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 اینبرد عنوان شاخص بنیه بذرهاي برخی هیبریدها و الینمتوسط زمان جوانه زنی به

  ).Zea mays L(ذرت 
 
  

  2حسینی و محمد خواجه *1حسن فیضی
  استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه تربت حیدریه -1

  گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد یاراستاد -2

  
  چکیده 

  
یین رابطه بین متوسط زمان جوانه زنی و بنیه بذر  در هیبریدها و الین هاي ذرت، آزمایشی در آزمایشگاه  تحقیقـات عـالی   به منظور تع

بدین منظور آزمایش جوانه زنی روي شش هیبریـد و الیـن ذرت   . انجام گرفت 1387دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در پاییز 
بـا چهـار تکـرار    ) DC370) ,(SC704) ,(KSC400) ,(OSSK713), (SC700( کـراس  سینگل و چند دورگ B73شامل الین اینبرد 

 19و شـب   24روز و در دمـاي روز   8به مدت ) BP(بذر از هر رقم در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی به روش بین کاغذ  25 شامل
-ذرت داراي درصد جوانه اینبردتایج نشان داد که هیبریدها و الینن. گراد اجرا و شمارش روزانه بذرهاي جوانه زده انجام شددرجه سانتی

- بهاینبرد نسبت به بقیه هیبریدها و الین DC370 کراس دابلهمچنین هیبرید . درصد بودند که این اختالف معنی دار نبود 96تا  86زنی بین 
بـه   گیاهچه مربوط بیشترین طول اینبرددر بین هیبریدها و الین دارا بود و )  درصد 60(هاي عادي  داري کمترین تعداد گیاهچه ور معنیــط

الیـن  . سـانتی متـر بـود    7/16با  DC370 کراس دابل متر و کمترین آن مربوط به دورگ سانتی 7/20با  OSSK713سینکل کراسدورگ 
دار  طور معنی هبها نسبت به هیبریدطول گیاهچه ) CV(روز و بیشترین ضریب تغییرات  9/3) MGT(با متوسط زمان جوانه زنی B73اینبرد 
زنـی و متوسـط    بین درصد جوانه)  = r -84/0( منفی  رابطه رگرسیونی. بود) بنیه ضعیف تر(باالتري  MGT زنی متوسط زمان جوانه داراي

گـر بـا   از طـرف دی . زنـی کـاهش یافـت    درصد جوانـه ) MGT(وجود داشت و با افزایش متوسط زمان جوانه زنی) MGT(زمان جوانه زنی
یعنی یکنواختی طول گیاهچه ها کـاهش   ،طول گیاهچه نیز افزایش یافت )CV(، ضریب تغییرات) MGT(زنی افزایش متوسط زمان جوانه

ها نشـان داد کـه هیبریـدها و    طول گیاهچه) CV(و ضریب تغییرات ) MGT(زنی همچنین وجود رابطه مثبت بین متوسط زمان جوانه. یافت
بنـابراین  . از یکنواختی کمتري از نظر طول گیاهچه ها بودنـد ) جوانه زنی کندتر(باالتر ) MGT(سط زمان جوانه زنیداراي متو اینبردالین 

  . عنوان شاخصی جهت ارزیابی بنیه بذر ذرت استفاده نمودتوان به می) MGT(توان نتیجه گرفت که از متوسط زمان جوانه زنیمی
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  مقدمه
 گنـدمیان گیاه زراعـی از تیـره   ) .Zea mays L(ذرت 

است که بعد از گندم و برنج مقام سـوم را از نظـر تولیـد    
سطح زیر کشت ذرت در ایران در سال . جهانی داراست

بـه   1387هکتـار بـوده و در سـال     132400برابر با  1376
گیر سـطح زیـر   هکتار رسیده که افزایش چشـم  242740

). Esmailzadeh et al., 2008(دهـد  کشـت را نشـان مـی   
  ذرت بــه صــورت یــک گیــاه ردیفــی کشــت مــی شــود  

ــراکم ــد پنجــه  و در ت ــی اســتهــاي توصــیه شــده فاق   زن
در نتیجه الزم است تـا درصـد بـاالیی از گیاهچـه هـاي       

حاصل از بذرهاي کشت شده ظاهر شوند تـا از کـاهش   
در نتیجه کـاهش عملکـرد    تراکم بوته در واحد سطح و

 ,Matthews and Khajeh-Hosseini(آن جلوگیري شـود 

 کشـت  با هیبرید بذرهاي تجارتی همچنین تولید). 2006

 جداگانـه  خطـوط  در اینبـرد والـدینی   هايالین هايبذر

 رشـد  و زنـی جوانـه  ایـن میـان   در کـه  گیـرد می صورت

 تطابق نهایت در و والدین از یک هر یکنواخت رویشی

 بسیار مادري و پدري والد دهی بینکاکل و افشانیدهگر

  ). Nagar et al., 1998(باشدمی اهمیت حائز
عمومـاً بـذر بـا    . مفهوم چندبعـدي دارد   ١کیفیت بذر

دانند که داراي بنیه جوانه زنی باال و کیفیت را بذري می
عاري از بذر گونه هاي نامطلوب علف هـرز باشـد ولـی    

بذر وجود دارد که مهم هسـتند   اجزاء دیگري از کیفیت
)Hatami Moghaddam and Salahi, 2008 .(   بـاال بـردن

کیفیت بذر این امکان را براي کشاورزان فراهم می کند 
-که باالترین سرعت سبزکردن، باالترین درصد گیاهچه

هاي هاي ظاهر شده در مزرعه، حداقل واکاري، گیاهچه
ظــاهر شــدن و قــوي اســتقرار یافتــه، یکنــواختی بــاال در  

استقرار آنها، رشـد سـریع و یکنـواختی در رسـیدگی را     
فاکتورهــاي مـؤثر در کیفیــت بــذر شــامل  . داشـته باشــند 

ــت   ــک اس ــی و فیزیولوژی  Hatami(فاکتورهــاي ژنتیک

Moghaddam and Salahi, 2008 .(  ــواص ــی از خ یک
                                                                                 
1. Seed quality 

بنیــه بــذر، . کیفــی بــذر، بنیــه ظاهرشــدن گیاهچــه اســت
  ه و میــزان تحمــل بــذر در توانــایی ســریع تولیــد گیاهچــ

اسـتفاده  . نمایـد اي از عوامل محیطی را مشخص میدامنه
از بــذرهاي قــوي درصــد گیاهچــه هــاي ظــاهر شــده را  

دهـد و احتمـال دسـتیابی بـه تـراکم مطلـوب       افزایش می
ــود   . حتــی در شــرایط نامســاعد مزرعــه بیشــتر خواهــد ب

سرعت رشد چنین گیاهـانی نیـز بیشـتر از سـرعت رشـد      
 Ghasemi(هاي حاصل از بذر هاي ضعیف است گیاهچه

Golazani, 1994  ؛Begnami and Cortelazzo1996 .( اثر
زنـی بـذر و   عمدتاً در کـاهش سـرعت جوانـه    ٢پیري بذر

  هـــاي انجـــام شـــده آزمـــایش. ظاهرشـــدن مـــی باشـــد
ــه     ــت ک ــان داده اس ــم نش ــاز و کل ــدم، پی ــو، گن   روي ج

 تـري بذر هـاي مسـن شـده سـرعت جوانـه زنـی آهسـته        
همچنـین همبسـتگی   . زنی آنها کمتر بـود داشتند و جوانه
  ٣زنـــیداري بـــین متوســـط زمـــان جوانـــهمنفـــی معنـــی

 Hatami Moghaddam(زنی نیـز مشـاهده شـد    و جوانه  

and Salahi, 2008.( 
ها روي اثر سرما بر ذرت نشـان داده  بعضی گزارش 

زنـی بـذر و ظاهرشـدن گیاهچـه آهسـته،      است که جوانه
بذرهایی بود که در مزرعه نیـز ظاهرشـدن    مشخصه توده
 Navratil and ;Burris, 1980 TeKrony et(پایینی داشتند 

al., 1989  .( 
 ,.Esmailzadeh et al(زاده و همکــاران اســماعیل

نشان دادند که عملکـرد بـذر ذرت در بـذر هـاي     ) 2008
درصد بیشـتر از عملکـرد بـذر هـاي      5/27تر حدود قوي

-زمـان جوانـه  ر شده است که متوسـط  اظها. فرسوده بود
در . شروع جوانه زنی است  ٤میانگین دوره تأخیري ٤زنی

طی دوره تأخیري فعالیـت متـابولیکی قابـل مالحظـه اي     
در جنین گندم و چاودار سنتز پـروتئین بعـد   . وجود دارد

 . دقیقه از شروع جذب آب دیده شده است 20از

                                                                                 
2. Seed aging 
3. Mean Germination Time(MGT) 
4.  Lag phase 
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 Matthews and Khajeh)ماتیوس و خواجـه حسـینی  

Hosseini, 2007)    سـنتز پــروتئین در جنــین ذرت را در
ســاعت بعــد از شــروع جــذب آب مشــاهده   6کمتــر از 

هـاي  آنها در آزمایشی اظهار داشتند که تفـاوت . نمودند
هاي بذر در نتیجـه زوال بـذر اسـت کـه     بنیه بذر در توده

اجازه این امر منجر به طوالنی شدن دوره تأخیر شده که 
تـر بازسـازي متـابولیکی کنـدتري     مسـن  دهد بذرهاي می

أخیر ـداشته و در نتیجه جوانـه زنـی بـذر و رشـد را بـه تـ      
 در آزمایش دیگري ماتیوس و خواجه حسینی. اندازدمی

(Matthews and Khajeh-Hosseini, 2006)    نشـان دادنـد
1٥زنیزمان جوانه متوسط که

داري با متوسـط  طور معنیبه 
MET(2(زمان ظهور

ر دو آزمایش در خاك و گیاهچه د 6
. زنـی همبسـتگی داشـت    در کاغذهاي مخصوص جوانـه 

 ظاهرتر  هاي بذر ذرتی که در خاك آهستهبنابراین توده
تـر   هایی بودند که در کاغذ مرطـوب آهسـته  شدند همان
ها درصد ظهور گیاهچه همچنین همان توده. جوانه زدند

داري همبسـتگی معنـی  . نهائی کمتري در خـاك داشـتند  
و ظاهرشـدن نهـائی   ) MGT(زنـی زمان جوانهن متوسط بی

همبسـتگی منفــی  .  گیاهچـه در آزمــایش اول دیـده شــد  
متوسط  و )MGT(زنیزمان جوانه متوسط داري بینمعنی

درجـه  13در دمـاي  ) MJGT(3٧زمان جوانه زنـی درسـت  
گراد و طول گیاهچه در هر دو آزمـایش مشـاهده   سانتی

زنـی  هـاي داراي جوانـه   ها دریافتند کـه تـوده   آن. گردید
ــته ــرات   آهس ــریب تغیی ــر ض ــتري در طــول   )CV(ت بیش

دار بـین ضـریب    گیاهچه داشتند و همبستگی مثبت معنی
زنـی   متوسط زمان جوانـه  طول گیاهچه و )CV(تغییرات 
ــت ــه  و) MJGT(درس ــان جوان ــیزم ــاهده  )MGT(زن مش

نمودند اما آنها همبستگی معنی داري بین انـدازه بـذر یـا    
در کلزا . انه با دیگر پارامترها مشاهده نکردندد 100وزن 

دریافتنـد    (Larson et al., 1998)نیز الرسون و همکاران
 شـدن  ظـاهر بـا زمـان   ) MGT(زنیجوانه متوسط زمانکه 

                                                                                 
1. MGT 
2. Mean Emergence Time 
3. Mean Just Germination Time 

، رشد گیاه و حتـی عملکـرد در آزمـایش هـاي     گیاهچه
هـاي بـا سـرعت    مزرعه همبستگی باالیی داشـت و تـوده  

اســتقرار بهتــري در ) متــرک MGT(تــر زنــی ســریع جوانـه 
  .مزرعه داشتند

ــاران   ــینی و همکـــــ ــه حســـــ ــراً خواجـــــ   اخیـــــ
 ( Khajeh-Hosseini et al., 2009)  7با آزمایش بر روي 

ــ ـــوده بـت ــ ذرـ ـــزم کــه دـذرت نشــان دادن ـــمتوس انـ  طـ
طور مثبت آزمایشگاه به تعیین شده در )MGT(زنیجوانه

ــی ــا و معنـ ــتگی دارد  METداري بـ ــه همبسـ . در مزرعـ
طـور   هبـ  )MGT( گیاهچـه  متوسط زمـان ظهـور   مچنینه

ها طول گیاهچه غیریکنواختیداري با ارتفاع گیاه و  معنی
آنهـا نشـان دادنـد    . روز پس از کاشت مرتبط بود 25در 

ــه  ــمارش زود جوان ــه ش ــه  ک ــک، ب ــی فیزیولوژی ــور زن ط
و عملکـرد  ) MGT(زنـی زمان جوانـه آشکاري با متوسط 
 13روز در دمـاي   6(زود شمارش . در مزرعه مرتبط بود

درجـــه  20روز در دمـــاي  3 گـــراد و درجـــه ســـانتی 
تواند تسـت بنیـه سـریع و راحتـی بـراي      می) رادـگ سانتی

  .ذرت باشد
هدف از این آزمایش تعیین ارتباط بین متوسط زمان 

مختلف ذرت با  اینرد هیبریدها و الین) MGT( زنیجوانه
شـت بــین  روش ک بنیـه بـذر در شـرایط آزمایشــگاه و بـه    

  .مرطوب بود) BP(کاغذ 
  

  مواد و روش ها 
آزمــایش در آزمایشــگاه تحقیقــات عــالی دانشــکده  
کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد به روش کشـت بـین   

بـذر شـش   . انجـام گرفـت   1387کاغذ مرطوب در پاییز 
هیبریــد و الیــن  ذرت از مرکــز تحقیقــات کشــاورزي و 

اساس هشت منابع طبیعی استان خراسان رضوي تهیه و بر
ــد  100نمونــه ــایی وزن صــد بــذر آنهــا محاســبه گردی . ت

 1هاي مورد بررسـی در جـدول  مشخصات هیبرید و الین
بذرها در فاصله زمان برداشت تا شـروع  . ارائه شده است

ــداري    ــار نگه ــرل نشــده در انب ــایش در شــرایط کنت آزم
  . شدند
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آزمایش بـا شـش تیمـار و چهـار تکـرار و در قالـب       
منظـور از هـر تـوده    بدین. فی انجام شدطرح کامالً تصاد
سپس دو الیه کاغـذ  . بذري جدا شد 25بذر چهار نمونه 
متـر جـدا، بـا     سانتی 8020زنی با ابعاد مخصوص جوانه

عــدد بـذر بــه فواصــل   25آب مقطـر مرطــوب و سـپس    
مساوي روي آن قرار گرفتند و سـپس یـک الیـه کاغـذ     

نمـودن  پـس از لولـه   . مرطوب روي آنهـا قـرار داده شـد   
هاي پالستیکی مخصوص قرار گرفتند  آنها، درون ظرف

هـا درون یـک پالسـتیک بـزرگ در یـک      و کل نمونـه 
ــر    ــا از تبخی ــرار داده شــده و درب آن را بســته ت ســینی ق

   19و شبانه  24ها در دماي روزانه  نمونه. جلوگیري شود
شمارش روزانه تعداد . درجه سانتی گراد قرار داده شدند

روز در یک زمان مشخص  8زده به مدت  بذرهاي جوانه
 2چه آنها بـیش از   بذرهایی که طول ریشه. انجام گرفت

  .زده شمارش شدند عنوان بذرهاي جوانه متر بود به میلی

  
  ذرت مورد بررسی اینبرد مشخصات هیبریدها و الین – 1جدول 

Table1. Characteristics of  studied  maize hybrids and lines seed 
 سال تولید

Production year 
 محل تولید

Production place 
بذر 100وزن   

100 seed  weight (g) 
اینبرد هیبریدها و الین  

Hybrids and Inbred line 
2006 Mashhad 22.9 DC370 
2007 Karaj 27.3 SC404 
2005 Mashhad 29.6 KSC400 
2007 Croatia 34.4 OSSK713 
2005 Karaj 22.4 SC700 
2007 Karaj 25.3 B73 

 

نیز هاي عادي شمارش و در روز آخر تعداد گیاهچه
جهت تعیین متوسط . ها اندازه گیري شدندطول گیاهچه

  زنــــی از رابطـــه زیــــر اســــتفاده شــــد زمـــان جوانــــه 
)Matthews and Khajeh-Hosseini, 2007:(  

  
  
  

  ) روز(متوسط زمان جوانه زنی  MGTکه در آن 
F  دید جوانه زده در روز تعداد بذر جX   
X روز می باشد .  

تجزیه و تحلیل آماري داده ها و مقایسه میـانگین هـا   
جهـت   Excelو از نرم افـزار   MSTATCتوسط نرم افزار 

  .رسم نمودارها و تعیین رابطه رگرسیونی استفاده گردید
  

  نتایج و بحث
زنـی  نتایج بدسـت آمـده نشـان داد کـه رونـد جوانـه      

ــ  ــذرها در طــی زم ــه ب ــان جوان ــز متوســط زم ــی ان و نی زن

)MGT (ــه ــیب ــن طــور معن ــدها و الی ــین هیبری ــا داري ب ه
هـا  اختالف بین هیبریـدها و الیـن  ). 2جدول(متفاوت بود

 1ان در شـکل ـی در طـی زمـ  ـزنـ وانهــاظ روند جــاز لح
 کـراس  دابلاینبرد  هیبرید و الین. خوبی مشخص استبه
)DC370( و)B73 (دها و در شـمارش  نسبت به بقیه هیبری

اي مالحظـه  طورقابلزنی بهروز دوم از نظر درصد جوانه
 - سـینگل  سـوم هیبریـد   روز در همچنین. بودند تر ضعیف
زنی نسبت به بقیه  باالترین درصد جوانه )SC400( کراس

نتـایج تجزیـه   ). 1شـکل (را داشت اینبرد هیبریدها و الین
 اینبـرد  یـن هـا نشـان داد کـه هیبریـدها و ال     واریانس داده

هــاي  مــورد بررســی در صــفاتی چــون درصــد گیاهچــه 
زنـی و طـول گیاهچـه بـا هـم      عادي، متوسط زمان جوانه

اگرچـه درصـد   ). 2جـدول  (داري داشـتند اختالف معنـی 
ــه ــائی در محــدوده  جوان ــی نه ــا  86زن ــین  96ت درصــد ب

الف ـی ایـن اختـ  ــمتفاوت بود ول اینبرد هیبریدها و الین
ا و ـــ دهــبـین هیبری  در. ار نبـود به لحاظ آمـاري معنـی د  

ــن ــرد الی ــداینب ــراس  ، هیبری ــل ک ــرین ) DC370(داب کمت

 



F
XF .

 MGT
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درصد را دارا  بود  60هاي عادي به میزاندرصد گیاهچه
هـا از ایـن لحـاظ اخـتالف معنـی      و بقیه هیبریدها و الین

البته تغییـرات بـین   ). 3جدول (داري با هم دیگر نداشتند 
-گیري درصـد گیاهچـه  دازهدر ان اینبرد هیبریدها و الین

دها ـکـه در هیبریـ  طوريبه. هاي عادي بهتر مشخص شد
الیـن  و) DC370(راسـکـ  لــدابهیبــریـد اینبرد ن ــو الی
زنـی بودنـد،    که داراي کمترین درصد جوانه)B73(اینبرد

ــد  درصــدداراي کمتــرین  گیاهچه هــاي عــادي نیــز بودن
یـن  ممکن است دابل کراس و اینبـرد بـودن ا  ). 3جدول(

ها  آن زنی بذر علت ضعیف بودن جوانه دو هیبرید و الین
در ) Rad and Mohammadi, 2008(راد و محمدي . باشد

آزمایش خود تنوع معنی داري در درصد جوانه زنـی ده  

هـا نشـان دادنـد کـه      آن. توده بذر ذرت گزارش نمودند
هاي گیري توده مورد اندازه دما کلیه صفات کاهش تیمار

  .به شدت تحت تأثیر قرار داد بذر ذرت را
) Shirin et al., 2008(همچنین شـیرین و همکـاران    

تــوده بــذر ذرت هیبریــد  11داري در بــین تفــاوت معنــی
هـاي بنیـه   از لحـاظ آزمـون   )SC704(704کـراس  سینگل

ــاهده نمودنـــد   ــذر مشـ ــماعیل. بـ زاده و همکـــاران اسـ
)Esmailzadeh et al., 2008 (بذر هاي  با بررسی توده زین

بـذرهاي فرسـوده مشـاهده کردنـد      و) قوي(ذرت شاهد 
 ظـاهر که درصد بذرهاي جوانه زده شاهد و نیز سـرعت  

هـا بیشـتر از    آن ها و سرعت جوانه زنی درشدن گیاهچه
  .بذرهاي فرسوده بود
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  روند درصد جوانه زنی بذر شش هیبرید و الین ذرت در طی روزهاي آزمایش -1شکل
Figure1. The percentage of germination of six maize Hybrids and liness with time during the germination test 

  

 ,Ghasemi Golazani(بنـابر نظـر قاسـمی گلعـذانی     

ــورتالزو ) 1994 ــامی و کـ  Begnami and) و بیگنـ

Cortelazzo,1996)   ،ازجملــه عوامــل مــؤثر بــر بنیــه بــذر
مادري، میزان ذخایر  ساختار ژنتیکی، محیط، تغذیه گیاه

زا زمان برداشت، عوامل بیماري بذر، مرحله رسیدگی در

 هاباشند، ولی در آزمایش حاضر هیبریدو فرسودگی می
ــی نظــر درصــد جوانــه مــورد مطالعــه از اینبــردو الیــن زن

مقایسه میانگین هاي . داري را نشان ندادنداختالف معنی
کــه طــول گیاهچــه در انتهــاي آزمــایش مشــخص نمــود 

ازنظر طول گیاهچه کامالً متفاوت  ینبرداهیبریدها و الین
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 SC400( ،OSSK713(سینگل کراس هايبودند و هیبرید
ترتیــب بــا طــول گیاهچــه بــه) SC700(و ســینگل کــراس

متر نسبت به بقیـه هیبریـدها و   سانتی 2/20 و 8/20، 9/19
کمتـرین  . داراي بیشترین طول گیاهچه بودند اینبردالین 

بـا  ) DC370(کـراس  دابـل  هچـه نیـز در هیبریـد   طول گیا
متوسـط زمـان   ). 3جـدول  (متر مشـاهده شـد   سانتی 7/16

 4تـا   3بین  اینبرد در هیبریدها و الین) MGT(زنی جوانه
ــود ــر ب ــرین . روز متغی ــهکمت ــیزمــان جوان در  )MGT(زن

 و) SC700( 700کـراس  اینبرد سینگـــل هیبریدها و الین 
. مشـاهده شـد  )B73(ینبرد و ا )SC400(400کراس سینگل

روز  9/3بـا  ) B73( اینبـرد  از لحاظ آماري هیبرید و الین
بـود و   )MGT(زنـی زمـان جوانـه  داراي بیشترین متوسـط  

در یـک گـروه قـرار گرفتنـد      اینبردبقیه هیبریدها و الین
طول گیاهچه این هیبرید و الین نیز کمتـر از  ). 3جدول (

 .یش بودهاي مورد آزمااغلب هیبریدها و الین
نیـز داراي متوسـط    DC370  کراس دابل البته هیبرید 

باالیی بود ولی به لحاظ آمـاري   )MGT(زنیان جوانهـزم
در یک گروه قرار گرفـت   اینبردبا بقیه هیبریدها و الین 

و همــین هیبریــد داراي کمتــرین طــول گیاهچــه در بــین 
ــرین . بــود اینبــردو الیــنها هیبریــد از طــرف دیگــر کمت

 اینبرداهچه هاي عادي نیز در هیبریدها و الین درصد گی
ــاهده ش ـــمش ـــ ـــه داراي بیشتـد ک ـــرین مقـ ـــزمدار ـ ان ـ

و )B73(اینبـرد هیبرید و الین  در بودند )MGT(زنیجوانه
)DC370( . این موضوع ممکن است هم مربوط به برتري

ها نسبت به الین هاي اینبرد و هم مربـوط   هیبریدصفات 
و شـرایطی کـه    اینبردیبریدها و الین به ساختار ژنتیکی ه
راد و محمـدي  . اند، باشد شده تولیدتحت آن این بذور 

)Rad and Mohammadi, 2008 (   با بررسی ده تـوده بـذر
نظر طـول   از الین هاهاي ذرت نشان دادندکه  اینبرد الین

و ) MGT(زنـی   چه، متوسط زمان جوانـه  چه و ریشه ساقه
  . اري نشان دادنددزنی تنوع معنی سرعت جوانه

-Matthews and Khajeh) ماتییوس و خواجه حسینی

Hosseini, 2006)  هـاي بـذر    نیز طی آزمایش روي توده
ذرت در دو آزمــایش بــا کشــت بــذرها در خــاك و در 

زنی در آزمایشـگاه دریافتنـد   کاغذهاي مخصوص جوانه
داري طـور معنـی  بـه ) MGT(که متوسط زمان جوانه زنی 

گیاهچـه در هـر دو   ) MET(ظـاهر شـدن    با متوسط زمان
هـاي  بنـابراین بـذرهاي تـوده   . آزمایش همبستگی داشت

هـایی  تر جوانه زدند همـان بذرهایی که در خاك آهسته
تـر  زنـی نیـز آهسـته   بودند که در کاغذ مخصوص جوانـه 

جوانه زدند و درصد ظهـور گیاهچـه نهـائی کمتـري در     
زمان متوسط  داري بیناگرچه رابطه معنی. مزرعه داشتند

و درصد ظهور گیاهچه نهائی فقط در  )MGT(زنیجوانه
آزمایش اول در خاك مشاهده نمودند، آنها رابطه منفی 

و طـول   )MGT(زنـی زمان جوانـه  متوسط داري بینمعنی
الرسـون و  . گیاهچه در هر دو آزمایش مشاهده نمودنـد 

نیز با آزمایش روي کلزا  (Larson et al., 1998)همکاران
بـا زمـان    )MGT(زنـی زمـان جوانـه  متوسـط  افتند که دری

ــرد در     ــی عملک ــاه و حت ــد گی ــه، رش ــدن گیاهچ ظاهرش
ــایش . اي همبســتگی بــاالیی داشــت  هــاي مزرعــه آزم

  طــــول گیاهچــــه) CV(محاســــبه ضــــریب تغییــــرات 
از این نظـر بـا هـم     اینبردهانشان داد که هیبریدها و الین 

ــدهاي    ــه هیبری ــوري ک ــه ط ــتند ب ــتالف داش ــینگل اخ  س
داراي کمتــــرین  )OSSK713(و  )SC400( 400کـــراس 

ــرات   ــریب تغیی ــد)  CV(ض ــان  . بودن ــدها هم ــن هیبری ای
-هیبریدهایی بودند کـه داراي بیشـترین درصـد گیاهچـه    

زنــی در بــین جوانــههــاي عــادي و نیــز بــاالترین درصــد 
برعکس بیشـترین ضـریب    .بودند اینبرد هیبریدها و الین

 و الیـن )DC370(راسدابـل کـ   در هیبرید) CV(تغییرات 
 و الیـن  370 مشـاهده شـد کـه ایـن هیبریـد     )B73( اینبرد

ــرد ــه  اینب ــد گیاهچ ــرین درص ــادي و  داراي کمت ــاي ع ه
در بین هیبریدها  )MGT(زنیمتوسط زمان جوانه بیشترین
نتـایج تجزیـه    ).3جدول(مورد بررسی بودند اینبردو الین

ي دارو تحلیل رگرسیونی نشان داد که رابطه منفی معنـی 
زنـی نهـایی   و درصـد جوانـه   )MGT(زنیزمان جوانهبین 

ــ ــدها و الین ـــهرچ. وجــود داشــت اینبردهیبری ـــزمه ـ ان ـ
زنـی نیـز   افزایش یافـت درصـد جوانـه    )MGT(زنیجوانه

  ).الف 2شکل(کاهش یافت 
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  ذرت اینبردهیبریدها و الین  بذر ارزیابی درصفات مورد ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -2جدول
Table2. Analysis of Variance (Mean of squares) of traits in maize seeds 

(Ms) میانگین مربعات  
 طول گیاهچه

Seedling length 
 متوسط زمان جوانه زنی

(MGT) 
  درصد گیاهچه عادي

Normal seedling percent 

  درصد جوانه زنی نهایی
Final germination 

percent 

درجه 
 آزادي

یرمنابع تغی  
S.O.V 

0.215 0.146 104.889 30.889 
3 
 

 تکرار
Replication 

9.096 ** 0.204 ** 445.867 ** 64.667 ns 5 
 

 تیمار
Treatment 

 خطا 13 45.822 75.022 0.032 0.674
Error 

  significant in level of 1 percent and ns not significant **                     .تفاوت معنی دار ندارند  nsدرصد و  1معنی داري در سطح احتمال ** 
  

مورد بررسی ذرت اینبردهیبریدها و الین هايخصوصیات جوانه زنی و طول گیاهچه بذر -3جدول
Table3. Means comparison and coefficient of variation of seed germination characteristics and seedling 

length of studied maize hybrids and lines 
)سانتی متر(طول گیاهچه   

Seedling length (cm) 
)روز(متوسط زمان جوانه زنی  
MGT(day) 

 درصد گیاهچه عادي
Normal seedling 

percent  

  درصد جوانه زنی نهایی
Final germination 

percent 

  اینبرد و الین هاهیبرید
Hybrids and Inbred line 

16.7  d 3.61 b 60 b 86 a* DC370 
19.9 ab 3.34 b 86 a 92 a SC704 
18.1 c 3.33  b 87 a 96 a SC400 
20.8 a 3.44  b 87 a 93 a OSSK713 
20.2 ab 3.47  b 81 a 93 a SC700 
18.9 bc 3.94 a 75 a 86 a B73 

  .ندارنداختالف معنی داري با هم %) 5دانکن (اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماري * 
* In each column, numbers with similar letters has not significant difference (Duncan 5%) each others.  

ازطرف دیگر رابطه مثبـت معنـی داري بـین متوسـط     
طـول  ) CV(و ضـریب تغییـرات    )MGT(زنیزمان جوانه

و بـا  ) ب 2شـکل (دسـت آمـد   هاي بذر بـه  گیاهچه توده
میـزان   )MGT(زنـی متوسط زمـان جوانـه   ینافزایش بیشتر

. ها نیز افزایش یافتطول گیاهچه) CV(ضریب تغییرات 
ـــالی ـــرد نـ ـــک B73 اینبــ ـــه داراي بیشتــ ـــزمرین ـ ان ـ

داراي بیشترین ضـریب تغییـرات    ،بود) MGT(زنیجوانه

)CV ( طول گیاهچه نیز بود)3جدول .(  
ــینی       ــه حس ــاتییوس و خواج ــایج م ــا نت ــایج ب ــن نت ای

)Matthews and Khajeh-Hosseini, 2006 ( ــت مطابق
ــه     آن. دارد ــد ک ــار نمودن ــري اظه ــایش دیگ ــا در آزم ه

-زمـان جوانـه  کاهش بنیه بـذر کـه در افـزایش متوسـط     
  .دیده می شود )MGT(زنی
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طول گیاهچه  )CV(ضریب تغییرات ) ب(درصد جوانه زنی نهایی و ) الف(با ) MGT(رابطه رگرسیونی بین متوسط زمان جوانه زنی -2شکل
  هاي مورد بررسی ذرتهیبریدها و الین

Figure2. Relation between the mean germination time to (a) Final germination percent, and (b) CV of 
seedling length of studied maize Hybrids and Inbred lines 
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ــذرهایی اســت کــه بــه  ــا طــور طبمربــوط بــه ب یعــی ی
گیري بنیـه  مصنوعی مسن خوبی با صفات مؤثر در اندازه

تـوان از آن بـه عنـوان شاخصـی مناسـب      بذر دارد و مـی 
بـدین معنـی کـه    . جهت بررسی بنیـه بـذر اسـتفاده نمـود    

 )MGT(زنـی زمـان جوانـه  هاي بذري داراي متوسط توده
باشـند و درنتیجـه احتمـاالً    تـر مـی  کمتر داراي بنیـه قـوي  

تر و بـاالتر گیاهچـه در مزرعـه خواهنـد     عظاهرشدن سری
هاي بذري دیگـر و نیـز   اگرچه الزم است تا توده. داشت

هاي مادري و پدري که در کیفیت توده هاي بذري الین
شـوند مـورد   طی فرآیند تولیـد بـذر هیبریـد اسـتفاده مـی     

همچنـین الزم اسـت تـا ارتبـاط بـین      . ارزیابی قرار گیـرد 
هاي بذري در آزمایشـگاه   صفات مورد ارزیابی در توده

در انتهـا الزم  . با ارزیابی در شرایط مزرعه نیز انجام شود
اســت تــا در آینــده تیمارهــاي مختلــف محیطــی جهــت  
بررسی اثـرات شـرایط انبـارداري بـذرها در هیبریـدها و      

هاي مختلف ذرت بررسی گـردد تـا عـالوه بـر اثـر      الین
ــاردار  ــر عوامــل محیطــی در طــی دوره انب ي ژنوتیــپ، اث

 )MGT(زنـی زمان جوانهزنی و متوسط بذرها نیز بر جوانه
  .ها مشخص گرددهیبرید و الین
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