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 های خشکاندن های اول و دوم و روشاثر اندازه بذر بالل

 ((MV 524 Maxima بر کیفیت بذر ذرت هیبرید ماکسیما
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 نشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالناستاد گروه زراعت و اصالح نباتات دا. 2

 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. 3

 (33/30/1331:پذیرش تاریخ ؛33/32/1331:دریافت تاریخ)

 چکیده
آزمایش جداگانه شامل مزرعه دو( MV 524 Maxima) سیماهای خشکاندن بر کیفیت بذر ذرت هیبرید ماکی اول و دوم و همچنین روشهابه منظور تعیین اثر اندازه و شکل بذر برروی بالل

در ایستگاه تحقیقات و آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر اجرا شد. مزرعه تولید بذر در ایستگاه شهید مطهری موسسه تحقیقات چغندرقندد شدامل    1331و  1333ی هاآزمایشگاه در سال و تولید بذر

تیمارهای آزمایش شامل  دو سطح اندازه بذر، دو نوع بالل )اول و  .تکراردر آزمایشگاه اجرا شد 1ش دوم در قالب طرح کامل تصادفی در بودند. آزمای پدریو دو ردیف  مادریشش ردیف 

ان داد که اثر متقابل نوع بالل و اندازه بذر نتایج تجزیه واریانس نشگیری گردید. و بیوشیمیایی بذر اندازه زنیجوانهدوم( و دو روش خشکاندن بالل بود وپارامترهای فیزیولوژیکی مانند صفات 

ی خشکاندن بدالل  هاشدند. اثر متقابل نوع بالل و روش دارمعنیروزانه  زنیجوانه، و میانگین زنیجوانه، فعالیت آنزیم آلفا آمیالز، درصد چهساقه، طول چهریشهبر صفات طول گیاهچه، طول 

ی هدا بدود. اثدر متقابدل انددازه بدذر و روش      دارمعندی روزانده و ردریب آلومتریدا دارای اخدتال       زنیجوانه، میانگین زنیجوانه، سرعت زنینهجوا، درصد چهساقهبر کلیه صفات به جز طول 

ی هدا اثر متقابل ندوع بدالل، انددازه بدذر و روش     بود. دارمعنیروزانه  زنیجوانهو میانگین  زنیجوانه، فعالیت آنزیم آلفا آمیالز، وزن هکتولیتر، درصد چهریشهخشکاندن بالل بر صفات وزن تر 

 دارمعندی ، فعالیت آنزیم آلفا آمیالز و وزن هکتدولیتر دارای اخدتال    چهریشه، وزن تر چهساقهروزانه، رریب آلومتریا، طول  زنیجوانه، میانگین زنیجوانهخشکاندن بالل بر صفات درصد 

زندی  بیشترین درصد جوانده همچنین بالل دوم بود.  مترمیلی 1بالل اول و بذر  مترمیلی 1بود که مربوط به بذر مترسانتی 12/33و  14/31به ترتیب  ترین مقادیر طول گیاهچهباالترین و پایین بود.

 6درصدد( مربدوط بده بدذر انددازه       43زنی )د جوانهبالل اول و بالل دوم خشکانده شده با دستگاه خشا کن مشاهده گردید. کمترین درص مترمیلی 1و  مترمیلی 6درصد( در بذر اندازه  133)

خشکانده شده با دستگاه خشا کدن بده    مترمیلی 1رسد که بذرهای ذرت هیبرید ماکسیما با اندازه بر اساس نتایج آزمایش به نظر میبالل اول خشکانده شده به روش هواخشا بود.  مترمیلی

 هستند. برای کشت مناسب تر زنیجوانهدلیل برتری در صفات 

  بالل ذرتاندن اندازه بذر، بالل اول و دوم، خشککلید واژه: 
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Abstract 
This study was aimed to determine the effect of seed size of the first (main) ear and the second ear and drying methods on seed quality 
of maize hybrid Maxima. For this purpose, two different experiments, including seed production field and laboratory experiment were 

conducted in 2014 and 2015, in Karaj.  Six rows of maternal line and two rows of paternal line were planted in seed producing field in 

Shahid Motahari research Station in Sugar Beet Seed research Institute. The second experiment was conducted in qualified seed testing 
laboratory in SPCRI. The treatments composed of two levels of seed size (7mm and 6mm), two ears position (the first (main) and the 

second) and two drying methods (air drying and artificial drying). Results showed that the effect of interaction of ear position and sees 
size on SL, RL, SL, Alpha-amylase activity, GP and GMD was significant. The effect of interaction of ear position and drying methods 

was significant for all traits except SL, GP, GR, GMD and Allometric index. The interaction of seed size and drying methods was 

significant on WWR, Alpha-amylase activity, HD, GP and GMD. The interaction of ear position, seed size and drying methods was 
significant for GP, GMD, Allometric index, SL, RWW, HW and Alpha-amylase activity. Maximum and minimum of seedling length 

was 34.48 cm and 30.42 cm respectively and related to seed size of 7 mm of the main ear. Moreover, maximum of germination 

percentage was 100% that related to seed size of 7mm and 6mm of the first ear which dried by dryer, while minimum value was 83% 
that related to seed size of 6mm of air dried ears. According to the results of this experiment it seems that seeds of maize hybrid Maxima 

of 7 mm that were dried by dryer machine because of priority of germination traits are more suitable for cultivation.  
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 مقدمه

عنوان واحدد بنیدادی تکدوین حیدات در گیداه از      بذر به

دیرباز موردتوجه قرار داشت و شناخت ماهیدت بدذر نقطده    

(. Akram Ghaderi, 2008ه اسدت. ) آغاز کشداورزی بدود  

کیفیت بذر به عنوان اندام تکثیری گیاهان و مهمترین نهاده 

ای در رشددد و تولیددد محصددوالت زراعددی از اهمیددت ویدد ه

عملکرد مطلوب گیاهان زراعی در مزرعه برخوردار اسدت  

که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند خصوصدیات ژنتیکدی،   

، بنیه، میزان رطوبدت، کیفیدت   زنیجوانهقوه نامیه یا قابلیت 

، ولدی  باشدد میانبارداری، قابلیت ماندگاری و سالمت بذر 

 و قدددرت بددذر اسددت  زنددیجوانددهمهمتددرین آنهددا میددزان  

(Akbari et al., 2004) ی مهدم کیفیدت بدذر    هدا . از جنبده

میتوان به چگالی بذر اشاره نمود کده معمدوالك کمتدر مدورد     

شاخص مهم کیفیدت  گیرد. چگالی بذر یا میتوجه قرار 

. (Ohm et al., 1987) شدود مددیفیزیکدی بدذر محسدوب    

چگالی بذر در واقع وزن مخصدو  بدذر بدوده و برابدر بدا      

صد لیتدر بدذر اسدت. چگدالی بدذر عامدل مهمدی         وزن یا

جهت ارزیابی کیفیت بذر است و در تجارت بسدیار مدورد   

 ی بذر با وزن هکتولیتر پایین، معموالكهاباشد. تودهمیتوجه 

از حجم بیشدتری برخوردارندد کده ایدن موردوع منجدر بده        

ی بسدته بنددی، انبدارداری و حمدل و نقدل      هاافزایش هزینه

ی آلدوده بده   هدا بدذرهای الغدر و چروکیدده، دانده    . شودمی

زده معمددوالك از وزن هکتددولیتر   عوامددل بیمدداریزا و آفددت  

کمتری برخوردار هستند، ولی هر گونه تیمار بذر )به طدور  

فددونی کددردن(، وزن هکتددولیتر آن را افددزایش مثددال رددد ع

اولدین مرحلده    زندی جوانده  (Khazaei, 2009). خواهدد داد 

است که از اهمیت بسیار زیادی برخدوردار   بذررشد و نمو 

و  زنیجوانه، سرعت و یکنواختی زنیجوانهاست. عالوه بر 

  هسددتند  سددبز شدددن نیددز از عوامددل مهددم کیفیددت بددذر       

(Soltani et al., 2002.) و  زندی جوانهکه توانایی  بذرهایی

رویدددش گیاهچددده بددداالتری داشدددته باشدددند، از کیفیدددت   

و سدبز شددن گیاهچده     زنیجوانهتری برخوردارند. مطلوب

نیاز به مقدار زیادی انرژی دارد که از طرید  اکسیداسدیون   

گردد. بذر باید مواد غدذایی  میای بذر فراهم بخش ذخیره

م کند، زیرا گیاهچه تا بده  کافی را برای رشد گیاهچه فراه

 انددددازه کدددافی رشدددد کندددد، بددده بدددذر وابسدددته اسدددت    

.(Gharineh and Moshatati, 2012)     انددازه بدذر یکدی از

هدای بدذر اسدت کده در طدول نمدو       ترین وی گدی قابل مشاهده

گیدرد. بدذرهای درشدت    توسط محدیط تحدت تدأثیر قدرار مدی     

ایی ، زیدرا ذخدایر غدذ   کنندد مدی تدری تولیدد   ی قویهاگیاهچه

بیشتری دارند که این امر موجب تسریع رشد گیاهچده حاصدل   

مشدخص شدده اسدت کده     (. Perry, 1977) شدود ها میاز آن

بذرهای پهن ذرت نسبت به بذرهای گدرد و بدذرهای درشدت    

زنی و سبز شدن در شدرایط  نسبت به بذرهای ریز از نظر جوانه

ری دار برتد هدای سدله  مزرعه به وی ه در هوای سرد و نیز خاک

(. Matthews and Khajeh Hosseini, 2006) دارنددد

فروزی و همکاران گزارش کردند که رقم و اندازه بذر اثر 

داری بر عملکرد دانه گندم داشت. اندازه بذر بر تمام معنی

 چده ریشده و  چهساقهزنی، طول صفات به جز سرعت جوانه

داری داشت. اثدر متقابدل رقدم و انددازه بدذر بدر       تأثیر معنی

زندی،  زندی، اندرژی جوانده   زنی، سرعت جوانده درصد جوانه

چده، وزن تدر   چه، وزن تر ریشده ، وزن تر ساقهچهساقهطول 

 دار بددددود چدددده معنددددیگیاهچدددده و وزن خشددددا سدددداقه

(Forouzi et al., 2015.)  گیاهچه بده انددازه بدذر و    درشتی

عم  کاشت آن وابسته اسدت. هرچده بدذرهای کاشدته شدده      

تر خواهند بود و عمد   هم درشت هااهچهتر باشند، گیبزرگ

 شودمیتر شدن اندازه گیاهچه زیادتر کاشت باعث کوچا

.(Emam and Niknejad, 2011) حداکی از آن   هاگزارش

  آفتدددددابگردان زندددددیجواندددددهاسدددددت کددددده درصدددددد  

(Helianthus annus L. )     ،با افزایش انددازه بدذر کداهش یافدت

هچده، بنیده بدذر و طدول     اما تأثیر اندازه بدذر بدر وزن خشدا گیا   

 .(Aliabadi Farahani et al., 2008) بدود دار گیاهچه غیر معندی 

نیز باعث رشدد طدولی و وزندی بیشدتر      وزن هزار دانه بیشتر

گیاهچدده گندددم میشددود کدده ایددن مورددوع احتمدداالك باعددث  

استقرار بهتر گیاهچه و رشد و تولید عملکرد بیشتر گیاه در 

 نخدود در  (.Moshatati et al., 2009) دگدرد مدی مزرعده  
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(Cicer arietinum L.) رسددد کدده بددذرهای  مددینظددر  بدده

کوچا در مقایسه با بدذرهای متوسدط و بدزرگ آب را بدا     

تدر  کنند که نتیجه آن رشدد سدریع  سرعت بیشتری جذب می

زارش شدده اسدت کده    گ (.Kaya et al., 2010) استریشه 

یاهچه داری بر سرعت رشد گ در گندم اندازه بذر تأثیر معنی

ترین بذور و داشت. بیشترین سرعت رشد گیاهچه در بزرگ

 تدرین انددازه بدذر   کمترین سرعت رشد گیاهچه در کوچا

بذر ذرت  (.Tavakoli Kakhki et al., 2010) مشاهده شد

تدا از   شدود هیبرید معموال پدیش از رسدیدگی برداشدت مدی    

هددا جلددوگیری شددود و خسددارت ناشددی از سددرما و بیمدداری

بار و فرآوری بذر تسهیل گردد؛ بندابراین اغلدب   همچنین ان

 .شدوند درصدد برداشدت مدی    33بذرها بدا رطوبدت حددود    

که اثر خشکاندن بذر ذرت بدا دسدتگاه    شده استگزارش 

دار نبدود، در  زندی بدذر معندی   کن بر پتانسدیل جوانده  خشا

اعدث  کدن ب صورتی که خشکاندن بذر بدا دسدتگاه خشدا   

ری گردیدددد داحفدددی کیفیدددت بدددذر طدددی دوره انبدددار    

(Kyamuhangire, 2006 and Kaaya.)  ایددن آزمددایش بددا

هد  بررسی و مطالعه نقدش انددازه بدذر بدر خصوصدیات      

و رشدد گیاهچده ذرت در دو شدرایط     زندی جوانده مرتبط با 

 مزرعه و آزمایشگاه انجام شد.

 هامواد و روش

 ایبخش مزرعه

در ایسددتگاه  1333-31ایددن آزمددایش در سددال زراعددی 

ید مطهدری موسسده تحقیقدات چغندرقندد در     تحقیقات شه

کرج )استان البرز( انجدام شدد. ایدن منطقده دارای میدانگین      

، دمدددای متدددرمیلدددی 3/211سددداالنه بارنددددگی در حددددود 

متر از سطح  1333درجه سانتی گراد و ارتفاع  1/11متوسط

باشد. مختصات جغرافیایی ایستگاه تحقیقاتی شهید دریا می

طددول شددرقی   6o01`و  عددرش شددمالی  03o33`مطهددری 

صددورت بلددوک کامددل باشددد. آزمددایش در مزرعدده بددهمددی

 هشدت هر کدرت شدامل    تصادفی در چهار تکرار اجرا شد.

و در هر  مترسانتیردیف به طول شش متر، با فواصل هفتاد 

عدد بذر  13عدد بذر و در ردیف پدری  31مادری  ردیف

 بدده ترتیددب کشددت شدددند.  متددرسددانتی 10و  14بددا فواصددل 

هددای پدددری و مددادری ذرت ماکسددیما مورداسددتفاده  یددنال

 عندددوان والدددد پددددری و هیبریدددد   بددده Mo17عبارتندددد از 

(HMV 5405 × HMV 5502به ) عنوان والد مادری که از

شرکت آرمان سبز آدینه تهیه شدند. پس از آنکه بذرها به 

رسدیدند، از خطدوط   دصدد   33تدا   26بین رطوبت برداشت 

بیست بالل اول و دوم به تصاد   ،ی مادریهامیانی ردیف

به تفکیا سریعا پوست کندی و بده    هابرداشت شدند. بالل

ها منظور خشا شدن به دو قسمت تقسیم شدند. نیمی از آن

روز نگهداری شددند تدا    11در هوای آزاد در سایه، به مدت 

درصدد برسدند. در حدالی کده نیمدی دیگدر بدا         11به رطوبت 

درصدد   11ذرت بده رطوبدت    استفاده از دستگاه خشا کن

، سفارشدی سداز   مدورد اسدتفاده   دستگاه خشا کنرسیدند. 

توسددط کارخاندده عمددران صددنعت در ایددران اسددت.  رفیددت   

تدن و   10سلول خشا کن، هریا بده  رفیدت    12دستگاه 

باشد. حداقل و حداکثر دما به ترتیب تن می 143در مجموع 

سدرعت   درجه سانتی گراد بوده، 13درجه سانتی گراد و  23

جابدده جددایی هددوا نددیم متددر مکعددب در ثانیدده و مدددت زمددان   

 2خشکاندن بدذر بسدته بده میدزان رطوبدت محمولده هدر روز        

درصد کاهش رطوبت و سرعت خشدکاندن بسدته بده میدزان     

بذرها بده وسدیله شدیلر آزمایشدگاهی     رطوبت متفاوت است. 

صورت دستی و با استفاده از دو اندازه غربدال  دان شدند و به

ی به دو اندازه درجه بنددی شددند. تیمارهدای    مترمیلی 6و  1

(، دو مترمیلی 1و  6سی شامل اندازه رخامت بذر )رمورد بر

روش خشکاندن بالل ) هوا خشا و با دستگاه خشا کن( 

 و جایگاه بالل )بالل اول و دوم( بود.

 بخش آزمایشگاهی

بخددش آزمایشددگاهی بدده صددورت فاکتوریددل در قالددب 

فی با چهار تکدرار در آزمایشدگاه تجزیده    طرح کامالك تصاد

کیفی موسسه تحقیقات ثبدت و گدواهی بدذر و نهدال اجدرا      

شد. تیمارهدای آزمایشدی همدان دو انددازه بدذر، دو روش      

آزمدایش   تولید شده در خشکاندن بالل و دو جایگاه بالل 
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اسددتاندارد بدده روش  زنددیجوانددهآزمددون  .ای بودندددمزرعدده

بدین منظور پدس   نجام شد.ی کاغذی اهاکاشت بین حوله

درصددد( و  13از ردددعفونی کددردن میددز کددار بددا الکددل )  

الیدده حولدده کاغددذی بددا اسددتفاده از آب  2مرطددوب کددردن 

از لبده،   مترسانتی 1عدد بذر از هر تیمار با فاصله  20مقطر، 

قرار داده شد و پس از پوشاندن بدذور بدا    هاروی این حوله

لولده شدده و هدر     ی کاغذیهاحوله کاغذی دیگری، حوله

 تکددرار داخددل یددا پاکددت پالسددتیکی قددرار داده شددد       

(ISTA, 2010    تیمارهدا در روشدنایی و دمدای .)درجده   20

روز در اتاق کشت قرار داده شدند.  1سانتی گراد به مدت 

صورت روزانه بازدید انجدام شدد و تعدداد    در طول دوره به

این  بذر جوانه زده یادداشت گردید. در پایان دوره اجرای

ی عادی و غیر عدادی شدمارش و تعیدین    هاآزمون، گیاهچه

گیاهچه  13های عادی تعداد شدند. در پایان از بین گیاهچه

چدده، ریشددهصددورت تصددادفی انتخدداب و صددفات طددول  بدده

و وزن  مترمیلیکش با دقت یا با خط و گیاهچه چهساقه

گدرم تدوزین شدد.     331/3ها با ترازوی دقی  با دقدت  تر آن

گیاهچه به  13وزن تر در روز هفتم، تعدا  گیریاندازهبرای 

تصادفی از هر  ر  انتخاب و پس از جدا کدردن  صورت 

، وزن تر آنها توسدط تدرازوی دیجیتدال    چهریشهو  چهساقه

وزن هکتولیتر بذرهایی  گیریاندازهبرای شد.  گیریاندازه

بندددی شددده بودنددد در کدده بددر اسدداس رددخامت بددذر طبقدده

حجم یا لیتدر طدوری کده فضدای خدالی بدین       بشرهایی با 

ها وجود نداشته باشد، قرار داده شدند و وزن این مقدار آن

گیری و وزن هکتولیتر بر حسب کیلوگرم در یکصد اندازه

همچنددددین میددددزان فعالیددددت آنددددزیم     لیتر بدست آمدد.  

در ایددن آزمددایش   ، (Worthington, 1993) آلفددداآمیالز

قرار گرفت. به منظور سنجش فعالیدت آلفدا   مدورد بررسدی 

آمیالز، بذرها بعد از خروج ریشه چه به اندازه نصدف قطدر 

سدداعت   14درجه سیلسیوس به مدددت   -23بدذر در دمدای 

ی درون بددذر  هدا جهدت ثابدت شددن سطح فعالیدت آندزیم  

فریدز شددند. اسدتخراج آنددزیم آلفدددا آمدددیالز بدددا روش     

صدورت گرفدت.    (DNS)دیلیا اسدددید  دی نیتددرو سالسدد 

بعدد از تهیده عصداره مددورد نظددر از بدذور، طیدف جدذبی      

 013عصدداره بددا دسددتگاه اسددوکتروفتومتر در طدول مدوج       

زنی روزانه که شاخصی از متوسط جوانه .نانومتر قرائت شد

 تعیدین گردیدد   1زنی روزانده اسدت از رابطده    سرعت جوانه

(Hoogenboom and Peterson, 1987.) 

(1) 
d

FGP
MDG  

تعدداد   dزندی نهدایی و   درصد جوانده  FGPدر این رابطه 

زندی نهدایی اسدت. بدرای     روزها تا رسیدن به حدداکثر جوانده  

محاسبه این شاخص چهار تکرار و در هر تکرار تعدداد کدل   

عدد بود. بدرای محاسدبه ردریب     20های مورد آزمایش بذر

 (.Ranai et al., 2006ستفاده شد )ا 1-2آلومتریا از رابطه 

وزن خشا، پس از تدوزین و بده دسدت     گیریاندازهبرای 

چدده در یددا پاکددت،  ریشدده 13آوردن وزن تددر، مجمددوع 

چده را در یدا پاکدت دیگدر گذاشدته و      سداقه  13مجموع 

 درجده  10مشخصات پتدری را بدر روی آن درج و در آون   

ن و پدس  ساعت تدوزی  21گراد قرار داده شد. پس از سانتی

نموندده بددرای   13از ثابددت شدددن وزن خشددا، میددانگین    

گرم در نظر گرفته شد. محاسبه وزن خشا بر حسب میلی

 20برای محاسبه این شاخص چهار تکرار و در هدر تکدرار   

 عدد بذر مورد ارزیابی قرار گرفت.

رریب آلومتریا  (2) =
وزن خشا ریشهچه

وزن خشا ساقهچه
 

افدزار  بدا اسدتفاده از ندرم    هدا جزیه و تحلیل آماری دادهت

SAS   ن بددا اسددتفاده از آزمددون چنددد  مقایسددات میددانگیو

 ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.دامنه

 تایج و بحثن

( نشان داد که اثر ندوع  1نتایج تجزیه واریانس جدول )

بددالل )بددالل اول یددا اصددلی و بددالل دوم( بددر صددفات طددول 

چده،  ، وزن تر ساقهچهریشهتر ، وزن چهساقهگیاهچه، طول 

دار بدود.  وزن هکتدولیتر معندی   و فعالیت آنزیم آلفا آمدیالز 

، فعالیدت آندزیم   چهریشهتأثیر اندازه بذر بر صفات وزن تر 
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زندی، میدانگین   آمیالز، وزن هکتدولیتر، درصدد جوانده   -آلفا

گردید. اثر  دارمعنیزنی روزانه و رریب آلومتریا جوانه

زندی،  بالل بدر صدفات درصدد جوانده    ی خشکاندن هاروش

زنی روزانده، ردریب آلومتریدا و فعالیدت     میانگین جوانه

بود. اثر متقابل نوع بالل و اندازه  دارمعنیآنزیم آلفا آمیالز 

، چهساقه، طول چهریشهبذر بر صفات طول گیاهچه، طول 

زندی و میدانگین   فعالیت آنزیم آلفدا آمدیالز، درصدد جوانده    

شدد. اثدر متقابدل ندوع بدالل و       دارمعندی  زندی روزانده  جوانه

ی خشکاندن بدالل بدر کلیده صدفات بده جدز طدول        هاروش

زندی روزانده و   زندی، میدانگین جوانده   ، درصد جوانهچهساقه

بود. اثر متقابدل   دارمعنیرریب آلومتریا دارای اختال  

ی خشکاندن بالل بر صدفات وزن تدر   هااندازه بذر و روش

لفا آمیالز، وزن هکتولیتر، درصدد  ، فعالیت آنزیم آچهریشه

بدود. اثدر    دارمعندی زندی روزانده   زنی و میانگین جوانهجوانه

ی خشدکاندن بدالل   هدا متقابل نوع بالل، اندازه بذر و روش

زندی روزانده،   زندی، میدانگین جوانده   بر صفات درصد جوانه

، چددهریشدده، وزن تددر چددهسدداقهرددریب آلومتریددا، طددول 

و وزن هکتدولیتر دارای اخدتال    فعالیت آنزیم آلفا آمیالز 

 بود. دارمعنی

ی خشکاندن باللهازنی بذر ذرت هیبرید ماکسیما در تیمارهای نوع بالل، اندازه بذر و روشتجزیه واریانس خصوصیات جوانه -1جدول   
Table 1- Analysis of variance (mean square) of germination traits on ear type, seed size and drying methods 

of maize hybrid Maxima 
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نابع تغییراتم   

S.O.V 

0.02 ns 8 ns 28203.13* 2604903.125* 3.6627* 1 
 نوع بالل

Ear type (A) 

0.245** 98** 149878.1** 13873278.125** 0.34317ns 1 
 اندازه بذر

Seed Size (B) 

1.805** 722** 13203.13 ns 1679028.125 ns 0.26273ns 1 
 روش خشکاندن بالل

Drying Methods (C) 

0.18* 72* 14878.13 ns 822403.125 ns 2.08056* 1 
 نوع بالل*اندازه بذر

A×B 

0.02 ns 8 ns 69378.13** 47509003.125** 0.13182 ns 1 
 نوع بالل*روش خشکاندن بالل

A×C 

0.245** 98** 58653.13** 5338278.125** 0.02681ns 1 
 اندازه بذر* روش خشکاندن بالل

B×C 

0.18* 72* 25878.13* 2838153.125* 4.62116** 1 

 نوع بالل* اندازه بذر* روش

 خشکاندن بالل

A×B×C 

0.02916667 11.6667 5711.458 456353.125 0.28238 24 
 خطا

Error 

3.58598 3.58598 17.26 16.4427 4.56694  
)درصد( رریب تغییرات  

CV% 

nsپنج و یا درصد دار درسطوح احتمالدار و * و **: به ترتیب معنی: غیرمعنی 

ns: nonsignificant; * and ** significan in 5 and 1% 
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 1ادامه جدول 

Rest of Table 1 
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F

 منابع تغییرات 

S.O.V 

0.55467** 0.1263175 ns 1095200* 7.58273 ns 26.1244* 57.0606** 1 
 نوع بالل

Ear type (A) 

0.24908** 1.3608497** 378450 ns 5.26733 ns 6.52207 ns 77.9158** 1 
 اندازه بذر

Seed Size (B) 

0.55926** 1.3138103** 110450 ns 0.28555 ns 0.00867 ns 2.82091 ns 1 
 روش خشکاندن بالل

Drying Methods (C) 

0.3387** 0.1697655 ns 26450 ns 21.08779* 40.4700** 7.44884 ns 1 
 نوع بالل*اندازه بذر

A×B 

0.84389** 0.2136976 ns 1022450* 36.4292** 43.6801** 78.487** 1 
لنوع بالل*روش خشکاندن بال  

A×C 

0.10612** 0.2250219 ns 72200 ns 4.60778 ns 6.79576 ns 28.977** 1 
لاندازه بذر* روش خشکاندن بال  

B×C 

0.03171** 0.67883625* 72200 ns 4.13487 ns 17.3909 ns 78.3909** 1 

 نوع بالل* اندازه بذر* روش

دن باللخشکان  

A×B×C 

0.00371 0.126154 150608.33 3.38096 4.75003 2.20397 24 
 خطا

Error 

7.974014 17.059689 17.9253 8.62882 6.62382 1.99527  
)درصد( رریب تغییرات  
CV% 

ns    : دار درسطوح احتمال پنج و یا درصددار و * و **: به ترتیب معنیغیرمعنی 

ns: nonsignificant; * and ** significan in 5 and 1% 
 

اثر متقابل اندازه بذر،  هار اساس نتایج مقایسه میانگینب

، چده سداقه ی خشکاندن بدالل بدر طدول    هانوع بالل و روش

 1در بدذر انددازه    متدر سدانتی  10/12 چده ساقهبیشترین طول 

بالل اول خشکانده شده با دستگاه خشدا کدن و    مترمیلی

 1در بدذر انددازه    متدر سانتی 310/13 چهساقهکمترین طول 

بالل دوم خشکانده شدده بدا دسدتگاه خشدا کدن       مترمیلی

 چهریشهی وزن تر هامشاهده گردید. نتایج مقایسه میانگین

ی خشدکاندن  هادر اثر متقابل اندازه بذر، نوع بالل و روش

 گرممیلی 6310 چهریشهبالل نشان داد که بیشترین وزن تر 

بالل اول خشکانده شده با دستگاه  متریلیم 1در بذر اندازه 

خشا کن مشداهده شدد، در حدالی کده کمتدرین وزن تدر       

 متدر میلدی  6مربوط به بدذر انددازه    گرممیلی 2633 چهریشه
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بالل دوم خشکانده شده با دستگاه خشدا کدن بدود. ایدن     

ممکن است به دلیل وجود ذخیره غذایی  دارمعنیاختال  

باشد که با نتایج گزارش شدده  بیشتر در بذرهای درشت تر 

( و فددروزی و 1332توسددط صددادقی و همکدداران )سددال    

فدروزی و همکداران   ( مطابقدت دارد.  1331همکاران )سال 

زندی،  گزارش کردند اثر اندازه بذر گندم بر درصدد جوانده  

، وزن چده سداقه زنی، طدول  زنی، انرژی جوانهسرعت جوانه

هچدده و وزن چدده، وزن تددر گیا، وزن تددر ریشددهچددهسدداقهتدر  

(. بدر  Forouzi et al., 2015دار بدود ) چه معنیخشا ساقه

اثر متقابل انددازه بدذر، ندوع     هااساس نتایج مقایسه میانگین

زندی  ی خشدکاندن بدالل بدر درصدد جوانده     هدا بالل و روش

درصدد(   133زندی ) مشخص شد که بیشترین درصد جوانده 

و بدالل دوم  بالل اول  مترمیلی 1و  مترمیلی 6در بذر اندازه 

خشکانده شدده بدا دسدتگاه خشدا کدن مشداهده گردیدد.        

درصد( مربوط به بذر اندازه  43زنی )کمترین درصد جوانه

بدالل اول خشدکانده شدده بده روش هواخشدا       مترمیلی 6

زندی بدذر   بود. گزارش شده اسدت بداالترین درصدد جوانده    

ذرت مربددوط بدده بددذرهای خشددا شددده توسددط دسددتگاه   

بذرهای خشا شده در سایه بدود   کن و پس از آنخشا

شده تحدت ندور    وکمترین درصد متعل  به بذرهای خشا

نتدایج   (.Babiker et al.,2010)شدد مسدتقیم خورشدید مدی   

ی هامقایسه میانگین اثر متقابل اندازه بذر، نوع بالل و روش

زنی روزانه بدذر نشدان داد   خشکاندن بالل بر میانگین جوانه

ذر جوانه زده در روز مربوط بده  عدد ب 0که بیشترین مقدار 

بالل اول و دوم خشکانده شدده   مترمیلی 1و  مترمیلی 6بذر 

زندی  با دستگاه خشا کدن بدود. کمتدرین میدانگین جوانده     

بالل  مترمیلی 6بذر جوانه زده در روز در بذر  10/1روزانه 

 اول خشکانده شده بده روش هواخشدا مشداهده گردیدد.    

مانندد خشدکاندن بدذر بدا     های صحیح خشکاندن بذر روش

دستگاه خشا کن کیفیت، ارزش غذایی و قابلیدت زندده   

افددزایش  (.Sahai, 2010کنددد )مددانی بددذر را تضددمین مددی

زنی در بذرهای بزرگ نسبت بده بدذرهای کوچدا    جوانه

تواند به دلیل بیشدتر بدودن محتدوای کربوهیددرات بدذر      می

ه (. بدر اسداس نتدایج مقایسد    Gunaga et al., 2007باشدد ) 

ی خشدکاندن  هدا میانگین اثر اندازه بذر، ندوع بدالل و روش  

بالل بر رریب آلومتریدا مشداهده گردیدد کده بیشدترین      

بالل اول  مترمیلی 1مربوط به بذر  03/2رریب آلومتریا 

 مقددار  خشکانده شده بدا دسدتگاه خشدا کدن و کمتدرین     

بالل دوم خشکانده شدده بدا    مترمیلی 6مربوط به بذر  66/1

بده طدور    اشا بود. کداهش ردریب آلومترید   دستگاه خ

و مداده خشدا    چده ریشده دهنده کاهش رشد مستقیم نشان

دهندده تولیدد   میباشد و بده طدور غیرمسدتقیم نشدان     چهریشه

باشدد )سدید   ی رعیف و بذرهای با بنیه پایین میهاگیاهچه

ی مربدوط بده اثدر    هانتایج مقایسه میانگین (.1332احمدی، 

ی خشدکاندن بدالل   هدا ع بالل و روشمتقابل اندازه بذر، نو

بر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز نشان داد که بیشدترین فعالیدت   

 1در بذر اندازه میکرومول بر میلی لیتر(  210/1این آنزیم )

بالل اول خشکانده شده با دستگاه خشدا کدن و    مترمیلی

در بددذر میکرومددول بددر میلددی لیتددر ( 33/3کمتددرین میددزان )

بددالل دوم خشددکانده شددده بددا دسددتگاه  متددرمیلددی 6اندددازه 

اهمیددت بدداال بددودن میددزان خشددا کددن مشدداهده گردیددد. 

محتددوای آلفددا آمددیالز در بددذر بدده دلیددل تسددهیل انتقددال     

کربوهیدرات به جنین است که نتیجه آن افدزایش سدرعت   

(. Franco et al., 2002زنددی و بنیدده بددذر اسددت ) جواندده

ن فعالیت آنزیم اسکویی و همکاران بیان کردند که باال بود

زنی در بدذر  ی جوانههاآلفا آمیالز موجب افزایش شاخص

بدر اسداس نتدایج     (.Oskoiee et al., 2014ذرت گردیدد ) 

اثر متقابدل انددازه بدذر، ندوع      ی مربوط بههامقایسه میانگین

بر وزن هکتولیتر مشخص ی خشکاندن بالل هابالل و روش

گرم در کیلددو 410/14شددد کدده بیشددترین وزن هکتددولیتر )  

بدالل اول خشدکانده    متدر میلی 1یکصد لیتر( در بذر اندازه 

کیلوگرم در  02/64شده با دستگاه خشا کن و کمترین )

بدالل اول خشدکانده    متدر میلی 6یکصد لیتر( در بذر اندازه 

شده به روش هواخشدا مشداهده شدد. در گنددم دوروم،     

 ی بددزرگ عمومددا وزن هکتددولیتر بدداالیی دارنددد    هدداداندده

(Gupta et al., 2002.) 
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 زنی بذر ذرت هیبرید ماکسیمای خشکاندن بالل در صفات جوانههامقایسه میانگین اثر متقابل نوع بالل، اندازه بذر و روش -2جدول 

Table2- Interaction effects of ear type, seed size and drying methods on germination traits of maize hybrid Maxima 

 

 زنیجوانهدرصد 

Germination 

Percentage 

 وزن تر ریشه جه

Radicle Wet 

Weight 

 چهساقهطول 

Plumule Length 

 روش خشکاندن بالل

Drying Methods 

 اندازه بذر

Seed Size 

 نوع بالل

Ear Type 

100a 3025cd 11.44b 
 با دستگاه خشا کن

Artificial Dry 6 مترمیلی 

6mm 

 بالل اول

First Ear 

88c 4125b 12.2ab 
 هواخشا

Air Dry 

100a 6075a 12.45a 
 با دستگاه خشا کن
Artificial Dry 1 مترمیلی 

7mm 
96ab 4350b 11.8ab 

 هواخشا

Air Dry 

100a 2600d 11.91ab 
 با دستگاه خشا کن

Artificial Dry 6 مترمیلی 

6mm 

 بالل دوم

Second Ear 

91b 4050bc 11.40b 
 هواخشا

Air Dry 

100a 3817bc 10.37c 
 با دستگاه خشا کن

Artificial Dry 1 مترمیلی 

7mm 
92b 4825b 11.50b 

 هواخشا

Air Dry 

 داری ندارند.هایی که حرو  مشترک دارند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

Means of each parameter in each treatment with similar letters are not significantly different (Duncan 5%) 

 

 2جدول ادامه 

Rest of Table2 

 وزن هکتولیتر

Hectoliter 
Weight 

 فعالیت آنزیم آلفا آمیالز

Alpha-amylase 

Enzyme Activity 

 رریب آلومتریا

Allometry 

Coefficient 

 زنی روزانهمیانگین جوانه

Mean Daily 

Germination 

 روش خشکاندن بالل

Drying Methods 

 اندازه بذر

Seed Size 

 نوع بالل

Ear Type 

77.93a 1.11b 1.515d 5a 
 بالل اول مترمیلی 6 با دستگاه خشا کن

Artificial Dry 6mm First Ear 

68.522e 0.575e 2.216ab 4.15c 
 هواخشا

  

Air Dry 
  

78.875a 1.275a 2.532a 5a 
 مترمیلی 1 با دستگاه خشا کن

 
Artificial Dry 7mm 

 

77.64ab 0.63de 2.315ab 4.8ab 
 هواخشا

  

Air Dry 
  

69.312e 0.39f 1.663cd 5a 
 بالل دوم مترمیلی 6 با دستگاه خشا کن

Artificial Dry 6mm Second Ear 

74.67cd 0.63de 2.108abc 4.55b 
 هواخشا

  

Air Dry 
  

72.7d 0.812c 1.806bcd 5a 
 مترمیلی 1 با دستگاه خشا کن

 
Artificial Dry 7mm 

 

75.6bc 0.695d 2.498a 4.6b 
 هواخشا

  

Air Dry 
  

 داری ندارند.هایی که حرو  مشترک دارند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

Means of each parameter in each treatment with similar letters are not significantly different (Duncan 5%) 
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ی مربوط به اثر متقابل هانتایج مقایسه میانگینر اساس ب

زنی نوع بالل و اندازه بذر بر طول گیاهچه در آزمون جوانه

و بذر  و بالل دوم بالل اول مترمیلی 6بین بذر  استاندارد که

ی وجددود دارمعنددیبددالل اول اخددتال   متددرمیلددی 1اندددازه 

 متدر سدانتی  14/31بیشترین طدول گیاهچده   نداشت، هرچند 

بدالل اول بدود. کمتدرین طدول      متدر میلدی  1مربوط بده بدذر   

بددالل دوم  متددرمیلددی 1در بددذر  متددرسددانتی 12/33گیاهچدده 

ج مقایسده  . همچنین با مشاهده نتای(1)شکلمشاهده گردید 

ی خشدکاندن بدالل   هدا میانگین اثر متقابل نوع بالل و روش

 304/31مشددخص گردیددد کدده بیشددترین طددول گیاهچدده     

در بالل اول خشکانده شده با دستگاه خشا کن  مترسانتی

در بدالل دوم   مترسانتی 410/33بود. کمترین طول گیاهچه 

خشکانده شده با دستگاه خشا کن مشاهده شد. بین بالل 

و دوم خشکانده شده بده روش هدوا خشدا اخدتال      اول 

در بدذر ذرت  گزارش شدد  (. 2ی دیده نشد )شکلدارمعنی

طول گیاهچه و شاخص طدولی بنیده گیاهچده تحدت تدأثیر      

شکل و اندازه بذر قرار گرفتند و مشخص شد که بدذرهای  

پهن و بزرگ ذرت بیشترین طول گیاهچه و شاخص طولی 

 (.1330رکی و همکاران، بنیه گیاهچه داشتند )هاشمی فشا

 

 اثر متقابل تیمارهای اندازه بذر و نوع بالل بر شاخص طول گیاهچه بذر ذرت هیبرید ماکسیما -1شکل

Fig. 1- Interaction effect between seed size and ear type on seedling length 

 

 

 طول گیاهچه بذر ذرت هیبرید ماکسیمااثر متقابل تیمارهای نوع بالل و روش خشکاندن بالل بر شاخص -2شکل

Fig. 2- Interaction effect between ear type and drying methods on seedling length 
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 بذر ذرت هیبرید ماکسیما چهریشهاثر متقابل تیمارهای نوع بالل و روش خشکاندن بالل بر شاخص طول  -3شکل 

Fig. 3- Interaction effect between ear type and drying methods on radicle length 
 

 بذر ذرت هیبرید ماکسیما چهساقهوزن تر  اثر متقابل تیمارهای نوع بالل و روش خشکاندن بالل بر شاخص  -1شکل 

Fig. 4- Interaction effect between ear type and drying methods on radicle length 

 

ی هدا ل ندوع بدالل و روش  همانطور که نتایج اثدر متقابد  

 چده ریشده خشکاندن بالل مشخص کرد که بیشدترین طدول   

در بالل اول خشکانده شدده بدا دسدتگاه     مترسانتی 301/22

در بددالل دوم  متددرسددانتی 40/13خشددا کددن و کمتددرین  

خشدددکانده شدددده بدددا دسدددتگاه خشدددا کدددن مشددداهده    

تددأثیر  چددهریشدده(. اندددازه بددذر بددر طددول   3گردید)شددکل

در  چددهریشددهت، اگرچدده کمتددرین طددول ی نداشدددارمعنددی

 بددددذرهای کوچددددا بددددذر گندددددم مشدددداهده گردیددددد  

(Forouzi et al., 2015 .)     در یدوال  گدزارش شدده اسدت

ی از نظر طدول  دارمعنیکه بذرهای متوسط و بزرگ تفاوت 

در بزرگتدرین   چده ریشده ندارند، اما بلنددترین طدول    چهریشه

بدذرها   رینتد در کوچدا  چده ریشهطول  ترینبذرها و کوتاه

(. در آزمایشی که بدر  Mut and Akay, 2010) مشاهده شد

روی ارقام مختلف جو انجام شد، نتایج نشان داد که طدول  

گیدرد  مدی تحت تأثیر اندازه بدذر قدرار ن   چهساقهو  چهریشه

(Gharoobi, 2011.) 
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ی مربوط به اثدر متقابدل ندوع بدالل و     هامقایسه میانگین

داد کده بیشدترین وزن تدر     ی خشکاندن بالل نشدان هاروش

( در بالل اول خشدکانده شدده بدا    گرممیلی 2041) چهساقه

دسددتگاه خشددا کددن مشدداهده شددد، امددا کمتددرین وزن تددر 

( مربوط بده بدالل دوم خشدکانده    گرممیلی 1463) چهریشه

ی بین بدالل  دارمعنیشده به روش هواخشا بود. اختال  

ل اول اول و دوم خشکانده شده به روش هواخشدا و بدال  

خشددکانده شددده بددا دسددتگاه خشددا کددن وجددود نداشددت  

(. گوپتددا و همکدداران گددزارش کردنددد کدده دمددای 1)شددکل

خشکاندن بذر، سرعت باد و رطوبت اولیه بدذر بدر صدفات    

 ی داشدددت دارمعندددیزندددی بدددذر گنددددم تدددأثیر    جوانددده

(Gupta et al., 2002.) 

 گیرینتیجه

الل روش خشکاندن بد  نتایج این آزمایش نشان داد که

با دستگاه خشا کن، بهترین روش خشکاندن بالل است. 

همچنین در شرایط نامساعد محیطدی بهتدر اسدت تدا بدذرها      

بدالل اول و دوم   متدر میلیغربال شده و از بذر اندازه هفت 

برای کشت اسدتفاده شدود. در منداط  بدا طدول دوره رشدد       

تدوان  مدی شوند، میدر مزرعه خشکانده  هامناسب که بالل

هدر دو بدالل اسدتفاده نمدود.      متدر میلدی ر اندازه هفدت  از بذ

شددود در شددرایطی کدده بددالل بددا رطوبددت بدداال  پیشددنهاد مددی

ی هدا شدود، بدالل  مدی شود و با دستگاه خشا برداشت می

 صورت جداگانه فرآوری شوند.اول و دوم به
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