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 چکیده

در آزمایش اول اجرا شد.  در کرجدو ساله آزمایش دو  ،جوانه زنی و ظهور گیاهچههای مربوط شاخص برشت اهای مختلف کدر زمان( KSC704اندازه بذر ذرت هیبرید )رقم ی اثر بررسبه منظور 

بعاد   افشاانی گردیاد.  گرده( Mo17)الین همان کرت توسط والد پدری ( B73)الین والد مادری هر کرت،  درهای کامل تصادفی در دو سال و با سه تاریخ کاشت انجام گرفت و قالب طرح بلوک

ساه تااریخ   فاکتوریل ) آزمایشیاز آزمایش اول در هر سال، در قالب شد. در آزمایش دوم، بذرهای حاصل  جداپهن، متوسط و گرد بذر شامل هر تاریخ کاشت در مختلف بذر  هایاندازهاز برداشت، 

نتاایج   دار باود. معنای  آندر ساال اول و دوم متفااوت و اثار تااریخ کاشات بار        بذر متوساط وزنی نتایج درصد در آزمایش اول، شدند.  ارزیابی در آزمایشگاه و مزرعه (بذر کاشت و سه اندازه مختلف

. همچنین باذر  دارندترین درصد را گرد در هر دو سال پایین بذردر مزرعه و  هچگیاهداری باالترین درصد ظهور سال اول، بذر متوسط و در سال دوم، بذر پهن بطور معنیآزمایش دوم نشان داد که در 

. با وجود برتری باذر پهان در برخای    برتری داشتنددیگر اندازه چه، بذرهای متوسط نسبت به دو هایی با باالترین وزن خشک را تولید کردند. اما از نظر یکنواختی ظهور گیاهچهپهن در هر دو سال گیاه

نماو باذر در روی بابل بوتاه      های مهم ظهور، بسته به شرایط محیطی رشاد و مزرعه، باالتر بودن کیفیت آن یک موضوع قطعی نبوده و در برخی شاخص چه و بوته درظهور گیاههای مرتبط با شاخص

تاری ماورد   هاای قاوی  رتری داشت. در صورتیکه بوتهاهداف مورد نظر در زمان کاشت بر اساس شرایط محیطی کاشت و بمتوسط و حتی گرد  بذرمادری و نیز فشردگی بذرها در نقاط مختلف ببل، 

 تر باشد.تواند مناسبولی در صورتیکه سرعت  ظهور و یکنواختی باالتری مد نظر باشد بذر متوسط و حتی گرد میبذر پهن،  ،نیاز باشد

 رت بذر، استقرار، قدبذراندازه زمان کاشت، الین مادری، بذر ذرت،  های کلیدی:واژه
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Abstract  

In order to study the effect of seed size of hybrid maize (KSC704) at different sowing times on the indices related to germination and 
seeding emergence, two experiments were conducted. The first experiment was conducted in two years (2012 and 2013) in a complete 

block design with three sowing dates. The female rows (B73 inbred line) were pollinated by male rows (Mo17 inbred line) in each plot. 

After the harvest, different size of seeds separated as flat, medium, and round sizes in each sowing time. In the second experiment, the 
harvested seed from the first experiment evaluated as factorial design (three sowing date and three seed sizes) in the laboratory and field 

in the summer of next year (2013 and 2014). The results of the percentages of different seed size were different in the first and second 

years and the effect of planting date on the percentage of different sizes was significant. In the first year, the medium seed and in the 
second year, the flat seed had significantly the highest field emergence percentages. The round seeds had the lowest emergence 

percentage in both years. In addition, flat seeds produced seedlings with the highest dry weight in both years. However, in the aspect of 

emergence uniformity of seedling, medium seeds had a higher uniformity than the others did. Despite the superiority of flat seeds in 
some indices related to the establishment of maize seed in the field, its higher quality was not a definite issue, and in some of the 

important emergence indices, medium and even the round size had better field performance, depending on the environmental conditions 

of growth and development of the seeds on the ears of mother plant and the compression of the seeds in different points of the ear, as 
well as the environmental conditions at the sowing time and the desired purpose of cultivation. If vigorous seedlings are needed, the flat 

seeds, but if a higher emergence rate and uniformity is desired, the medium seeds and even round seeds can be better suited. 

Keywords: maize seed, female line, sowing time, sizing, seed vigor, establishment 
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 مقدمه

اسااتفاده از بااذرهای قااوی در کشاااورزی منجاار بااه     

زنای ساریع و یکنواخات و کامال باذر و رسایدن باه        جوانه

تراکم گیااهی مطلاوگ گردیاده و ایان امار باه نوباه خاود         

موجب رشد سریع گیاه خواهد شد. از طرفای رشاد ساریع    

گیاهچااه بااه نوبااه خااود باعاای دریافاات بیشااتر تشعشااع      

  گااااارددخورشااااایدی و افااااازایش عملکااااارد مااااای   

(Lopez et al.,1996; TeKrony and Egli, 1997; 

Soltani et al., 2002)   هنگامی که تراکم گیااهی از حاد .

عادی کمتر باشد اثر قدرت بذر ذرت بر عملکارد اهمیات   

ماناده قاادر باه جباران تاراکم      هاای بااقی  زیرا بوته ،یابدمی

صااورت هکیفیاات بااذر باا (.Khah et al., 1989نیسااتند )

خصوصیات بذر است کاه از نماو باذر روی بوتاه     مجموع 

شود و شامل قدرت بذر، زنی بذر کسب میمادری تا جوانه

قابلیاات حیااات بااذر، رساایدگی و تحماال پسااابیدگی، و     

باشاد  می بذرهای تجاری عملکرد بذر و وزن هزار ارزیابی

(Kranner et al., 2016.)  کیفیاات بااذر در عماال شااامل

ذر، خلااوگ فیزیکاای،  باا خلااوگ گونااه و رقاام، اناادازه  

زنی، قدرت بذر، محتوی رطوبتی بذر و سبمت بذر جوانه

جاز  مهام کیفیات باذر یعنای      . (Hmapton, 2013اسات ) 

 المللاای آزمااون بااذر   قاادرت بااذر توسااط انجماان بااین    

(ISTA, 2006 بصورت )" که فعالیت  هاییویژگیمجموع

شدن گیاهچاه   ظاهربالقوه بذر یا محموله بذری را در حین 

و توسط انجمن تجزیه گران رسمی باذر   "کندمی مشخص

(AOSA, 2009  بصاورت )"     خصوصایاتی از باذر کاه کاه

پتانسیل ظهور سریع و یکنواخت و نمو طبیعای گیاهچاه را   

تعریاف   "کناد مزرعه تعیین مای  شرایطدر دامنه وسیعی از 

هاای بسایاری بارای ارتبااط دادن نتاایج      تابش  شده است.

چه در مزرعه )سبز د با ظهور گیاهزنی استاندارآزمون جوانه

تحت شرایط مزرعه( صاورت گرفتاه اسات.    چه گیاهشدن 

برخاای از محققااان ارتباااط نزدیکاای بااین نتااایج آزمااون     

در مزرعاه گازارش   چاه  گیااه زنی استاندارد و ظهاور  جوانه

اند. در حالی که مطالعات دیگر نشان داده اسات کاه   کرده

اندارد تاوده باذرهای   زنی استنتایج حاصل از آزمون جوانه

ها در مزرعه داشته چه گیاهذرت، همبستگی کمی با ظهور 

 (.Lovato et al., 2005) است

 15-24ر کیفیت مطلوگ بذر بار افازایش عملکارد    تاثی

هاای  اندازه بذر یکی از شاخصدرصد برآورد شده است . 

اسات   در ارتبااط  1با کارایی بذرمهم کیفیت بذر است که 

(Ojo, 2000; Adebisi, 2004; Adebisi et al., 2011.) 

به دلیل جریان مواد غذایی در گیاه مادری  اندازه بذرتفاوت 

باذر در   انادازه تغییارات   .(Ambika et al., 2014) اسات 

چاه  گیااه نهایت در تحرک مواد ذخیره ای در هنگاام رشاد   

شود. اثرات متفاوتی از اندازه بذر بار جواناه زنای،    اعمال می

صیات زراعی مرتبط در برخی گیاهان زارعای  ظهور و خصو

 .(Ambika et al., 2014) گزارش شده است

 ،ذرت یمنحصار باه فارد باذرها     هاای ویژگای یکی از 

باذرها باه دلیال     انادازه ای اسات کاه در   اختبفات برجسته

 شاود موقعیت قرار گرفتن باذر بار روی بابل مشااهده مای     

(Beck, 2001.) یین ببل اغلب در پا ،بزرگ گرد یبذرها

شوند. در در نوک ببل ایجاد می ،و بذرهای گرد کوچک

بذرهای گارد  مابین در محدوده درصد از بذرها  15حدود 

پهان   انادازه کوچک و بزرگ قرار دارند کاه باه صاورت    

  و فشاارده هسااتند  تاارمتااراکمدرنتیجااه  شااوند،دیااده ماای 

(Beck, 2001).  است متغیر پهن از کوچک تا بزرگبذر .

های مختلاف باذر ذرت باه صاورت جداگاناه و بار       اندازه

باا   (.Beck, 2001) رساد اساس نیاز کشاورز به فروش مای 

بااذر ذرت در شااش گااروه گاارد هااای اناادازهایاان وجااود 

بزرگ، پهان بازرگ، گارد متوساط، پهان متوساط، گارد        

  شاااودبنااادی مااای کوچاااک و پهااان کوچاااک طبقاااه   

(Rezvani et al., 2012). ر سه در ایران بذر ذرت عمدتا د

و پهاان متوسااط )یااا گاارد، پهاان باازرگ )یااا پهاان( اناادازه 

 یبذرها (.Rezvani et al., 2012شود )متوسط( عرضه می

 گیاهچه ،بذری ذخایر از سودمندتر استفاده دلیل به درشت

                                           
1. Seed performance 
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  باا افازایش   مزیات  ایان  ولای  ،کنناد مای  تولیاد  یتار قاوی 

 ;Grieve and Francoise,1992) دیابا مای  کاهش شوری

Mian and Nafziger, 1992.)  نشاان  دیگار   نتایج بررسای

، داردزنی داری بر سرعت جوانهداد که قطر بذر تأثیر معنی

زنی بیشتر نسابت باه   که بذرهای ریز سرعت جوانهطوریبه

 .(,.Ghorbani et al 2007) بذرهای درشت داشتند

 اسات.  باذر  کیفی مهم معیارهای از یکی دانه هزار وزن

 بارای  ماواد  ذخیاره  میازان  و جناین  هانداز به مذکور کیفیت

طی آزمایشی بر روی پانج   دارد بستگی رویش و زدن جوانه

زنی هجوان درصد بذر، اندازه افزایش با که گزارش شدگیاه 

در تحقیقای  . (,.Malcolm et al 2003)یافت  بذرها افزایش

بار   (Rezvani et al., 2010که توسط رضوانی و همکاران )

هاای تولیاد باذر ایاران     ذرت شارکت های باذر  روی نمونه

انجام گرفته بود گازارش شاد باذر پهان و متوساط بادون       

داری دارای درصاد  دار باا هام بطاور معنای    اختبف معنای 

زنی استاندارد باالتری نسبت به باذر گارد بودناد. در    جوانه

زنای باذر   زنی، درصد جواناه جوانه دامنهحالیکه که از نظر 

درصاد و   34-31متوسط  ازهانددرصد،  44-35پهن  اندازه

درصد بود. ولی در ایان آزماایش،    42-33گرد  اندازهبذر 

از طرفای  ای کیفیت بذر ارزیابی نشاد.  های مزرعهشاخص

بارداری  تاریخ کاشت مناسب منجر باه بهاره  در تولید بذر، 

حااداک ر از فصاال زراعاای و در نهایاات رساایدن بااه رشااد   

جه به فصل مطلوگ و حداک ر عملکرد خواهد شد که با تو

(. Choukan, 2004شاود ) کشت و هدف کاشت تعیین می

که برای تولید بذر هیبریاد   های ذرتبطورکلی اینبرد الین

هاای هیبریاد از رشاد    شوند در مقایساه باا ذرت  استفاده می

( Estakhr and choukan, 2006تری برخوردارند )ضعیف

 دهناادهااا حساساایت بیشااتری نشااان ماایو در براباار تاانش

(Sprague and Dudley, 1988.) 

بررسای اثار تااریخ کاشات بار       ایان تحقیاق باه منظاور    

هاای  درصدی اندازه کیفیت بذر از طریق اثر آن بر ترکیب

مختلاف   هایو در نهایت اثر بذرهای با اندازهمختلف بذر 

های مرباوط باه ظهاور گیاهچاه در     زنی و شاخصبر جوانه

تواناد اطبعاات   ینتایج این تحقیق ما  .انجام گرفتمزرعه 

راهکارهاای مناسابی بارای اساتقرار     مهمی را در شناساایی  

مطلوگ گیاهچه در مزرعاه در شارایط مختلاف کاشات و     

 کاهش خب  عملکرد در اختیار ما قرار دهد.

 هاروش مواد و

در قالااب اول آزمااایش  1332و  1331هااای  در سااال

هاای  و باا کاشات الیان   هاای کامال تصاادفی    طرح بلوک

 2)تااریخ کاشات    ساه در  144ی باذر ذرت هیبریاد   والدین

تکارار در مزرعاه    سه با (خرداد 22 خرداد و 2اردیبهشت، 

تحقیقاتی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج 

 44درجاه و   35شد. این مزرعه در عرض جغرافیاایی   اجرا

دقیقاه شارقی باا میاانگین و      54درجه و  54دقیقه شمالی و 

در . متر از سطح دریا واقع شاده اسات   1321ارتفاع حدود 

ای از شرایط آگ و هوایی ایستگاه کارج  خبصه 1جدول 

نشان داده شده است. مااه تیار و    1332 و 1331 سالدو در 

و 1/21سپس مرداد دارای بیشترین میانگین دما )باه ترتیاب   

هاای تیار و مارداد،    گراد( بودند. در مااه درجه سانتی 3/21

گراد رسید. درجه سانتی 35ما در روز به میانگین حداک ر د

درجااه  35دمااای بحراناای باارای دوره پاار شاادن بااذر ذرت 

درجااه  34گااراد و دمااای سااقف در ایاان زمااان     سااانتی

(. Thompson, 1986گااراد اعاابم شااده اساات )  سااانتی

 24) 44حداک ر دمای ثبت شده در این دو مااه باه ترتیاب    

روز از  13د. در مارداد( باو   2گراد )درجه سانتی 41تیر( و 

روز از نیمه اول ماه مرداد، حاداک ر دماا    14نیمه دوم تیر و 

گراد )حداک ر دمای مناسب بارای  درجه سانتی 35بیشتر از 

روز از نیماه دوم آذر نیاز    11گرده افشانی( بوده اسات. در  

گاراد رساید. میازان    حداقل دما به زیار صافر درجاه ساانتی    

و آذر به حاداک ر مقادار    های آبانرطوبت نسبی نیز در ماه

 درصد( رسید. 31خود )

ردیاف پانج متاری والاد ماادری       12هر کارت شاامل   

( و شش ردیف والد پادری )اینبارد   B73cms)اینبرد الین 

( بین خطوط ماادری باا الگاوی کشات چهاار      Mo17الین 

 ردیف والد مادری و دو ردیف والد پدری بود. 
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 1332و  1331کرج در طول دوره رشد ذرت در دو سال  های آگ و هوایی ایستگاهویژگی -1جدول 

Table 1- Weather condition of Karaj station during maize growth in 2012 and 2013 
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 ماه سال

Month 

17.2 46.2 19.0 8.0 12.4 31.6 25.6 
(2012) 

 اردیبهشت 1331

21Apr-21May 
16.5 43.7 16.7 0.2 9.4 28.6 23.9 

(2013) 
1332 

3.3 32.4 24.8 11.8 17.6 36.2 32.1 
(2012) 

 خرداد 1331

22May-21Jun 
5.6 34.8 23.6 6.8 15.6 35.4 31.6 

(2013) 
1332 

25.1 36.4 26.6 14.2 18.3 38.4 34.9 
(2012) 

 تیر 1331

22Jun-22Jul 
0.3 35.4 26.6 13.6 18.2 40 35.1 

(2013) 
1332 

0 30.4 24.3 17.6 20.3 38.4 35.3 
(2012) 

 مرداد 1331

23Jul-22Aug 
2.5 43.2 26.3 14.8 17.6 41 34.9 

(2013) 
1332 

0 40.4 27.8 11.6 16.7 36.8 31.9 
(2012) 

 شهریور 1331

23Aug-22Sep 
1.6 34.4 25.4 14 17.7 37 33.1 

(2013) 
1332 

5.6 43.5 19.5 7.2 12.8 30 26.1 
(2012) 

 مهر 1331

23Sep-22Oct 
0 40.7 18.9 5.2 11.8 37.2 26.1 

(2013) 
1332 

81 61.3 13.1 3 8.1 23.8 18.1 
(2012) 

 آبان 1331

23Oct-22Nov 
35.8 63.7 11.3 2 6.7 21 15.9 

(2013) 
1332 

 

های مختلاف کشات پانج    در بین هر تکرار و نیز تاریخ

ردیف والد مادری نارعقیم باه عناوان ماانع فیزیکای بارای       

فواصاال  افشااانی کشاات شااد.جلااوگیری از تااداخل گاارده

متار باود. از   ساانتی  14متر و فواصال بوتاه   سانتی 15ردیف 

بوته هاای چهاار ردیاف وساط کاه مشاابه شارایط مازارع         

انتخاااگ گردیااد. بعااد از   کشاااورزان اساات دو ردیااف   
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پس بذرها ها در هوای آزاد خشک شدند و برداشت، ببل

. با دست از ببل جدا شدنددرصد  14از رسیدن به رطوبت 

بااا  درصااد بااذرهای  وزن هزاردانااه و  پااس از برداشاات 

با استفاده از غربال های مخصوگ باذر   مختلفهای زهاندا

 متاری میلی 1ذرت بصورت درصد بذر پهن بزرگ )غربال 

(، گارد  متاری میلای  1(، پهن متوسط )بذر روی غربال گرد

متری مستطیلی( و زیار  میلی 5/5بذر گرد )بذر روی غربال 

محاسابه   (گارد  میلیمتار  1میلیمتر )بذر زیر غرباال   1 اندازه

انجاام   1333و  1332های که در سال در آزمایش دوم شد.

در  برداشاات شااده بااذرهای کیفیاات فیزیولوکیااک   ،شااد

 (، در سااال بعااد1332و  1331)در هاار سااال ایش اول آزماا

)در قالاب طارح کاامب    در آزمایشاگاه  بصورت فاکتوریل 

هااای کاماال )در قالااب طاارح بلااوک و مزرعااه تصااادفی( 

بذرهای حاصال  ارزیابی شدند. در این آزمایش، تصادفی( 

در سه سطح در آزمایش اول های مختلف کاشت از تاریخ

به عنوان فاکتور اول ( خرداد 22خرداد و  2اردیبهشت،  2)

های مختلف بذر تولیاد شاده در آزماایش اول در    و اندازه

سه اندازه بذر پهن، متوساط و گارد( باه عناوان     )سه سطح 

زناای آزمااون جوانااه در نظاار گرفتااه شاادند.   فاااکتور دوم

بااذرهای تولیدشااده در تاااریخ کاشاات باار روی  اسااتاندارد

ش انجماان باار اساااس رو ،هااای مختلاافو اناادازه مختلااف

تاایی   144( در چهاار تکارار   ISTA, 2013المللی بذر )بین

ی باین کاغاذ )ناوع سااندویچی باا حولاه      روش کاشات  با 

های کشت شده درون کرمیناتور . ظرفانجام شد کاغذی(

گاراد قارار   درجة ساانتی  25مدت هفت روز تحت دمای به

هاای عاادی، غیرعاادی و    داده شدند. سپس تعداد گیاهچاه 

ده بااا اسااتفاده از دسااتورالعمل ارزیااابی گیاهچااه جوانااه نااز

 ( شمارش شدند.ISTA, 2013انجمن بین المللی بذر )

 هاای ظهاور باذر در مزرعاه،    شااخص گیری برای اندازه

هاای مختلاف   از تااریخ  عدد باذر برداشات شاده    444تعداد 

های مختلاف  پس از تفکیک اندازه کاشت درآزمایش اول،

در مزرعااه در سااه تکاارار   سااال بعااد   ماااه ماارداددر بااذر، 

کشت تحقیقاتی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

شدند. اولاین ظهاور کولپوپتیال روی خااک در هار روز تاا       

زمان ثابت شدن یادداشت گردید و درصد نهاایی ظهاور در   

مدت زماان  مزرعه محاسبه شد. با استفاده از شمارش روزانه، 

و نیاز یکناواختی در   هاا  درصد گیاهچاه  54زم برای ظهور ال

 Germinبرناماه  برای هر تیماار باا اساتفاده از    ظهور گیاهچه 

 (.Soltani and Maddah, 2010)محاسبه شد  اصبح شده

ها کف بار شاده و   روز از کاشت، بوته 14بعد از گذشت 

وزن خشک گیاهچاه باا اساتفاده از روش خشاک کاردن در      

ساعت(  44گراد و در مدت زمان درجه سانتی 15آون )دمای 

با توجه به نرماال  برای انجام تجزیه واریانس، گیری شد. اندازه

ها برای برقراری فرضایات  های درصدی تبدیل دادهنبودن داده

. سپس با انجاام آزماون بارتلات،    تجزیه واریانس انجام گرفت

هااا بصااورت تجزیااه مرکااب در هاار سااال  دادهامکااان تجزیااه 

هاای هار ساال در    در صورت عدم تجانس واریانس بررسی و

شاد.  انجام  در هر سال واریانس جداگانه تجزیهآزمون بارتلت 

دار اوت معنای مقایسه میانگین با آزماون حاداقل تفا    در نهایت

(1LSDدر نرم ) افزارSAS  انجام شد. 3نسخه 

 نتایج و بحث

با توجه به اینکاه کشات مزرعاه تحقیقااتی تولیاد باذر       

اواساط خارداد مااه    ذرت در کرج در اواسط اردیبهشت تا 

صورت گرفت، بنابراین دمای اواخر تیر و اوایل مرداد کاه  

افشانی و نمو بذر ذرت است، از اهمیت زیاادی  زمان گرده

هاا، از  افشاانی برخوردار است. در این آزمایش، آغاز گرده

 نیماه و پایاان نماو و رسایدگی از     نیمه شهریورتیرماه تا  24

روزه  25-54با توجه به دامنه بود. بنابراین  آخر آبانمهر تا 

هاا، باذرهای در حاال نماو شارایط دماایی و       تاریخ کاشت

 اندرطوبتی متفاوتی را سپری کرده

اثار تااریخ    ،مشاهده می شود 2همانطور که در جدول 

و  دارگرد در هر دو سال معنی بذرمقادیر درصد کاشت بر 

شت بار  بود. اما اثر تاریخ کا داربر وزن هزار دانه غیر معنی

 1زیار   باا انادازه   مقادیر درصد بذر پهن بزرگ و نیاز باذر  

بذر متوساط فقاط   درصد متری  فقط در سال اول و بر میلی

                                           
1. Least Significant Differences (LSD) 
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در سال اول بیشترین درصد بذر دار بود.  در سال دوم معنی

درصاد( و کمتارین آن مرباوط     41)مربوط به بذر متوسط 

ذر درصد( بود. اما در سال دوم، درصاد با   11به بذر گرد )

 باالتر بود.درصد(  31)از بذر متوسط درصد(  44)پهن 

 بذر ذرت هیبرید در دو سال اندازهبر تاریخ کاشت  اثرتجزیه واریانس  -2جدول 

Table 2- Analysis of variance for the effect of sowing date on the seed size of hybrid maize in two years 

 میانگین مربعات

Mean Squares (After data transformation) 
 درجه آزادی

Df 

 منابع تغییر

S.O.V 

 صفت

Traits 
2013 2012 

ns0.00003 ns0.0008 2 Block 
 بذر گرد

Round seed  

(%) 

**0.05 **0.0130 2 Sowing date 
0.003 0.0002 4 Error 

23 17  Mean (%) 
ns0.001 ns0.009 2 Block 

 بذر پهن

Large flat seed  

(%) 

**0.028 ns0.014 2 Sowing date 
0.005 0.008 4 Error 

40 38  Mean (%) 
ns0.0002 ns0.01 2 Block 

 بذر متوسط

Medium flat seeds  

(%) 

*0.018 ns0.001 2 Sowing date 

0.003 0.100 4 Error 

31 41  Mean (%) 
ns0.003 ns0.0004 2 Block 

مترمیلی 1  اندازهبذر زیر   

Under size of 6mm (%) 

 

**0.003 *0.0007 2 Sowing date 
0.001 0.0001 4 Error 

6.2 5.1  Mean (%) 
ns13.4 ns165 2 Block 

 وزن هزار دانه

1000 seeds weight  

(g) 

ns51.8 ns58 2 Sowing date 
105 53 4 Error 

228 251.1  Mean (g) 
 باشد.دار میو غیر معنی %1و  %5داری در سطح احتمال دهنده معنینبه ترتیب نشا nsو  **،*

*, ** and ns superscript shows significant at 5%, 1%  level and non-significant 

 

در سال اول، تاریخ کشت ساوم بااالترین درصاد باذر     

(، ولی در سال دوم، درصد باذر  3گرد را دارا بود )جدول 

ت سوم به کمترین مقدار نسبت به ساایر  گرد در تاریخ کش

تاریخ ها رسید. بررسی اثر تاریخ کاشت بر درصد بذر پهن 

( نشااان داد در هاار دو سااال، در تاااریخ  3باازرگ )جاادول 

کاشت دوم باالترین درصد بذر پهن بدست آماد. ولای در   

صفت درصد بذر اندازه متوسط، تاریخ کاشت سوم در هر 

باذر را تولیاد کارد. در ساال      دو سال باالترین بذر این نوع

 1اول، تاریخ کاشت دوم باالترین درصد باذر زیار انادازه    

 .دار نبودلید شد و در سال دوم اختبف معنیمتر تومیلی

هاای مختلاف باذر بار     بررسی اثر تاریخ کاشات و انادازه  

زناای اسااتاندارد و درصااد گیاهچااه عااادی در آزمااون جوانااه 

( نشاان داد اثار   4ل های ظهاور باذر در مزرعاه )جادو    شاخص

زنای  تاریخ کاشت فقط در سال اول سه شاخص درصد جواناه 

استاندارد، وزن خشک گیاهچه ظاهر شده و مدت زماان الزم  

هاای درصاد   درصاد ظهاور و در ساال دوم شااخص     54برای 

دار باود ودر بقیاه   نهایی ظهور باذر و یکناواختی ظهاور معنای    

هاا در دو  بر همه شاخص دار نبود. اما اثر اندازه بذرموارد معنی

درصاد   54سال به جز سال اول شاخص مدت زمان الزم برای 

دار بااود. بررساای اثاار متقاباال ایاان دو تیمااار باار   ظهااور معناای

های ظهور بذر نشان داد که اثر متقابل فقاط در ماورد   شاخص
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دار باود و در  شاخص یکنواختی ظهاور در هار دو ساال معنای    

 دار بود.اول معنیها فقط در سال مورد سایر شاخص

زنی اساتاندارد  مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر جوانه

( نشاان داد کاه در ساال    4های ظهور بذر )جدول و شاخص

اول آزمایش، بذرهای تولید شده در تاریخ کشات ساوم باه    

 33زنای اساتاندارد بااالتری )   داری  درصاد جواناه  طور معنی

 43/4وزن خشاک )  هایی با بیشترینداشته و گیاهچه درصد(

هااایی بااا کمتاارین وزن گارم( و تاااریخ کشاات دوم گیاهچااه 

گارم( را در مزرعاه تولیاد کردناد. همچنااین      34/4خشاک ) 

دار باا هام،   های اول و سوم بدون اختبف معنیتاریخ کشت

بذرهایی با باالترین یکنواختی در ظهور و بااالترین سارعت   

 در ظهور در مزرعه را تولید کردند.

 های ظهور بذر در مزرعه در دو سالشاخصبر و اندازه بذر  تاریخ کاشت اثرتجزیه واریانس  -3جدول 

Table 3- Analysis of variance for the effect of sowing date and seed size of on the field emergence indicators 

of hybrid maize in two years 

 

 میانگین مربعات

Mean Squares (After data transformation) 
درجه 

 زادیآ

Df 

 منابع تغییر

S.O.V 

 

 

 

 
2013 2012 

ns0.02 0.08** 2 Sowing date 
زنی استاندارددرصد جوانه  

Standard 

germination (%) 

**0.05 0.006ns 2 Seed size 
ns0.006 0.025** 4 Sowing date × Seed size 

0.01 0.001 12 Error 
99.0 97.0  Mean (%) 

ns0.07 0.008ns 2 Block 

 درصد ظهور در مزرعه
Final field 

emergence (%) 

*0.09 0.0005ns 2 Sowing date 
ns0.006 0.019* 4 Block× Sowing date 
*0.045 0.022* 2 Seed size 
ns0.008 0.024** 4 Sowing date × Seed size 

0.011 0.003 12 Error 
88.0 90.3  Mean (%) 

ns0.0004 0.016ns 2 Block 

 وزن خشک گیاهچه

Dry weight of 

emerged seedling 

(%) 

ns0.0005 0.02** 2 Sowing date 
ns0.0001 0.0002* 4 Block× Sowing date 

**0.010 0.0007** 2 Seed size 
ns0.002 0.0007** 4 Sowing date × Seed size 

0.001 0.00005 12 Error 
0.39 0.38  Mean (%) 

ns265 ns260 2 Block 

 یکنواختی ظهور

Emergence 

uniformity (%) 

ns58 *361 2 Sowing date 
ns133 ns125 4 Block× Sowing date 
**1232 **952 2 Seed size 

**463 
*281 4 Sowing date × Seed size 

77 70 12 Error 
49.5 54.8  Mean (%) 

ns96 ns21.5 2 Block 

درصد ظهور 54زمان تا   

Time to 50% of 

emergence  

(D50) (hours) 

**142 ns24.6 2 Sowing date 
*92 ns17.3 4 Block× Sowing date 
*75 ns5.6 2 Seed size 
ns38 

*30.1 4 Sowing date × Seed size 
18 9.67 12 Error 

92.9 90.7  Mean (%) 
 دار می باشد. و غیر معنی %1و  %5داری در سطح احتمال دهنده معنیبه ترتیب نشان nsو  **،*

*, ** and ns superscript shows significant at 5%, 1%  level and non-significant 
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زنای  درصد جواناه بذر بر اندازه ساده ه میانگین اثر سمقای

( نیاز  5 های ظهور بذر در مزرعه )جدولشاخصاستاندارد و 

و در ساال   درصد( 1/32) نشان داد در سال اول، بذر متوسط

داری باالترین درصاد  بطور معنیدرصد(  32)دوم، بذر پهن 

سااال اول و دوم )بااه گاارد در بااذر ظهااور بااذر در مزرعااه و 

هاور را نتیجاه   ظتارین درصاد   پاایین  درصد( 44و  41ترتیب 

خااتبف زناای اسااتاندارد، اوانااهامااا از نظاار درصااد ج .دادنااد

. پهاان و متوسااط وجااود نداشاات   بااذرداری بااین دو معناای

هاایی باا بااالترین    پهن در هر دو ساال گیاهچاه  همچنین بذر 

 را تولید کردند. گرم(  42/4و  41/4)به ترتیب وزن خشک 

 های ظهور بذر در مزرعه در دو سالشاخص اندازه بذر و بر تاریخ کاشت اثرمقایسه میانگین  -4جدول 

Table 4- Mean comparison for the effect of sowing date in the seed size of and field emergence indicators of 

hybrid maize in two years 
 

 تاریخ کاشت Means میانگین

Sowing date 

 صفت

Traits 2013 2012 

36 a 14b 1 
 بذر گرد

Round seed (%) 
23 b 12 b 2 

10 c 25 a 3 

29 b 39 ab 1 
 بذ رپهن

Large flat seed (%) 
47 a 45 a 2 

43 a 31 b 3 

28 ab 42a 1 
 بذر متوسط

Medium flat seeds (%) 
24 b 38 a 2 

39 a 43 a 3 

6 ab 5.6b 1 
مترمیلی 1اندازه بذر زیر   

Under size of 6mm (%) 
5.3 b 6.6a 2 

7.3 a 3.6 c 3 

232 a 246 a 1 
نهوزن هزار دا  

1000 seeds weight (g) 
226 a 251 a 2 
224 a 255 a 3 

99.0 a 96.1b 1 
زنی استانداردجوانهدرصد  

Standard germination (%) 
98.0 a 96.1b 2 
99.0 a 99.0 a 3 

89 a 90.8 a 1 
 درصد ظهور مزرعه

Final field emergence (%) 
88 a 90.1 a 2 

86 a 90 a 3 

0.38 a 0.37 b 1 
 وزن خشک گیاهچه

Dry weight of emerged seedling (%) 
0.4 a 0.34 c 2 

0.39 a 0.43 a 3 

52 a 50 b 1 
 یکنواختی ظهور

Emergence uniformity (%) 
48 a 62 a 2 

48 a 52 b 3 

91 a 91.2 b 1 
درصد ظهور 54زمان تا   

Time to 50% of emergence (D50) (hours) 
89 a 92.1 a 2 

97 a 88.9 b 3 

 خرداد 22: 3: دوم خرداد و 2: دوم اردبهشت، 1های کاشت تاریخ

 دار نیست.درصد معنی 5ها در سطح های هر ستون که دارای حروف مشابه هستند اختبف آنمیانگین

Sowing dates 1=22 April, 2=23 May and 3=12 June 

The means in a column followed by the same letter are not significantly different at P≤0.05 
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 های ظهور بذر در مزرعه در دو سالشاخص بر اندازه بذر اثرمقایسه میانگین  -5جدول 

Table 5- Mean comparison for the effect of sowing date in the seed size of and field emergence indicators of 

hybrid maize in two years 
 

 اندازه بذر Means میانگین

Seed size 

 صفت

Traits 2013 2012 
100 a 97 a Large flat زنی استاندارددرصدجوانه  

Standard germination (%) 
99 a 98 a Medim flat 
96 b 95 a Round 

92 a 91 b Large flat درصد ظهور مزرعه 

Final field emergence (%) 
87 b 92.6 a Medim flat 
84 b 87 c Round 

0.42 a 0.41 a Large flat وزن خشک گیاهچه 

Dry weight of emerged seedling (%) 
0.36 b 0.35 c Medim flat 
0.37 b 0.38 b Round 

58 a 66 a Large flat یکنواختی ظهور 

Emergence uniformity (%) 
36 b 41 b Medim flat 
53 a 51 b Round 

91 b 91.5 a Large flat  درصد ظهور 54زمان تا  

Time to 50% of emergence (D50) (hours) 
90 b 90.8 a Medim flat 
96 a 89.9 a Round 

 دار نیست.درصد معنی 5ها در سطح های هر ستون که دارای حروف مشابه هستند اختبف آنمیانگین

The means in a column followed by the same letter are not significantly different at P≤0.05 

 

اما از نظر یکنواختی ظهور گیاهچه، بذرهای اندازه متوسط 

نسبت به دو بذر دیگر یکنواختی بااالتری داشاتند. از نظار    

درصد ظهور، باذرها در   54شاخص مدت زمان الزم برای 

در ساال   داری با هام نداشاتند ولای   سال اول اختبف معنی

داری دیرتار از  ساعت( بطاور معنای   31دوم بذرهای گرد )

 54سااعت( باه    34و  31بذرهای پهن و متوسط )به ترتیب 

 درصد ظهور گیاهچه در مزرعه رسیدند.

 باذر بار  اندازه ت و متقابل تیمارهای تاریخ کاشاثرات 

هاای ظهاور باذر در    شااخص زنی استاندارد و درصد جوانه

در در سااال اول، بااذر گاارد ( نشااان داد 1مزرعااه )جاادول 

 32)زنی استاندارد تاریخ کاشت دوم کمترین درصد جوانه

را نتیجااه داد امااا در دو تاااریخ کاشاات دیگاار،    درصااد( 

در تاریخ کشت اول، باذر گارد   داری نبود.. اختبف معنی

ولای در  باود   درصاد(  1/34) دارای باالترین درصد ظهاور 

تاریخ کشت دوم و سوم، کمتارین درصاد ظهاور باذر در     

را دارا بودنااد. ولاای در سااال دوم، درصااد(  1/44)مزرعااه 

پهن در تااریخ کشات    الترین درصد ظهور مربوط به بذربا

گاارد  و بااذر بااوددرصااد(  1/35)و دوم درصااد(  33)اول 

)باه  تاری از ظهاور گیاهچاه    داری درصد پاایین معنی بطور

 را در مزرعه موجب شدند.درصد(  1/42و  41ترتیب 

در بررسی اثرات متقابل بر وزن خشاک گیاهچاه ظااهر    

پهان  ساه تااریخ کاشات، باذر      شده نیز در ساال اول در هار  

 45و  31، 41)به ترتیب های با باالترین وزن خشک گیاهچه

را تولید کردند اما در تااریخ کاشات اول و دوم، وزن   گرم( 

باذرهای متوساط کمتارین    هاای حاصال از   خشک گیاهچاه 

باوده و در تااریخ کاشات     گارم(  34و  34)به ترتیاب   مقدار

در دار نباود.   سوم اختبف بین بذرهای گرد و متوسط معنی

سال دوم آزمایش در تااریخ کاشات اول و ساوم، اخاتبف     

مختلف بذر وجود نداشت ولی در  هایاندازهداری بین معنی

هاایی  داری گیاهچاه تاریخ کاشت دوم بذر پهن بطاور معنای  

 ایجاد نمود.گرم(  41/4و  33/4)با باالترین وزن خشک 

بررساای اثاار متقاباال تاااریخ کاشاات و اناادازه بااذر باار   

یکنواختی ظهور گیاهچه نشان داد در سال اول، در تااریخ  

هااای دار نبااود امااا در تاااریخکاشاات اول اختبفااات معناای

یاب  کاشت دو و سوم، باذر پهان بااالترین درصاد )باه ترت     

درصد(  یا کمترین یکناواختی را دارا باود و    3/12و  3/13

 دار وجاود نداشات.  بین بذر گرد و متوسط اخاتبف معنای  
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 های ظهور بذر در مزرعه در دو سالشاخص بر متقابل تاریخ کاشت و اندازه بذراثرمقایسه میانگین  -1جدول 

Table 6- Mean comparison for the reciprocal effect of sowing date and seed size on the field emergence 

indicators of hybrid maize in two years 

 

 اندازه بذر Meansمیانگین 

Seed size 

 تاریخ کاشت

Sowing date 

 صفت

Trait 2013 2012 

100 a 96.0 bc Large flat 
1 

زنی استانداردجوانهدرصد  

Standard germination (%) 
 

100 b 97.0 ab Medim flat 
97.0 a 96.0 bc Round 

100 a 98.0 a Large flat 
2 99.0 a 98.0 a Medim flat 

96.0 a 92.0 c Round 

100 a 99.0 a Large flat 
3 99.0 a 100 a Medim flat 

98.0 a 99.0 a Round 

93.3 a 87.3 bc Large flat 
1 

 درصد ظهور مزرعه

Final field emergence (%) 
 

88 b 90.6 ab Medim flat 
86 bc 94.6 a Round 

95.6 a 92.2 a Large flat 
2 86 bc 93.3 a Medim flat 

82.6 c 84.6 cd Round 

88 b 93.3 a Large flat 
3 88 b 94 a Medim flat 

84 bc 84.6 d Round 

0.39 b 0.41 b Large flat 
1 

ک گیاهچهوزن خش  

Dry weight of emerged 

seedling (%) 

0.37 b 0.34 d Medim flat 
0.37 b 0.36 c Round 

0.47 a 0.36 c Large flat 
2 0.35 b 0.30 e Medim flat 

0.36 b 0.35 cd Round 

0.41 b 0.45 a Large flat 
3 0.35 b 0.42 b Medim flat 

0.39 b 0.42 b Round 

60.3 a 53.6 b Large flat 
1 

 یکنواختی ظهور

Emergence uniformity (%) 

 

38.0 bc 46.6 bc Medim flat 

59.0 a 49.6 bc Round 

49.0 ab 73.3 a Large flat 

2 30.6 c 60.4 ab Medim flat 

65.0 a 52.3 b Round 

66.6 a 72.3 a Large flat 

3 40.3 bc 33.3 c Medim flat 

36.6 bc 52.0 b Round 

92.3 ab 88.3 ab Large flat 
1 

درصد ظهور 54زمان تا   

Time to 50% of emergence 

(D50) (hours) 

92.6 ab 93.3 a Medim flat 

90.3 b 92.0 a Round 

88.0 b 94.3 a Large flat 

2 85.6 b 92.8 ab Medim flat 

95.1 ab 89.1 ab Round 

95.3 ab 91 ab Large flat 

3 93.6 ab 86.2 b Medim flat 

103.0 a 88.6 ab Round 

خرداد 22: 3: دوم خرداد و 2: دوم اردبهشت، 1های کاشت تاریخ

 دار نیست.درصد معنی 5ها در سطح های هر ستون که دارای حروف مشابه هستند اختبف آنمیانگین

Sowing dates 1=22 April, 2=23 May and 3=12 June

The means in a column followed by the same letter are not significantly different at P≤0.05 
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در سال دوم آزمایش، بذر متوسط در هر سه تاریخ کاشت 

درصاد( یاا    3/44و  1/34، 34کمترین درصاد )باه ترتیاب    

قیااه بیشااترین یکنااواختی در ظهااور گیاهچااه را نساابت بااه ب

ها داشت. در تاریخ کاشت اول و دوم باین باذرهای   اندازه

داری در یکنواختی ظهور وجود پهن و گرد اختبف معنی

نداشت اماا در تااریخ کاشات ساوم، باذرهای گارد بطاور        

درصااد( یااا یکنااواختی   1/31داری درصااد کمتاار ) معناای

 بیشتری در ظهور گیاهچه داشتند.

باذر بار   نادازه  اشات و  ابررسی اثرات متقابال تااریخ ک  

در ساال   نشاان داد  درصد ظهاور  54مدت زمان الزم برای 

مختلااف بااذر   بااذرهایبااین ، اول اول در تاااریخ کاشاات 

تولید متوسط دار وجود نداشت ولی بذرهای اختبف معنی

دارای سرعت داری بطور معنی، در تاریخ کاشت سومشده 

نسبت به بذرهای متوساط   ساعت( 2/41) بیشتری در ظهور

ساعت(  4/32در  3/33)به ترتیب خ کاشت اول و دوم تاری

بودند. ساعت(  3/34)و نیز بذرهای پهن تاریخ کاشت دوم 

، کاشاات هااای مختلااف در تاریخدر سااال دوم آزمااایش  

هاای مختلاف باذر وجاود     انادازه داری باین  اختبف معنی

و متوساط  پهن  هاینداشت ولی در تاریخ کاشت دوم بذر

دار باا  بادون اخاتبف معنای   ت( ساع 1/45و  44)به ترتیب 

داری در ساارعت ظهااور گیاهچااه بااا  هاام، اخااتبف معناای

 داشتند.ساعت(  143)بذرهای گرد تاریخ کاشت سوم 

ت که شامل سال و تاریخ کاشت بود اثارات  زمان کاش

هاای کیفیات   و نیز شاخص هابذراندازه متفاوتی بر درصد 

 متوساط در ساال   باذر وزنای  بذر در مزرعه داشت. درصد 

بیشتر بود درصد(  31)نسبت به سال دوم  درصد(  41) اول

در سال درصد(  23)و گرد درصد(  44)پهن بذر و درصد 

بااالتر  درصاد(   11و  34)به ترتیاب  دوم نسبت به سال اول 

شااش بااود. همچنااین در سااال دوم درصااد بااذرهای زیاار   

درصاد(   1/5)بیشاتر از ساال اول   درصاد(   2/1)متری میلی

در سال دوم بذرها نسابت باه ساال اول ریزتار      بود. بنابراین

بودند. این مسپله در میاانگین وزن هازار داناه نیاز خاود را      

 251نشان دارد. طوری که وزن هزار دانه کاه در ساال اول   

گارم رساید. تغییارات زماان      224گرم بود در سال دوم باه  

هاای کاشات نیاز خاود را در     کاشت بصورت تغییر تااریخ 

ن داد. هار چناد اثار آن در درصاد     صفات کیفیت بذر نشاا 

های کاشت اثر خود را تاریخدار نبود اما نهایی ظهور معنی

وزن دیگار از جملاه   شااخص  ساه  بر کیفیت بذر عمدتا در 

خشک گیاهچه ظاهر شده نشاان دادناد. در ساال اول ایان     

آزمایش، تاریخ کاشت سوم بطور معنی داری باذرهای باا   

ی بیشاتر در ظهاور و   االتر، یکناواخت وزن خشک گیاهچه ب

 تولید کرد.درصد ظهور  54مدت زمان کمتری تا 

با نگاهی به تفاوت شرایط محیطی در سال اول و ساال  

های مختلف کاشات، علات نوساانات    دوم و نیز بین تاریخ

 هااای متفاااوت و کیفیاات مختلااف بااذرها  اناادازه درصااد

مرباوط  ، شود. عمده اختبف بین بین دو ساال مشخص می

تااریخ  ما در اواخر تیار و اوالال مارداد اسات.     ک ر دابه حد

کاشت اول و دوم در سال دوم آزمایش در مرحلاه شاروع   

 افشانی به گرمای شدید اواخار تیار برخاورد کردناد.    گرده

که بر اساس مشاهدات صورت گرفته از بابل هاای   طوری

برداشت شده، درصد تلقیح به شدت کم شد و تعداد داناه  

باین  ا باه دلیال فیاای بیشاتر     روی ببل کااهش یافات. لاذ   

ها، درصد باذر گارد   روی ببل و رشد عرضی دنه یهادانه

افزایش یافت. اما در سال اول دمای اوالل مرداد هم از نظر 

و  ر تیر باالتر بودمیانگین دما و میانگین حداک ر دما از اواخ

در نتیجه تاریخ کاشت ساوم باه دماهاای بحرانای برخاورد      

تر جزلیات آمار هواشناسی کارج نیاز   بررسی بیشکرده بود. 

نشان داد در اواخرماه تیر و اوایل ماه مرداد که شاروع نماو   

کاشت اول است، حداک ر دماای روزاناه در    بذر در تاریخ

گاراد نسابت باه ساال     درجاه ساانتی   1تاا   2بین  1332سال 

در همان روز افزایش دما را نشان داد. هماین مساپله    1331

در تاریخ کاشات اول کاه در ساال     باعی شده که نمو بذر

تری مواجه شده باود، در ساال دوم باه    اول با شرایط خنک

گاراد( برخاورد   درجاه ساانتی   31-41گرمای شادید هاوا )  

که نمو بذر در تاریخ کاشات ساوم پاس از    نماید. در حالی

تر شدن دما در اواسط مارداد آغااز   پایان این گرما و خنک

در ساال اول درصاد   ده، گردید. با توجه به موارد ذکار شا  

داری نسابت  بذر گرد در تاریخ کاشت سوم افزایش معنای 
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همانطور که محققین اعبم کردند به سایر تاریخ ها داشت. 

باه دلیال جریاان ماواد غاذایی در گیااه        اندازه باذر تفاوت 

ه شرایط محیطی رشد و نمو بذر بمادری است و این مسپله 

هاای  انادازه درصد (.   Ambika et al, 2014مرتبط است )

گی بذر روی ببل ها نیاز  و فشرد تراکمنتیجه مختلف بذر 

(، بنابراین هار عامال محیطای کاه بار      Beck, 2004) هست

توانااد درصااد تلقاایح و رشااد و نمااو بااذر مااوثر باشااد ماای 

مختلاف باذر ذرت را تحات تااثیر قارار دهاد.       هاای  اندازه

 ر برداری حداکهمچنین تاریخ کاشت مناسب منجر به بهره

از فصل زراعی و در نهایت رسیدن به رشد مطلوگ خواهد 

شد که با توجاه باه فصال کشات و هادف کاشات تعیاین        

 (.Choukan, 2004شود )می

هااای اناادازهتاااثیر عواماال محیطاای عاابوه باار درصااد  

مختلف بذر ذرت، بر کارایی اساتقرار باذر در مزرعاه نیاز     

در  . بذرهای ساال اول از نظار درصاد ظهاور باذر     موثر بود

مزرعه و مدت زمان الزم برای ظهور یا سرعت ظهور بذر، 

در حالیکاه در   تر بودند.نسبت به بذرهای سال دوم مناسب

چه ظاهر شاده و یکناواختی سابز    صفات وزن خشک گیاه

 ط بهتری قرار داشتند.یشدن، بذرهای سال دوم شرا

بر اساس واکنش گیاه به دما و ناور و عوامال ماوثر بار     

سنتزی و سرعت انتقاال مجادد آن باه باذر،     تجمع مواد فتو

دمای باالتر در زمان نماو باذر تااریخ کاشات اول موجاب      

افازایش ساارعت انتقاال مجاادد مااواد فتوسانتزی بااه بااذر و    

 گااردد کاااهش شاادید ماادت زمااان پاار شاادن دانااه ماای    

(Rezvani et al., 2016a ،Rezvani et al., 2016b .)

پهان بازرگ   ازه اناد باذر  درصد در دمای بحرانی، بنابراین 

یابد. همچنین در تااریخ کاشات ساوم باه دلیال      کاهش می

کاهش دماا طای دوره رشاد گیااه و نماو باذر، باا کااهش         

سرعت انتقال مجدد مواد، پر شدن بذر به کنادی صاورت   

و باذر  درصاد(   43)متوساط افازایش   انادازه  گرفته و باذر  

یابد. بناابراین هماانطور   کاهش میدرصد(  42)پهن اندازه 

ر نتایج مشااهده شاد، تااریخ کاشات دوم کاه دارای      که د

سرعت مناسب انتقال مجدد و نیز مادت زماان مناساب پار     

شدن بذر بوده است دارای باالترین درصد بذر پهن در هر 

اساات و در تاااریخ درصااد(  41و  45)بااه ترتیااب دو سااال 

)به ن درصد بذر متوسط یکاشت سوم در هر دو سال، بیشتر

 تولید شده است.( درصد  33و  43ترتیب 

در سال اول آزمایش، در هر سه تاریخ کاشت، درصد 

ظهور بذر در مزرعه که مهمترین شاخص کاارایی باذر در   

مزرعه است در بذر متوسط باالتر از بذر پهان باوده اسات.    

در حالیکه که در سال دوم ایان موضاوع بار عکاس باوده      

عنای  است. بنابراین در ذرت، درشتی اندازه بذر لزوماا باه م  

درصد ظهور باالتر نیست و به شرایط محیطی پر شدن دانه، 

سرعت انتقال مجدد و مدت زمان کافی پار شادن بساتگی    

 دارد. در بررسااای کاااه توساااط رضاااوانی و همکااااران     

(Rezvani et al., 2010     انجاام گرفات باذرهای متوساط )

زناای باااالتری از بااذرهای پهاان در میااانگین درصااد جوانااه

ولای معیاار اصالی ارزیاابی     . تانداردزنای اسا  آزمون جواناه 

 های کارایی ظهور آن در مزرعه استکیفیت بذر، شاخص

(Noli et al., 2008) . در هار   به جز در تاریخ کاشات اول

متوسااط ، در دو تاااریخ کاشاات دیگاار بااذرهای   دو سااال

سرعت ظهور باالتری نسبت به بذر پهن داشتند. به نظر می 

سریعتر فرآیند جاذگ  رسد ریزتر بودن بذر موجب تکمیل 

آگ و نیز تسریع در فرآیند انتقال مواد غذایی اندوسپرم باه  

شود. این کاه در  جنین به دلیل فاصله کمتر آن از جنین می

بر عکس بوده اشت شاید به تاریخ کاشت اول این موضوع 

این دلیل باشد که با توجه به اینکه تلقیح و پار شادن بابل    

افتد با برخاورد شاروع   میذرت از وسط به دو طرف اتفاق 

افشااانی و نمااو بااذر در تاااریخ کاشاات اول بااه  دوره گاارده

گرمای شدید تیرماه، درصد تلقیح در وساط بابل کااهش    

یافته و بذرهای به دلیال فیاای بیشاتر بارای رشاد و نماو،       

اند و مابین انتها وابتدای ببل، بصورت بذر گرد رشد نموده

این نوع بذر گرد  بذرهای پهن ومتوسط تشکیل شده است.

که در وسط ببل تشکیل می شود باه دلیال دریافات ماواد     

کیفیات بااالتری نسابت باذرهای منااطق      غذایی مناساب،   

باابل دارد. ایاان موضااوع توسااط محققاای دیگاار    دیگاار 

Cárcova and  Otegui, 2001)) گزارش شد. نیز 

هاای  یکنواختی ظهور بذر در مزرعه یکای از شااخص  
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نتاایج ایان تحقیاق نشاان داد باذرها      مهم قدرت بذر است. 

 ناوع باذر  متوسط دارای ظهاور یکناواختری نسابت باه دو     

ای دیگر هستند اما به دلیل دارای بودن مواد غذایی ذخیاره 

های تشکیل شاده از  پهن، گیاهچهاندازه بیشتر در بذرهای 

در مزرعه دارای وزن خشک بیشتری نسبت باه دو   بذراین 

نیاز گازارش شاد باذرهای ریاز      دیگر بودند. در ساویا   نوع

زنی بهتر و انتقال ماواد غاذایی ذخیاره ای    یکنواختی جوانه

 تاااری نسااابت باااه باااذرهای درشااات داشاااتند      ساااریع

(Rastegar and Kandi, 2011.)  محققان بسیاری در مورد

زنای در  های جواناه بذر و ارتباط آن با ویژگیباالتر اندازه 

  رسااااااایدندداری گیاهااااااان باااااااه نتااااااایج معنااااااای  

(Moles and Westoby, 2004; Turnbull et al., 1999.) 

 با که گزارش کردند (,Jorge and Ray 2004) جرج و ری

 زنای هجوانا  درصاد ، گویاول  گیااه  باذر  هزارداناه  وزن افزایش

گزارش شد بذر درشت و متوسط گندم یافت. همچنین  افزایش

دیم، بارنج و ساویا در اغلاب خصوصایات بار باذر ریاز برتاری         

. (Rey et al., 1996; Kering and Zhang, 2015)داشاتند  

گازارش شاد   اما در بادام زمینی، این مسپله قطعای نباوده و   

تر بادام زمینی درصد گیاهچه غیرعادی که بذرهای درشت

قادرت باذر    هر چناد بیشتری نسبت به بذرهای ریز داشتند 

(. Sulochanamma and Reddy, 2007آنهاا بااالتر باود )   

ی درختان، باذرهای ریزتار جواناه زنای و     در برخهمچنین 

تر داشاتند  قدرت گیاهچه باالتری نسبت به بذرهای درشت

(Dar et al., 2002    بذرهای ریز نخود باا وزن صاد داناه .)

کمتر، جوانه زنی باالتری نسبت به بذرهای درشتتر داشاتند  

(, 2004.et alPeksen  در خردل .)(Brassica nigra)  نیز

تری از کاشات را نسابت باه    داف مطلوگبذرهای ریزتز اه

(. در Kumar et al., 2005بذرهای درشت تامین کردناد ) 

گلرنگ گزارش شد که در شرایط تنش شاوری، باذرهای   

تر از بذرهای درشت جوانه زده و رشد سریعتری ریز سریع

، بار باذر درشات برتاری     داشتند و برای ایجاد پوشش بهتر

بااا توجااه بااه (. Farhoudi and Motamedi, 2010دارد )

نمونه تحقیقات انجام گرفتاه در گیاهاان مختلاف، باه نظار      

ظهاور  نهاایی   کاراییبر  آناثر بذر و  نوعگ اانتخرسد می

باه عوامال متعاددی از جملاه گیااه زراعای،       بذر در مزرعه 

رایط محیطی کشت باذرها بساتگی   رقم، هدف کشت و ش

شاده   هاا پرداختاه  دارد که در این پژوهش به برخای از آن 

 است.

 گیری نهایینتیجه

که با وجود برتری بذر پهان  نتایج این تحقیق نشان داد 

هااای ماارتبط بااا اسااتقرار بااذر ذرت در در برخاای شاااخص

مزرعه، باالتر بودن کیفیت آن یک موضوع قطعی نباوده و  

های مهم، بسته به شرایط محیطی رشاد و  در برخی شاخص

گی بذرها در دفشر نمو بذر در روی ببل بوته مادری و نیز

بذر متوساط و حتای باذر گارد برتاری       ،نقاط مختلف ببل

طاور  مختلف باذر هماان   هایاندازهداشته است. استفاده از 

می تواناد  بوده، که در برخی تحقیقات دیگر گزارش شده 

بر اساس شرایط محیطای کاشات و اهاداف ماورد نظار در      

ای زمان کاشت باشد. در صورتیکه که به دلیال اساترس ها   

پهان  اندازه تری مورد نیاز باشد بذر های قویمحیطی، بوته

کاه  تواناد ایان هادف را تاامین کناد. ولای در صاورتی       می

سرعت  ظهور و یکنواختی باالتری به خصوگ برای گریز 

زمان سبز شدن از شرایط نامساعد محیطی و آفات خاکزی 

توانااد سااط و حتاای بااذر گاارد ماایمااد نظاار باشااد بااذر متو

 ز بذر پهن باشد.تر امناسب

 سپاسگزاری

بدینوساایله از ریاساات محتاارم، ماادیران و کارکنااان     

موسسااه تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر و نهااال و نیااز      

کارشناسان آزمایشگاه ملی بذر کاه در اجارای ایان طارح     

همکاری و کمک شاایانی نمودناد تشاکر و قادردانی مای      

 نمایم.
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