمیکر
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Ayaz FA, Kadioglu A and Turgut R, 2000. Water stress effects on the content of low molecular weight 
carbohydrates and phenolic acids in Ctenanthe setosa (Rose.) Eichler. Canadian Journal of  Plant 
Science 80: 373-378. 

Duby RS and Rani M, 1990. Influence of NaCl salinity on the behavior of protease, aminopepidase and 
carboxyl-peptidase in rice seedling relation to salt tolerance. Australian Journal of Plant Physiology 
17: 215-224.  

Ellis RH and Pieta Filho C, 1992. Seed development and cereal seed longevity. Seed Science  Research 
2: 9-15. 

Francois LE and EV Mass, 1994. Crop response and management on salt affected soils. Pp. 149-181. In:  
Pessarakly, M. (Ed.) Handbook of plant and crop stress. Marcel Dekker, Inc. New York.  

Ghassemi-Golezani K, 1992. Effects of seed quality on cereal yields. PhD Thesis, University of 
Reading, UK. 

Ghassemi-Golezani K, Khomari S, Valizadeh M and Alyari H, 2008. Effect of  seed vigor and the 
duration of cold acclimation on freezing tolerance of winter oilseed rape. Seed Science and 
Technology 36: 767-775.  

Haasstrup Pedersen L, Jorgensen PE and Poulsen I, 1993. Effect of seed vigor and dormancy on field 
emergence, development and grain yield of winter wheat (Triticum aestivum) and winter barley 
(Hordeum vulgare L.). Seed Science and Technology 21: 159-178.  

Harringon IF, 1972. Seed storage and longevity. In: Kozolowski TT (ed). Seed biology. New York,   
Academic Press. 

Huang J and Redmann RE, 1995. Salt tolerance of Hordeum and Brassica  species during   germination 
and early seedling growth. Canadian Journal of Plant Science 75: 815–819. 



سال / ۲ شماره ۲/۲۰جلد /  پایدار  و تولیدکشاورزیدانش مجله  ....                                                            قاسمی گلعذانی ، روزبه و ۴۸
۱۳۸۹ 

  
Kameswara Rao N, Appa Rao S, Mengesha MH and Ellis RH, 1991. Longevity of pearl millet 

(Pennisetu glaucum R. Br.) seeds harvested at different stages of maturity. Annals of Applied 
Biology 119: 97-103. 

Magda H, Mohamed and El Kramany MF, 2005. Salinity tolerance of some mungbean varieties. Journal 
of Applied Science Research 1: 78-84.  

Marschner H, 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press, London. 

Perry DA, 1980. The concept of seed vigor and its relevance to seed production techniques. Pp. 582-
591. In: Hebblethwaite PD (ed.). Seed production. Butterworths. London. 

Powell AA, Matthews S and Oliveira A, 1984. Seed quality in grain legumes. Advances in Applied 
Biology 10: 217-285.  

Rahman M, Soomro UA and  Hag MZ, 2008. Effect of NaCl salinity on wheat (Triticum aestivum L.)  
cultivars. World Journal of Agricultural Science 3: 398-403. 

Ram C and Wieesner E, 1988. Effect of artificial ageing on physiological and biochemical parameters 
of seed quality in wheat. Seed Science and Technology 16: 579-587. 

Roberts EH, 1986. Quantifying seed deterioration. Pp. 101-123. In: McDonald MB and Nelson CJ 
(eds). Physiology of seed deterioration. Crop Science of America, Inc. Madison W, USA. 

Saxena NP, 1979. Chickpea. Pp. 419-452. In: Gldworthy PR and Fisher NM (eds). Physiology of    
tropical field crops. John Wiley and Sons. New York. 

Shaw RH and Loomis WE, 1950. Bases for the prediction of corn yields. Plant Physiology 25: 225-
244. 

Singh SP, 1995. Selection for water stress tolerance in interracial populations of common bean. Crop 
Science 41: 93-100. 

Singh A, Prasad R and Sharma RK, 1988. Effects of plant type and population density on growth and 
yield of chickpea. Journal of Agriculture Science 110: 1-3. 

Tekrony DM, Elgi DB and Phillips AD, 1980. Effect of field weathering on the viability and vigor of 
soybean seed. Agronomy Journal 72: 748-753. 

Zeng L and Shanon MC, 2000. Effect of salinity on grain yield and yield components of rice at different 
seedling densities. Agronomy Journal 92: 418-423. 

 


