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  چکیده
کراس سینگل هاي ذرتگدو ر بذر و فنولوژي  زنیجوانه خصوصیات برخی بر اسموپرایمینگ اثرات بررسی منظور به تحقیق این

تحقیقات  مزرعه در ترتیب به تکرار 3 و 4 با تصادفی هاي کاملپایه بلوك  طرح قالب در فاکتوریل صورت به ، آزمایشی640و  704
 تزراع گروه بذر تحقیقات آزمایشگاه و شهر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مازندرانکشاورزي قراخیل شهرستان قائم

 شامل اسموپرایمینگ تیمارهاي آزمایش. شد اجرا 1389 سال مرداد در مازندران استان طبیعی منابع و کشاورزي نباتات دانشکده اصالح و
نیترات  درصد، 10 و 5 هايغلظت با) PEG 6000( گالیکولاتیلنپلی هايمحلول با ،)640 و 704( کراسهاي ذرت سینگلرگ دو بذر

 .بودند) پرایمینگ بدون(شاهد  و آب درصد، 2 و 1 هايغلظت با) KCl( پتاسیم کلرید درصد، 1 و 5/0 هايغلظت با) KNO3( پتاسیم
هاي مستقر شده، تعداد روز از کاشت تا ظهور کلئوپتیل، تعداد روز از کاشت تا صفات درصد و سرعت ظاهر شدن گیاهچه، تعداد گیاهچه

زنی، تعداد جوانه تاجی، تعداد روز از کاشت تا انتهایی مرحله شیري، درصد و سرعتظهور گل برگی، تعداد روز از کاشت تا 8و  4مرحله 
زنی و شاخص وزن بنیه گیاهچه مورد بررسی قرار زنی، متوسط زمان جوانهزنی روزانه، شاخص میزان جوانهگیاهچه عادي، میانگین جوانه

که دو  داد نشان نتایج ولی نداشتند، داريمعنی تفاوت هاي ذرتدو رگ ثیرتأ تحت آماري نظر از صفات از هیچکدام چند هر. گرفتند
 ولــمحل رــت تأثیـــتح ترتیب به ذرت ظاهر شدن گیاهچه سرعت وبودند  درصد بیشترینحائز ها از لحاظ خصوصیات مورد بررسی رگ
 از روز تعداد کلئوپتیل، ظهور تا سبزشده بذرهاي عدادت بیشترین به طوري که. آمد بدست درصد 10 و 5 هايغلظت با گالیکولاتیلنپلی

- پلی محلول براي آنها کمترین و) پرایمینگ بدون( شاهد توسط شدن پرایم با تاجیظهورگل روز تا تعداد و برگی  8 و 4 مرحله تا کاشت
 پرایم با شدن شیري مرحله انتهایی تا اشتک از روز تعداد بیشترین همچنین. شد حاصل درصد 10 و 5 هايغلظت با ترتیب به گالیکولاتیلن
- جوانه سرعت و درصد بیشترین. گردید حاصل درصد 2 و 1 ، 5/0 هايغلظت با ترتیب به پتاسیم وکلرید نیترات هايمحلول توسط شدن
 براي ترتیب به زنیوانهج میانگین و عادي گیاهچه تعداد  بیشترین و) پرایمینگ بدون( شاهد و) درآب خیساندن( هیدروپرایمینگ براي زنی
 بدون( شاهد پرایم براي روزانه زنیجوانه میانگین و زنیجوانه زانــمی شاخص رــحداکث. شد حاصل) پرایمینگ بدون( شاهد و آب

 و آمد، بدست درصد 4 و 5/0 هايغلظت با پتاسیم کلرید و راتــنیت توسط نمودن پرایم با زنیجوانه زمان متوسط حداقل و) پرایمینگ
 وکلرید نیترات شده پرایم محلول براي آن حداقل و) آب در خیساندن( هیدروپرایمینگ براي وزن بنیه گیاهچه شاخص حداکثر همچنین

 نظر از صفات از یک هیچ آزمایشگاه و مزرعه شرایط دو هر در که حالی در. شد حاصل درصد 4 و 5/0 هايغلظت با ترتیب به پتاسیم
  .نداشتند داريمعنی تفاوت هم با پرایمینگ×  ارقام لمتقاب اثرات تحت آماري

  
   بذر کیفی و فنولوژي خصوصیات پرایمینگ، ذرت،: کلیدي کلمات
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  مقدمه
 اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزي جهانی بر

(FAO)  میلیون تن با سطح  800تولید ذرت در دنیا
نظر   گیاه از باشد و اینمیلیون هکتار می152زیرکشت 

. ولید بعد از گندم و برنج در رتبه سوم قرار داردت
)FAO, 2009(  سهم ایران در  1387-85در سال زراعی

تن و سطح زیرکشت آن  1642656تولید  ذرت 
هکتار  و سطح زیر کشت این محصول به  224761

 756در استان مازندران حدود  ودیم عنوان کشت دوم
رد تن و با عملک 4054هکتار، تولید آن حدود 

 ,Anonymous(باشد کیلوگرم در هکتار می 59/5362

2010.(  
 زنیهــجوانتقویت  برايپرایمینگ راهکاري است 

 چه بیشتر هاي ذرت تا استفاده هرو استقرارگیاهچه بذر

رطوبت خاك، عناصرغذایی و تابش خورشیدي را  از
صورت، گیاه قادر  این در. براي گیاه فراهم نماید

هاي زودرس پائیزه دوره وقوع تنشخواهد بود قبل از 
). Subedi and Ma, 2005(پایان رساند  نموي خود را به

با  تواننتایج تحقیقات حاکی ازآن است که می
 هــذر بـده بنیه بــاستفاده از تیمارهاي افزایش دهن

زنی سریع، ظهوریکنواخت و استقرار قوي گیاه جوانه
 ,Afzal et al., 2002; Ashraf and Foolad(دست یافت 

2005; Farooq et al., 2006( .به شـواکن براي اــبذره 
 تکامل زنیجوانه طی در محیطی شرایط تغییرات

 بخشی رضایت استقرار عموماً هاسازگاري این .اندیافته
 ادــایج یــمحیط طـشرای از یــوسیع محدوده در را

 دست به ندرت به بذر مطلوب کارآیی اما کنند،می
 و سرعت به بذرها تمام است نیاز بنابراین. آیدمی

. شود ایجاد مطلوبی استقرار تا بزنند جوانه یکنواخت
 هــب رــمنج پرایمینگ، مانند بذر، فناوري در پیشرفت

 عنوان به ذرــب پرایمینگ. شودمی بذر کارآیی بهبود

 اـت یــزنجوانه اولیه آغاز  وقایع منظور به آب جذب
 بذر کردن خشک سپس و چهریشه خروج از قبل

هدف اصلی ). ٢٠٠٦ ,.Farooq  et al( شودمی تعریف
 ١بذر اي هــرد مزرعـکود کارــذر، بهبــگ بـپرایمین
کاربردهاي عملی . شرایط محیطی خاص است تحت

زنی، پرایمینگ شامل افزایش درصد و سرعت جوانه
زنی تحت شرایط محیطی خاص و اصالح بنیه و جوانه

). ١٩٩٤ ,Parera and Cantiffe(باشد می رشد گیاهچه
هاي تواند به روشتیمارهاي پیش از کاشت بذرها می

، )خیساندن در آب(مختلفی از قبیل هیدروپرایمینگ 
و ) هاي اسمزيخیساندن در محلول(اسموپرایمینگ 

هاي رشد و یا مواد جامد نندهکاستفاده از تنظیم 
  ).Pizzeghello et al., 2001(گیرد صورت می

که پرایمینگ ممکن است اثرات  با وجود این 
شدن گیاهچه ایجاد ظاهر مثبت، خنثی و یا منفی روي 

، ولی در نواحی )Finch- Savage et al., 2004(نماید 
نیمه خشک هدف از اجراي پرایمینگ بهبود فعالیت 

زنی، کاهش متوسط زمان ، افزایش درصد جوانهبذر
، کاهش متوسط زمان )Omidi et al., 2005(زنی جوانه

مزرعه، در شدن  ظاهرشدن، افزایش درصد ظاهر 
دهی گیاهچه، گل بنیهاستقرار مناسب و بهبود رشد و 

و رسیدگی زودتر، تحمل بیشتر به خشکی و عملکرد 
مناسب و  از شرایط در طیف وسیعی بیشتر گیاه

). Finch- Savage et al., 2004( شده است ذکر نامناسب
 اي انجام شده در نواحی نیمهمزرعه هايدر آزمایش

خشک مشاهده شده است که خیساندن شبانه بذرها 
شدن، ظاهر در آب معمولی باعث افزایش سرعت 

دهی و رسیدگی زودتر و تر، گلهاي عمیقتولید ریشه
، ).Oryza sativa L(عملکرد بیشتر در برنج آپلند 

                                                                  
١.  Seed tield pertomance 
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) .Zea mays L( و ذرت) .Cicer arietinum L(نخود 
طی انجام عمل  در). Harris et al., 1999(شده است 

در . پرایمینگ دماي محیط بسیار حائز اهمیت است
ذرت خسارت در  بذرطول مرحله جذب آب توسط 

محدوده وسیع دمایی ممکن است اتفاق افتد، که البته 
خسارت سرمازدگی در دماي پائین بیشتر از خسارت 

با وجود . ته استدر دماي باال مورد توجه قرار گرف
-هاي ذرت میبذردر دسترس است که  ياین شواهد

گراد درجه سانتی 20توانند چندین بار در دماي 
ی در ــــکه خسارت بدون این ،خیسانده و خشک شوند

در ). Finch- Savage et al., 2004(د ــــآنها بروز کنن
سی انجام شده بر روي ذرت مشاهده شد که ربر

ساعت،  24ي ذرت براي کمتر از غرقاب کردن بذرها
ها که نسبت به شرایط زنی را در بعضی از الینجوانه

 ,.Martin et al(تر بودند کاهش داد غرقاب حساس

تعیین تاریخ کاشت مناسب براي مناطق مختلف  ).1991
منطقه از اهمیت  در جهت استفاده از پتانسیل هر رقم

عی هاي زراریزي و مدیریتاي در برنامهویژه
که بر صفات و مراحل مختلف  زیرا. برخوردار است

رشد و نمو تأثیر گذاشته و باعث بهینه شدن بازده 
گردد و استفاده از عوامل محیطی موثر بر عملکرد می

اجزاء عملکرد موجب تغییر در  تاثیر مثبتنهایتاً با 
تاریخ کاشت ). Choogan, 2004(شود عملکرد دانه می
برداري از فصل زراعی و بهرهر حداکثمناسب منجر به 

در نهایت رسیدن به رشد مطلوب و حداکثر عملکرد 
خواهد شد، و تاریخ کاشت هر رقم با توجه به فصل و 

 ,Handter(به نظر هاندتر . شودهدف کاشت تعیین می

موجب ) کشت کرُپه(چون تأخیر در کاشت ) 1980
کوتاه شدن دوره رشد شده و تهیه مواد فتوسنتزي 

هانوي . دهدجهت ذخیره در دانه را کاهش می کافی
)Hanway, 1979 (تأخیر  به گزارش نموده است که با

هاي ذرت دورگ) کشت کرُپه(افتادن تاریخ کاشت 
و دانه رخ می دهد کاهش عملکرد  ،در نبراسکا
موجب وقوع ) کشت هراکشت(هنگام  کاشت زود

رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه قبل از فرارسیدن سرما و 
  .شودیخبندان می

 ,Pendelton and Egli(اگلی  و پندلتون همچنین 

که تأخیر در کاشت موجب  نداظهار داشت) 1969
  زیرا . کاهش عملکرد به طور خطی شده است

تر به مرحله  هاي با طول روز کوتاهها در دورهدانه
رسند و همچنین گیاهان سطح کمتري رسیدگی می

د ماده خشک کمتر داشته و در نتیجه مجموع تولی
تاجی پس دگرگونی مکانیکی ساختار گل. خواهد شد

افشانی به منظور نفوذ بهتر نور منجر به افزایش از گرده
در مورد تاریخ کاشت بذر، مک . شودعملکرد می

، روي دو نمونه بلوط به )Mc Creary, 1989(کرري 
زنی در زمان نتایجی مبنی بر کاهش درصد جوانه

در مقایسه با کاشت ) اواخر پائیز(کاشت تأخیري 
آبی یک تنش خشکی و کم. دست یافت) اوایل پائیز(

باشد و عامل محدود کننده براي گیاه آفتابگردان می
آبی و هاي مختلفی به اثرات تنش کمدر گزارش

آبیاري محدود بربسیاري از صفات فنولوژیک، 
مورفولوژیک زراعی و فیزیولوژیک آفتابگردان اشاره 

بذرهاي پوسیده ). Erdem et al., 2006(است  شده
آفتابگردان حاصل از شرایط تنش متوسط و شدید به 

 ,.Babayi et al(درصد کاهش یافت  18و  26ترتیب 

دریافتند ) Basra et al., 1989(بسرا و همکاران ). 2009
پلی اتیلن  اده ازــاي ذرت با استفــکه پیش تیمار بذره

ریع ــاي پتاسیم در تسهو نمک  (PEG) گلیکول
در آزمایشی، خیساندن بذرهاي . زنی موثر استجوانه

  (PPn)قسمت در میلیون 100ذرت در آب و محلول 
داري طور معنی بهاتفون تعداد گیاهان استقرار یافته را 
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شاهز  و محمد ).Subedi and Ma, 2005(افزایش داد 
)Mohammad and Shahez, نمودند گزارش) ٢٠٠٥ 

 در و ریشه تشکیل بهبود باعث برنج بذر ایمینگپر که
 فعالیت افزایش و نیتروژن جذب افزایش آن نتیجه
مشاهده  نانهمچنین آ. گرددمی بذر در آمیالز آنزیم
 آب از استفاده با ذرت بذرهاي پرایمینگکه  ندکرد

 درصد KCl (5/2( پتاسیم کلرید اسمزي محلول و
 گونه هیچ که شد مشخص و قرارگرفت بررسی مورد

 همکاران و مرادي. نداشت عملکرد بر تأثیري
)Moradi et al., پرایمینگ که نمودند گزارش) ٢٠٠٨ 

 در گردید زنیجوانه سرعت افزایش باعث ذرت بذر
) PEG( گالیکولاتیلنپلی با پرایمینگ که حالی
 عالوه به شد، زنیجوانه سرعت کاهش باعث

 باعث ساعت 36 مدت به بذرها هیدروپرایمینگ
 خشکووزن چهریشه طول نهایی، زنیجوانه افزایش
 Tovsoli and(نو ـــکاسی و یـتوسل .دــــگردی گیاهچه

Casenave, باعث پرایمینگ که داشتند اظهار )٢٠٠٥ 
 شوري هايتنش تحت پنبه زنیجوانه سرعت افزایش

 زنیجوانه درصد بر داريتأثیرمعنی اما گردید دمایی و
 تــمقاوم بهبود باعث پرایمینگ نــهمچنی. نداشت

. گرددمی درگیاهان زنیجوانه مرحله در خشکی به
 کردند گزارش ),.Kaya et al ٢٠٠٦( همکاران و کایا

 زنیجوانه سرعت و درصد افزایش باعث پرایمینگ که
 غیرنرمال هايگیاهچه وکاهش گیاهچه خشک وزن و

و موئینگو  .گردید خشکیتنش شرایط در آفتابگردان
 خود تحقیقات در) ,.Mueungu et al ٢٠٠٣(همکاران

 درصد خشکی، شدت افزایش با که کردند مشاهده
 یافت کاهش پنبه و ذرت گیاهچه رشد و ظاهر شدن

 سطوح در مولفۀ دو این افزایش باعث پرایمینگ اما
) تیمار بدون( شاهد بذرهاي به نسبت خشکیتنش

ه ــک دــان دادنـــنش هانتایج پژوهش. گردید

زنی جوانه واند موجب افزایش سرعتت گ میـپرایمین
، بهبود اسقرار )Baily et al., 2000(بذرهاي آفتابگردان 

، تسریع در )Nagar et al., 1998(هاي ذرت گیاهچه
، کاهش )Basra et al., 1989(زنی بذر ذرت جوانه

 زنی، کاهشجوانه درصد 50 تعداد روزها تا رسیدن به

ایی ــنه دـــزنی و بهبود درصجوانه نمیانگین زما
و بهبود ) Wahid et al., 2008(زنی آفتابگردان جوانه

د ـهیبری عملکرد و کیفیت شـافزای گیاهچه، استقرار
هدف از این  .شود) Hussian et al., 2006(آفتابگردان 

 هايرگ دوآزمایش، بررسی اثر پرایمینگ بذرهاي 
 فنولوژي و بربر  640و  704کراس سینگل ذرت

بذر در شرایط کنترل  زنیجوانهخصوصیات برخی 
شده مرحله استقرار و مزرعه و همچنین تعیین بهترین 

کشت تأخیري  ذرت برايپرایمینگ بذر  روش
  . تابستانه بود

  
  هاروش و مواد

 خصوصـیات  بـر  پرایمینگ اثرات بررسی منظور به
 هـاي دورگ ذرت مـادري  حاصـل از پایـه   بـذر  کیفی
 ، آزمایشـی )٦٤٠.S.C و ٧٠٤.S.C( کـراس لسینگ

هـاي  به صورت فاکتوریل در قالـب طـرح پایـه بلـوك    
تکـرار بـه ترتیـب در مزرعـه      3و  4کامـل تصـادفی بـا    

شهر وابسته تحقیقات کشاورزي قراخیل شهرستان قائم
به مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعـی مازنـدران   

صــالح ا و زراعــت گـروه  بــذر تحقیقــات و آزمایشـگاه 
ان ـــ است یــــ طبیع ابعـــمن و اورزيــکش شگاهدان نباتات

تیمارهـاي  . اجـراء شـد   1389مازندران در مرداد سـال  
هـاي ذرت  رگ دو بذر شامل اسموپرایمینگ آزمایش

 اتـیلن  پلـی  هـاي محلـول  بـا  ،640 و 704 کراسسینگل
 درصـد،  10 و 5 هايغلظت با) PEG ٦٠٠٠( گالیکول

 درصـد،  1 و 5/0 هايغلظت با )KNO٣( نیترات پتاسیم
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آب  درصـد،  2 و 1 هايغلظت با) KCl( پتاسیم کلرید
 دونـــ ب( دـــ اهــش و بــودنـــد  )هیـدروپرایمینگ ( مقطر

 24و مدت زمـان اعمـال تیمـار پرایمینـگ      )پرایمینگ
از  ادهـــ بذرهاي مورد استف .ه شدــساعت در نظر گرفت

کـرج   ۀ تحقیقات اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر    ــمؤسس
  . تهیه شد

محـیط کشـت در    پژوهشآزمایشگاهی این  بخش
اسـتریل شـده بـه قطـر      پتـري  هـاي این آزمایش ظـرف 

متر بود، که درکف آن یک عدد کاغذ صـافی  سانتی9
پـیش از  . واتمن شماره یک استریل شده قـرار گرفـت  

 به منظور ضد عفـونی کـردن سـطحی    شروع آزمایش،
درصــد بــه  10کلریــت ســدیم  بــذرها در محلــول هیپــو

تشـو  سآب مقطـر ش ثانیه خیسانده و سپس بـا   30مدت 
سپس در هر ظرف از هـر سـطح پرایمینـگ در    . شدند

عدد بذر سالم قـرار داده شـد و مجمـوع     25هر تکرار 
گراد ثابـت  درجه سانتی 25و دماي  ژرمیناتورها در آن

  ،زنـی درصـد و سـرعت جوانـه   سـپس   .ندشـد قرارداده 
  ،زنــی روزانــهانگین جوانــهمیــ هــادي، تعــداد گیاهچــه 

   ،یــزنط زمان جوانهــوسـمت ، زنیشاخص میزان جوانه
بـراي   .گیـري شـدند   انـدازه  وزن بنیه گیاهچـه شاخص 

زده در زنـی تعـداد بـذرهاي جوانـه    درصد جوانه تعیین
ــه  ــرین روز جوان ــی آخ ــتمروز(زن ــمارش )هف ــد ش . ش
زنـی از روز  گیـري سـرعت جوانـه   همچنین براي اندازه

زده طور روزانـه بـذرهاي جوانـه    هروز ب 7ل به مدت او
 تـــ سرع و دـــ درص تعیـین  منظـور  بـه . شمارش شدند

 میـزان  شـاخص  روزانـه،  زنیجوانه میانگین زنی،جوانه
وزن بنیــه  شــاخص و زنــیجوانــه متوســط زنــی،جوانــه

  . شد استفاده زیر هايرابطه از گیاهچه
    :)1 رابطه(
  

                                GP=100×(Ni/S)   

تعـداد   Niدرصد جوانـه زنـی و   )  GP (رابطه در این 
 هايتعــداد کــل بــذر Sام و iبــذور جوانــه زده در روز 

  ).Maguire, 1962(کشت شده می باشد 
  : )2رابطه (

                                                      GR=∑Ni/Ti   
  

تعـداد   Niو  سرعت جوانه زنـی  ) GR (رابطه در این 
داد روز تا شمارش تع Tiام و  iبذور جوانه زده در روز 

i ام می باشد )Maguire, 1962.(  
  زنی جوانه مدت میانگین : )3رابطه (

  MTG=∑NiTi/∑Ni=100/CVG   
 
 Niزنی و  جوانه میانگین مدت )MTG(در این رابطه 

تعداد روز از  Tiتعداد بذرهاي جوانه زده در هر روز و 
   ).Bewley and Black, 1998(زمایش می باشد شروع آ

   : )4 رابطه(
   GI=(10×N1)+(9×N2)+...+(1×N10)    

  

جوانه زنی و  میزان برابر شاخص )GI(در این رابطه 
N2,N1 تعداد بذر هاي جوانه زده در روز اول، ... و

به ترتیب ... و 9و  10دوم، و روزهاي بعدي و اعداد 
زده در  د بذرهاي جوانهوزن هاي اعمال شده بر تعدا

 Nichols and( باشند دوم و بعدي می و روزهاي اول

Heydecker, 1968(.  
 محاسـبه شـد   5متوسط زمان جوانه زنـی از رابطـه   

)Nichols and Heydecker, 1968(.  
  ):5رابطه (

نیز   6با استفاده از رابطه  شاخص وزن بنیه گیاهچه
قه چه و سا) RL(ریشه چه  وزنمجموع از حاصلضرب 

)SL (در درصد جوانه زنی )%G (  بدسـت آمـد )Kim 

and Kang, 1987(.  

                                 :)6ابطه ر( 



n
nt

MGT
)(

 

 
SVI= (RL+SL)×G(%)  
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 افـزار  نـرم  توسط آمده، دست به هايداده پایان در
 بـا  هـا میـانگین  و واریـانس  تجزیـه   MSTAT-C آماري

ــونآ ــی   زم ــاوت معن ــداقل تف ــطح در  )LSD(دار ح  س
 . شـــدند مقایســه  درصـــد 5 خطـــاي آمــاري  احتمــال 

چنین در بررسی کار زراعی این طرح که در مزرعه مه
شهر وابسته تحقیقات کشاورزي قراخیل شهرستان قائم

به مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعـی مازنـدران   
 و الیشـم  دقیقـه  36 و درجـه  28 جغرافیـایی  عـرض  با

 ارتفـاع  و شـرقی  دقیقه 56 و درجه 18 رافیاییغج طول
  .شد انجام دریا سطح از متر 7/14

ــن  ــه ای ــر از منطق ــیم نظ ــديتقس ــوایی و آب بن  ه
 معتـدل  مناطق جزء دومارتن بنديطبقه سیستم براساس

 و مترمیلی 745 آن سالیانه بارندگی متوسط مرطوب، و
 یــــنش -سـیلتی  تــــباف داراي آزمـایش  محــل خـاك 

 شـخم  پـائیزه،  شـخم  شامل بستر تهیه عملیات. باشدمی
 پاشــیکــود و تســطیح زدن، دیســک بهــاره، تکمیلــی
. پـذیرفت  صورت خاك شیمیایی تجزیه نتایج براساس

 صـورت  بـه  کاشت ردیف 7 شامل آزمایشی کرت هر
 متـر سانتی 75 ردیف فاصله با متر 6 طول به پشته جوي

 عملیات از پس شتک خطوط روي هابوته بین فاصله و
 کاشـت  عملیـات . شد گرفته نظر در مترسانتی 20 تنک

  .شد انجام 9/5/1389 تاریخ در
ــراي  ــوگیري ب ــرات از جل ــل اث ــر متقاب ــک ه  از ی

 متـر  2 یکـدیگر  از مجاور هايکرت به فاصله هاکرت
   .شد گرفته نظر در

درصـد و   گیـاه  نمـو  و مرحلـه رشـد   طـی  در سپس
ت زمــان  برخــی ســرعت ظــاهر شــدن گیاهچــه و مــد 

 روز تعـداد  -1: هاي فنولوژیکی به ترتیـب شـامل  دوره
 -2 ،اـــ هگیاهچـه  ظـاهر شـدن   درصـد  90 تا کاشت از

 روز تعداد  -3 ،کلئوپتیل ظهور تا کاشت از روز تعداد
 از روز تعــداد -4 ،برگــی  8 و 4 مرحلــه تــا کاشــت از

 کاشـت  از روز تعـداد  -5 و تـاجی گل ظهور تا کاشت
  .شدند گیريي شدن دانه اندازهشیر مرحله تا

  

  بحث و نتایج
  زنی جوانه درصد و سرعت 

 شـود، مـی  مشـاهده ) 1 جـدول ( در کـه  طـور  همان
 تیمـار  تـأثیر  تحـت  آمـاري  نظـر  از زنـی جوانـه  سرعت

. گرفـت  قـرار  درصد یک احتمال سطح در پرایمینگ 
دو  بـین  داريمعنـی  تفـاوت  زنیجوانه سرعت چند هر

ــارگ ــت، ه ــرعت نداش ــهج س ــیوان ــت زن ــار تح  تیم
ــراي پرایمینــــگ ــاهد و آب بــ ) 030/8 و 869/8( شــ

کاهش ورود آب بـه بـذر در   ). 2 جدول( بود بیشترین
ــدایت     ــاهش ه ــث ک ــکی باع ــنش خش ــزایش ت ــر اف اث
ــدهاي    ــه فرآینــ ــده و در نتیجــ ــدرولیکی گردیــ هیــ

زنی تحـت تـأثیر قـرار    فیزیولوژیکی و متابولیکی جوانه
یابـد  ها کاهش میآن گرفته و میزان و یا سرعت انجام

)Kiani et al., اگـر جـذب آب توسـط بـذر     . )١٩٩٧
دچار اختالل گردد و یا جذب به آرامی صورت گیرد 

  بـه  زنـی در داخـل بـذر    هاي متـابولیکی جوانـه  فعالیت
آرامی انجام خواهند شد و در نتیجه مـدت زمـان الزم   

چه از بـذر افـزایش یافتـه و سـرعت     براي خروج ریشه
 تعیـین . )De and Kar, 1994( یابـد کاهش می زنیجوانه
 تــأثیر از جلــوگیري موجــب پرایمینــگ مناســب زمــان
 Penalosa(پنالوزا و همکاران . شودمی پرایمینگ منفی

et al., 1993( ــزارش ــد گ ــه کردن ــان ک ــب زم  مناس
 زنـی جوانـه  سـرعت  روي منفـی  اثرات مانع پرایمینگ

ن چونکوسـکی و همکـارا   .شـود می فرنگی گوجه بذر
)Chojnowski et al., 1997 (ــزارش ــد گ ــه کردن  ک

 روز 5 الـی  3 مـدت  بـه  آفتابگردان بذرهاي پرایمینگ
 گیاهچه رشد بهبود و زنیجوانه سرعت افزایش باعث

 افـزایش  را واکـنش  ایـن  علت همچنین هاآن. شودمی
 فعالیـت  تحریـک  ،ATP تولیـد  تنفسی، هايفعالیت در
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RNA بیــان شـده  ایمپــر بـذرهاي  در ســازي پـروتئین  و 
 Khajeh hosseini(خواجه حسینی و همکاران . نمودند

et al., 2003 ( بیشـتر از  سـدیم  کلریـد  کـه  کردنـد  بیـان 
 در زنـی جوانـه  سرعت کاهش سبب گالیکولتیلنپلی
  .شودمی سویا بذر

 Afzal et(افضل و همکاران و  باسرا و همکـاران   

al., 2006 (and  )Basra et al., 2003(  کلـزا  گیـاه  بـراي 
ــان ــد نش ــه دادن ــرعت ک ــه س ــیجوان ــخ در زن ــه پاس  ب

 باعـث  بـذرها  پرایمینـگ . یابنـد مـی  افزایش پرایمینگ
 و زنـی جوانـه  یکنـواختی  و زنیجوانه سرعت در بهبود

. گـردد محیطـی مـی   عوامل به بذرها حساسیت کاهش
 دهـی  گـل  تر، سریع توسعه باالتر، بنیه سریعتر، استقرار
 بـذرها  پرایمینـگ  هايپیامد از رباالت عملکرد و زودتر

 واریـانس  تجزیه نتایج .)Hafeez et al., 2007(باشد  می
 تحت تنها آماري نظر از زنیجوانه درصد که داد نشان
 درصـد  یـک  احتمـال  سـطح  در پرایمینـگ  تیمار تأثیر

 حـداکثر ). 1 جدول( داد نشان را   داريمعنی اختالف
 آب رايبـ  پرایمینـگ  تیمـار  تحـت  زنـی جوانـه  درصد

ــه دــــــدرص لــــحداق و) 67/86( ــراي ی ــــــزنجوان  ب
 4 و 2 هـاي  غلظـت  بـا  پتاسـیم  کلریـد  و پتاسـیم  نیترات

  شـد   لحاصـ ) 869/1 و 289/2( برابر  ترتیب به درصد
   ).2 جدول(

تبـاط بـین   ار) Das et al., 1996(داس و همکـاران   
زنـی را در نخـود گـزارش    جذب آب و درصد جوانـه 

زنـی  ها به طور کلی کاهش درصد جوانـه ناند، آکرده
هــاي نخـود را بــا افـزایش پتانســیل منفــی آب   ژنوتیـپ 

بیانگر حساسیت ارقام نخود به تنش خشـکی گـزارش   
   .اندکرده

  

ـ روزان زنـی جوانـه  مـدت  میانگین ـ  ه،ــ  اخصـش
   زنیجوانه زمان متوسط و  زنیجوانه میزان

ــایج ــه نت ــانس تجزی ـــنش واری ــه داد انـ ــانگین ک  می
ــیجوانــه ــأثیر تحــت تنهــا آمــاري نظــر از روزانــه زن  ت

 گرفـت  قـرار  درصـد  یـک  احتمال سطح در پرایمینگ
بـراي    روزانـه  زنـی جوانـه  متوسـط  حداکثر). 1 جدول(

 عـدد  117/5 با برابر که گردید حاصل شاهد هايپرایم
 پـرایم  تیمارهـاي  سـایر  بـراي  و بـود  روز هـر  در جوانه
 جدول در که طور همان). 4 جدول( شد کمترین شده

 نظـر  از زنـی جوانـه  میزان شاخص شود، می مالحظه 3
 احتمـال  سـطح  در پرایمینـگ  تـأثیر  تحـت  تنها آماري

  .گرفت قرار درصد یک

کراس سینگل هاي هاي  پرایمینگ بذر  ذرت دو رگصفات مورد بررسی تیمارهاي غلظت محلول) میانگین مربعات(تجزیه واریانس   -1جدول 
  .640و  704

Table ١- Analysis of variance (Mean Square) of  seedling characteristics under varieties and  in priming 
solutions concentration of hybrid maize treatments single cross 704 and 640 seeds. 

  )Ms(میانگین مربعات 
  

درجه 
  آزادي

df  

  
 منابع تغییرات

S.O.V   

بنیه شاخص وزن 
  گیاهچه

Vigor 2 index  

-جوانهمتوسط زمان 
  زنی

Mean time to 
germination 

  

- جوانهشاخص میزان 
  زنی

Germination 
rate indx 

  

 زنیجوانهمیانگین 
  روزانه

Mean time to 
germination  

تعداد گیاهچه 
  عادي

Normal 
seedlings 
number  

زنیجوانهسرعت   
Germination 

rate 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percen  

41.626 ** 0.565 ns 0.010 ns 0.228 ns 30.438 ** 2.083 ns 487.00 ** 2 تکرار  
Replication 

8.400 ns 0.083 ns 0.108 ns 0.227 ns 4.083 ns 0.301 ns 65.333 ns 1  دو رگ)A(  
Varieties(A) 

  )B(یرایمینگ 7 ** 5252.571 ** 62.869 ** 328.286 ** 18.416 ** 3.182 ** 3.496 ** 247.757
)B( priming 

4.138 ns 0.138 ns 0.136 ns 0.607 ns 7.131 ns 1.579 ns 114.095 ns 7 اسمو × ها دو رگ
  )B×A(پرایمینگ

 Errorخطاي آزمایش 30 83.800 1.448 5.238 0.609 0.224 0.186 6.294
 Total کل 41              

  )درصد(ضریب تغییرات    14.30 19.80 14.30 23.94 41.29 13.12 17.81
C.V (%) 

ns ،** درصد 5و  1دار در سطح احتمال به ترتیب غیرمعنی داري و معنی* : و.  
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ns, not signiticant and  **and* significantly on probability level of ١ and ٥%, respectively. 
هاي محلول تحت تیمارهاي و غلظت)  640و  704(کراس سینگل هاي ذرت  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی بذر دو رگ   -2جدول 

  .پرایمینگ
Table ٢- Mean comparisons of studied characteristics of hybrid maize  single cross 704 and 640 seeds under  

concatratoin of priming solutions. 
بنیه  یشاخص وزن

  گیاهچه
Seedling 
weight 

vigor  index  

متوسط زمان 
)روز( زنیجوانه  

Mean time to 
germination 

(day)  

  زنیجوانهشاخص میزان 
  )  روز/ بذر (

Germination rate 
indx  (seed/day) 

زنی جوانهمیانگین 
  )روز(روزانه 

Mean time to 
germination 

(day)  

تعداد گیاهچه 
  عادي

Normal 
seedlings 
number  

نی زجوانهسرعت 
  )روز/ بذر(

Germination 
rate 

(seed/day) 

  زنی درصد جوانه
Germination 

percen 

  Treatments  تیمارها

12.42 c 3.093 ab 1.173 b 3.125 b 14.56 c 5.699 b 58.25 c PEG 5 % 

14.20 bc 3.303 a 1.125 b 3.306 b 16.13 bc 6.108 b 64.50 bc PEG 10% 

15.64 b 3.468 a 1.143 b 3.350 b 17.31 bc 6.419 b 69.25 bc KNO3 1 % 

0.627 d 0.107 c 0.118 c 0.195 c 0.572 d 0.300 c 2.289 d KNO3 0.5% 

14.51 bc 3.330 a 1.194 b 3.329 b 16.29 bc 5.996 b 65.17 bc KCl  1 % 

0.512 d 0.088 c 0.096 c 0.159 c 0.467 d 0.245 c 1.869 d KCl  2 % 

19.43 a 2.707 b 1.349 b 4.133 b 21.67 a 8.869 a 86.67 a  آب Water  

15.83 b 2.599 b 2.222 a 5.117 a 19.00 ab 8.030 a 76.00 ab  شاهد Control 

        دار حداقل تفاوت معنی درصد  براساس آزمون  5داري در سطح احتمال در هر ستون و  در هرگروه تیمارهاي داراي حروف مشترك تفاوت معنی

 (LSD) ندارد.  
In each column and each group cares with same letter had no significant diffrences in probability level 
of 5% based on LSD. 

 
 هـاي پـرایم  براي زنی جوانه میزان شاخص حداکثر

 زمـان  متوسـط  ).2 جـدول (شد  حاصل) 222/2( شاهد
 در پرایمینــگ تـأثیر  تحـت  آمـاري  نظـر  از زنـی جوانـه 
 امـا ). 3 جـدول ( تگرف قرار درصد یک احتمال سطح

ــرین ــراي) 088/0 و 107/0( آن کمت ــرات ب ــیم نیت  پتاس
)KNO( پتاسیم کلرید و) ٣KCl (4 و 2 هـاي  غلظـت  با 

ــرات ،)PEG( گالیکــولاتــیلنپلــی بــراي و درصــد  نیت
 هـاي  غلظت با) KCl( پتاسیم کلرید و) KNO٣( پتاسیم

مـرادي و   ).4 جـدول ( بـود  بیشـترین  درصد 2 و 1 ،10
 کـه  نمودند گزارش )٢٠٠٨ ,.Moradi et al(همکاران 

 کـه  ذرت بـذرهاي  در نهـایی  زنیجوانه میزان حداکثر
ــراي ــدت ب ــاعت 36 م ــرار آب در س ــه ق ــد گرفت  بودن

 تحقیقـات  در) ١٩٩٤ ,.Zheng et al( .گردیـد  مشـاهده 
 دماهـاي  در کـه  گرفتند نتیجه کلزا بذرهاي روي شانن

 ار  کلـزا  بـذرهاي  زنـی درصـدجوانه  توانـد می متفاوت

 کـاهش  درصـد  50 را زنـی جوانـه  زمان و داده افزایش
   .دهد

  

  بنیه گیاهچه یوزن شاخص
توان به عنـوان  را می وزن بنیه گیاهچههاي شاخص

محاسـبه   يصفاتی در نظر گرفت که با توجه بـه نحـوه  
ــی هــا داراي ارزش بیشــتري در مطالعــات جوانــه آن زن

هســتند و شــاید بــیش از صــفاتی چــون وزن یــا طــول  
باشـند  هچه به تنهایی بیانگر شرایط توده بذري مـی گیا

) وزن بنیه گیاهچهشاخص (میزان هر دوي این صفات 
تحت تأثیر خشک کردن مصنوعی و افزایش رطوبـت  

یابــد، امــا پــس از اعمــال تیمــار برداشــت کــاهش مــی
هاي برداشت بـراي  اسموپرایمینگ تفاوت بین رطوبت

 واریـانس  هتجزی نتایج .هر دو شاخص به حداقل رسید
 تـأثیر  تحـت  وزن بنیـه گیاهچـه   شـاخص  کـه  داد نشان

   اخــتالف درصــد یــک احتمــال ســطح در پرایمینــگ
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ــرین و بیشــترین  ).1 جــدول( داشــت داريمعنــی  کمت
 نیترات آب، هايپرایم براي وزن بنیه گیاهچه شاخص

 درصـد  4 و 2 هـاي غلظـت  بـا  پتاسـیم  کلریـد  و پتاسیم
 جـدول ( گردیـد  صلحا 512/0 و 627/0 ،43/19 برابر

نیـز بـه    )٢٠٠٣ ,.Artola et al(آرتـوال و همکـاران    ).2
بـذر لوتـوس اشـاره     بنیـه اثر مثبت هیدروپرایمینگ بـر  

ــزان. کردنــد ــی اســتاندارد، ســرعت جوانــه بــراي می زن
 وزن بنیـه گیاهچـه  زنی، طول گیاهچه و شاخص جوانه

و مدت زمـان   -8 بهترین تیمار اسموپرایمینگ پتانسیل
دهـد و از  بود، نتایج قابل قبولی را ارائه مـی  ساعت 12

نظر اقتصادي و هزینه وقت و نیروي انسـانی نسـبت بـه    
ــابهی را     ــایج مشـ ــه نتـ ــاري کـ ــات تیمـ ــر ترکیبـ   دیگـ

دهند، براي سـویا مقـرون بـه صـرفه و قابـل توصـیه       می
هاي بیشـتر سـبب   ها و مدت زماناحتماالً غلظت. است

ــذر      ــمی در بــ ــواد ســ ــد مــ ــا تولیــ ــمومیت یــ    مســ
برخی محققـین ایـن نکتـه را در محصـوالت     . شوندمی

  .)Buyukalaca, 1999( ندکرد مختلف گزارش

)Dorenbos and Kassum, 1979(  ــات در تحقیق
زنـی و بنیـه   خود نشان دادند که کاهش قابلیـت جوانـه  

سورگوم به علت وقوع تنش در طـی پرشـدن    هايبذر
 Khodabandeh(خدابنـده و جلیلیـان    .باشـد ها مـی دانه

and  Jalilian, 1997(       نیز طـی بررسـی اثـرات تـنش بـر
گیاه سویا مشـاهده کردنـد کـه تـنش در مرحلـه رشـد       

اثـر   رهاذـی بـ ــــ زنهـــ زایشـی اگرچـه بـر درصـد جوان    
 رهاداري نداشت ولیکن موجب کـاهش بنیـه بـذ   معنی

رسد نبود شرایط آب و با این وجود به نظر می .گردید
ــاطق مخ  ــف در طــی دوره نمــو  هــوایی مشــابه در من تل

 رهاي، عدم وجود سطح رسیدگی یکسان در بـذ رهابذ
مورد آزمایش منجر به مشاهده نتـایج متفـاوت در ایـن    

  .گردیده است ها قبیل آزمایش
  

  گیاهچه شدن سرعت ظاهر و درصد
 پرایمینـگ  هـاي محلـول  غلظت که داد نشان نتایج

 اختالف درصد یک احتمال سطح در داريمعنی تأثیر
 یـــ ول داشـتند  شدن گیاهچـه  ظاهر دـــدرص بر يآمار

 شـدن  ظـاهر  درصـد  بـر  دو این متقابل اثر و هارگ دو
  ).3 جدول( بود تأثیربی رگ  دو ذرت

اي  پرایمینگ بذر ذرت ــــهصفات فنولوژي مورد بررسی تیمارهاي مدت و غلظت محلول) میانگین مربعات(تجزیه واریانس   -3جدول 
  .در کشت تأخیري تابستانه  640و  704س کرارگ  سینگل دو

Table ٣- Analysis of variance (Mean Square) of studid  phonological characteristics and Density treatments in priming 
solutions of hybrid maize (Zea mays L. CV. Single cross 704 and 640) seeds in summer delayed cropping. 

         )Ms(میانگین مربعات   
  
  

درجه 
  آزادي

df  

  
  
  

  منابع تغییرات
S.O.V  

تعداد روز از 
کاشت تا انتهایی 

  مرحله شیري
Day number 
to the end of 
milk stage 
achieved  

تعداد روز از 
کاشت تا ظهور 

  تاجیگل
Day 

number to 
emergence 

tasel  

تعداد روز از 
کاشت تا مرحله 

  برگی 8
Day 

number 
sowing to 

stage 8 leaf  

تعداد روز از 
کاشت تا مرحله 

  برگی 4
Day 

number 
sowing to 

stage 4 leaf  

تعداد روز از 
کاشت تا ظهور 

  کلئوپتیل
Day 

number 
sowing to 
coleoptile 
emergence  

هاي تعداد گیاهچه
  مستقر شده

Established 
seedlings  

سرعت ظاهرشدن 
  گیاهچه

Seedling 
emergence 

rate  

درصد ظاهرشدن 
  گیاهچه

Seedling 
emergence 

percen  

151.972 ** 7.339 ** 2.925 ns 4.174 * 0.419 ns 179.188 ** 46.043 ** 629.837 ** 3  تکرار  
Replication 

7.426 ns 0.620 ns 0.214 ns 0.423 ns 1.102 ns 10.563 ns 6.728 ns 1.274 ns 1   دو رگ)A(  
Hybrid(A) 

  )B(یرایمینگ  7 ** 500.526 ** 51.398 ** 772.813 ** 18.699 ** 40.292 ** 24.347 ** 29.418 ** 50.027
)B( priming 

14.264 ns 0.826 ns 0.947 ns 1.187 ns 0.452 ns 21.955 ns 1.765 ns 17.224 ns 7 اسمو پرایمینگ× ها دو رگ  
)B×A( 

  خطاي آزمایش  45  17.891 2.796 16.843 0.358 1.373 1.304 1.478 12.610
Error 

 Total  کل 63                

  )درصد(ضریب تغییرات   5.91 9.58 3.56 6.99 5.96 4.06 2.11 4.62
C.V. (%) 

ns ،** درصد 5و  1دار در سطح احتمال به ترتیب غیرمعنی داري و معنی* : و.  
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ns, not signiticant and  **and* significantly on probability level of ١ and ٥%, respectively. 
  

 درصـد  بیشـترین  کـه  داد نشـان  هـا میانگین مقایسه 
 محلول توسط شدن پرایم با ترتیب به ذرت شدن ظاهر
 برابـر  درصـد 10 و 5 هـاي غلظـت  با گالیکولاتیلنپلی

). 4 جـدول ( گردیـد  حاصل) درصد 96/81 و  35/84(
 غلظـت  مصـرف  با داد نشان) 3 جدول( آزمایش نتایج

 ســطح در داريمعنـی  تفــاوت پرایمینـگ  هــايمحلـول 
 شـدن گیاهچـه   ظـاهر  سـرعت  بـر  درصـد  یک احتمال

 بــر عــاملی دو متقابــل و اثــر هــادو رگ ولــی داشــتند،
 حداکثر. بود تأثیرذرت بی شدن گیاهچه ظاهر سرعت
 محلـول  توسـط  شدن پرایم با ذرت شدن ظاهر سرعت

 بـه  درصـد  10 و 5 هـاي غلظـت  بـا  گالیکول اتیلن پلی
 آن حـداقل  و) درصـد  93/20 و 58/21( با برابر ترتیب

 وکلریـد  نیتـرات  هـاي محلـول  توسـط  نمـودن  پـرایم  با
 به شاهد و درصد 2 و 1 هايغلظت با ترتیب به مـپتاسی

 حاصـل ) درصـد  23/15 و 64/15 ،26/15( برابر ترتیب
 حـدي   تـا  و تنهـایی  بـه  بذر پرایمینگ).  4 جدول( شد

 گیاهچـه  پیـدایش  براي اولیه رشد و زنیجوانه روي بر
 درصـد  افـزایش  بـراي  مـوثر  روشـی  و گـذارد می تأثیر

 مـی  محسـوب  سـویا  در زنـی جوانه سرعت زنی،جوانه
) ٢٠١٠ ,Olaoye(اوالیـی  ). ٢٠٠٩ ,Mohammadi( شود

 سـال  در گیاهچـه  پیـدایش  و اولیـه  رشـد  هـاي ویژگی
 شـرایط  دلیـل  به دهی محصول فصل اوایل در و 2006

 بـا  مقایسـه  در رطوبـت  ویـژه  بـه  هوایی و آب لوبمط
 2005 ســال در ذرت  در دهــیمحصــول فصــل اواخــر
 فاصـله  در هاباران ناگهانی توقف طریق از و بود کافی

 همکـاران  و بـه نکات. شـد  دیـده  کاشت از بعد کوتاهی
)Katenbe et al., اثر بررسی به) ١٩٩٩ NaCl عنـوان  به 

 دو گیاهچـه  رشد و یزنجوانه روي بر پرایمینگ عامل
 پرداختنـد  خشکی تنش تحت Atriplex از جنس گونه

ــا پرایمینــگ کــه یافتنــد در و ــه عملکــرد Nacl ب  را دان
  .بخشدمی بهبود باال شوري شرایط تحت

  
 لظتتحت تیمارهاي ارقام و غ)  640و  704( کراس مقایسه میانگین صفات فنولوژي مورد بررسی بذر  ذرت دو رگ سینگل   -4جدول 

  .هاي پرایمینگ در کشت تأخیري تابستانهمحلول
Table ٤- Mean comparisons of studied characteristics of hybrid Maize (Zea mays L. CV. Single cross 704 and 

640) seeds under varieties and concatratin of priming solutions in summer delayed cropping. 
از  تعداد روز

کاشت تا انتهایی 
مرحله شیري 

  )روز(
Day number 
to the end of 
milk stage 
achieved 

(day) 

تعداد روز از کاشت 
تاجی تا ظهور گل

  )روز(
Day number 
to emergence 

tasel (day) 

تعداد روز از 
کاشت تا مرحله 

  )روز(برگی  8
Day 

number 
sowing to 

stage 8 leaf 
(day)  

 تعداد روز از
کاشت تا مرحله 

  )روز(برگی 4
Day 

number 
sowing to 

stage 4 leaf 
(day) 

تعداد روز از 
کاشت تا ظهور 

  )روز(کلئوپتیل 
Day number 

sowing to rise 
coleoptiles 

(day)  

هاي تعداد گیاهچه
  مستقر شده

Established 
seedlings 

no. 

سرعت ظاهرشدن 
  گیاهچه

  )روز/ بذر(
Seedling 

emergence 
rate (seed/day)  

درصد ظاهرشدن 
  گیاهچه

Seedling 
emergence 

percen 

  تیمار
Treatments  

٧٢.٥٧ d ٥٥.٠٤ d ٢٥.٩١ d 16.36 e 6.36 e 131.3 a 21.58 a 84.35 a PEG 5 % 
٧٤.٢٢ cd ٥٤.٨٠ d ٢٥.٤٠ d 16.39 e 6.60 e 127.5 b 20.93 a 81.96 a PEG 10% 

٧٧.٧١ ab ٥٩.٠٨ ab ٢٩.٥٤ ab 21.63 a 9.52 b 107.5 de 15.26 d 66.65 c KNO3 1 % 

٧٩.١٣ a ٥٨.٩٠ b ٢٨.٩١ b 21.40 ab 9.37 bc 110.3 d 16 cd 65.37 c KNO3 0.5% 
٧٩.٢٨ a ٥٨.٤٥ b ٢٩.١٦ ab 20.65 bc 9.31 bc 110.3 d 16.96 bc 67.33 c KCl  1 % 

٧٨.٩٤ a ٥٨.٤٥ b ٢٩.٤٤ ab 20.02 c 8.95 c 109.6 d 15.64 d 66.53 c KCl  2 % 
٧٥.٦٥ bc ٥٦.٦٤ c ٢٧.١٤ c 18.89 d 7.63 d 121.3 c 18.10 b 75.73 b  آب Water  
٧٧.٨٨ ab ٥٩.٨٦ a ٢٩.٧٤ a 21.91 a 10.69 a 105.6 e 15.23 d 64.98 c  شاهد Control 

  .ندارد  LSDبراساس آزمون  درصد  5داري در سطح احتمال در هر ستون و  در هرگروه تیمارهاي داراي حروف مشترك تفاوت معنی
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In each column and each group cares with same letter had no significant diffrences in probability level of 5% 
based on LSD.   

  
  

  هاي مستقر شده گیاهچه تعداد
 داريطـورمعنی  بـه  شـده  هاي مسـقر گیاهچه تعداد

 سطح در ایمینگپر هايمحلول غلظت تأثیر تحت تنها
ــال ــک احتم ــد ی ــتالف درص ــاري اخ ــان را آم  داد نش

 تعـداد  وکمتـرین  بیشـترین  طـوري کـه   بـه ). 3 جـدول (
ــا شــده اي مســقرـهــگیاهچــه ــرایم ب  توســط نمــودن پ
 5 غلظــت بــا)  PEG(یکـول لگ اتــیلن پلـی  هــايمحلـول 
 ددـعـ  6/105 و 3/131( برابـر  ترتیب به شاهد و درصد

  . )4 جدول( آمد بدست )شده سبز ذرـــب
  

  ظهورکلئوپتیل  تا روز تعداد
 تـا  روز تعـداد  کـه  داد نشـان  واریانس تجزیه نتایج

 هـاي محلـول  غلظـت  تـأثیر  تحـت  تنهـا  ظهورکلئوپتیل
 اخــتالف درصــد یــک احتمــال ســطح در  پرایمینــگ

-میـانگین  مقایسـه . )3 جـدول ( داد نشـان  را داريمعنی

 تـا  زرو تعـداد  حداکثر که داد نشان متقابل اثرات هاي
 و) روز 69/10( برابـر  شـاهد  تیمار براي ظهورکلئوپتیل

 ولــــمحل توســط دنــــش مــــپرای اــــب آن کوتــاهترین
 درصـد  10 و 5 هـاي باغلظت)  PEG( یکوللگاتیلنپلی
 آمـــد بدســـت) روز 60/6 و 36/6( برابـــر ترتیـــب بـــه

 و لـــ کلوپتی ظهـور  مرحلـه  تـا  روز تعـداد ). 4 جدول(
 و آذیـن  گـل  ظهـور  از بـل ق تـا  و گیاهچـه  شدن ظاهر
 هـاي  تیمـار  تـاثیر  تحـت  کـه  این از بیش افشانی گرده

 گیـاهی  پتانسیل تاثیر تحت بیشتر گیرند، قرار آزمایشی
 رطوبـت  و دمـا  و غـذایی  مورد نظر از خاك شرایط و

 Sharif- Zadeh, 1991 and Min Bashi(باشد  می خاك

Moeini, 1995.(   
  

  برگی  8 و 4 مرحله تا کاشت از روز تعداد

 تـأثیر  تحت برگی 4 مرحله تا کاشت از روز تعداد
ــأثیر پرایمینــگ  یــک احتمــال ســطح در داريمعنــی ت

 متقابـل  اثـر  و هارگ دو تأثیر تحت ولی داشتند درصد
 ذرت برگی 4 مرحله تا کاشت از روز تعداد بر دو این
 تعـداد  حـداکثر  کـه  طـوري  بـه ). 3 جدول( بود تأثیربی

 توسـط  شـدن  پرایم با برگی 4 همرحل تا کاشت از روز
 دــــ شاه و دـــ درص 1 غلظـت  با پتاسیم نیترات محلول

 آن ترین کوتاه و )روز 91/21 و 63/21( برابر ترتیب به
 هايغلظت با) PEG(گلیکولاتیلنپلی محلول به مربوط

شـد   مشـاهده  روز 39/16 و 36/16 برابر درصد 10 و 5
 شود،می ظهمالح 3 جدول در که طور همان. )4 جدول(

 تأثیر تحت تنها برگی  8 مرحله تا کاشت از روز تعداد
 اخــتالف درصــد یــک احتمــال ســطح در پرایمینــگ

 متقابـل  اثـرات  هايمیانگین مقایسه. داد نشان را آماري
  8 مرحلـه  تا کاشت از روز تعداد بیشترین که داد نشان

 آن ترین کوتاه و )روز 74/29( شاهد تیمار براي برگی
 گلیکـول اتـیلن پلـی  هـاي محلـول  توسـط  شدن مپرای با
)PEG ( ــا ــت ب ـــهغلظ ـــدرص 10 و 5 ايـ  و 91/25( دــ

  ). 4 جدول( گردید حاصل )روز 40/25
  

  تاجی گل ظهور تا کاشت از روز تعداد
 غلظـت  تـأثیر  تحـت  تنهـا  آماري نظر از صفت این
 درصـد  یـک  احتمـال  سـطح  در پرایمینگ هايمحلول
 بیشــترین. )3 جــدول( داد ننشــا را داريمعنــی تفـاوت 

 تیمـار  بـراي  تـاجی گـل  ظهـور  تا کاشت از روز تعداد
 نمـودن  پـرایم  بـا  آن ترین کوتاه و) روز 86/59( شاهد

ــی هــايمحلــول توســط ــیلنپل ـــب ) PEG( گلیکــولات  اـ
 و 04/55( برابـر  ترتیـب  بـه  درصـد  10 و 5 هايغلظت
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 دزفولی هاشمی  .)4 جدول( شد مشاهده )روز 80/54
 در )Hashemi-dazfouli and Herbert, 1992( رتهرب و

 بوته تراکم افزایش با که نمود مشخص خود تحقیقات
 ظهور و افشانی گرده بین زمانی تفاوت سطح واحد در

و  ناوبـر  همچنین و یابد می افزایش کاکل و تاجیگل
 رقابـت  کـه  دریافـت  )Brown et al., 1974( همکـاران 

 عوامــل بــراي بــاال هــاي تــراکم در گیاهــان بــین زیــاد
. باشـد  تـأخیر  این عامل تواند می رشد بر موثر محیطی
 گیاه مورد در) ٢٠٠٤ ,.Musa et al( همکاران و موسی
 را نهـایی  پیـدایش  پرایمینگ که کردند گزارش نخود

 اسـت  ذکر شایان جا این در همچنین. دهد می افزایش
 بـین  نهـایی  پیـدایش  در را پـذیري  تنوع پرایمینگ که

 بـا  مسـئله  ایـن   کـه  دهـد مـی  کـاهش  کـاري  ذرب زمان
 پــذیري اطمینــان بــا پرایمینــگ کــه کشــاورزان ادوات
 دارد ســازگاري دهــدمــی افــزایش را محصــول ایجــاد

)Murungu et al., ٢٠٠٤.(   
  

شیري شدن  مرحله انتهاي تا کاشت از روز تعداد
  دانه 

 از روز تعـداد  کـه،  داد نشـان  واریانس تجزیه نتایج
 آماري نظر از شدن دانه شیري مرحله ايانته تا کاشت

 یـک  احتمـال  سـطح  در پرایمینـگ  تیمـار  تـأثیر  تحت

 تـا  کاشـت  از روز تعـداد  چنـد  هر. گرفت قرار درصد
 بـین  داريیـــمعن اوتــتف دنــش شیري مرحله انتهاي

 تـا  کاشت از روز تعداد. )3جدول (نداشت  هارگ دو
 ایمینـگ پر تیمـار  تحت شدن دانه شیري مرحله انتهاي

 کلرید د،ـــدرص KNO3 ( 5/0( مــــپتاسی راتـنیت براي
 ترتیـب  بـه  درصـد  2 و 1 هايغلظت با ) KCL( پتاسیم

ــر ــترین) روز 94/78 و 28/79 ،13/79( برابـــ  و  بیشـــ
 ) PEG( گلیکول اتیلنپلی محلول به مربوط آن کمترین

ــا ــت ب ــد 5 غلظ ــود) روز 57/72( درص ــدول( ب ). 4 ج
 گــزارش) ١٩٩٩ ,.Harris et al( همکـاران  و هـریس 
 و درصـد  50 تـا  را پیدایش زمان پرایمینگ که کردند

 مسـئله  ایـن  کـه  دهـد  مـی  کـاهش  ساعت 12 حدود تا
 شـده  صـرف  زمان روي بر پرایمینگ تاثیر دهنده نشان
   .است بذر زدن جوانه و گیاهچه شدن ظاهر براي

  

  گیرينتیجه
 از روشبا اسـتفاده از   داد نشان حاضر تحقیق نتایج

چـه در  گیاه شدنظاهر یکنواختی و درصد پرایمینگ،
افزایش یافـت و   640و  704مزرعه هیبریدهاي کراس 

با توجه به ساده و ارزان بودن این روش، می تـوان آن  
  .را براي اجرا قبل از کاشت توصیه نمود
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