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اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بذر بر ویژگیهای رشد گیاه و عملکرد و اجزای عملکرد دانه
ذرت سینگل کراس ( 260فجر)
Effect of Priming and Sowing Date of Seed on Growth Indices of Plant and yield and
)Yield Components of seed of Maize Single Cross 260 (Fajr
کیوان بابائی ،*1مهدی تاجبخش 2و عادل سی و سه

مرده3

تاریخ پذیرش97/04/08 :
تاریخ دریافت95/08/16 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
جهت ارزیابی اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر شاخصهای رشد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس  ،260آزمایشی بهصورت
کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای  1392و  1393اجرا شد .سه تاریخ کاشت (20
اردیبهشت 30 ،اردیبهشت و  9خرداد) در کرتهای اصلی و شش تیمار پرایمینگ بذر (پرایمینگ با آب شرب شهری ،هومیوپاتی اوره،
سولفات روی ،آب مغناطیسی ،آمینول فورته و بذرهای پرایم نشده بهعنوان کنترل) در کرتهای فرعی قرار داده شدند .نتایج نشان داد
که تیمارهای پرایمینگ آب معمولی ،هومیوپاتی اوره و سولفات روی در تاریخ کاشت دوم بیشترین میزان سرعت رشد گیاه را داشتند
(بهترتیب  31/6و  29/4و  33/6گرم در مترمربع در روز) .بیشترین عملکرد زیستی و عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم( ،بهترتیب
با 19660و 10890کیلوگرم در هکتار) بهدست آمد .عملکرد دانه در تیمارهای پرایمینگ فوق بهترتیب  15 ،18و  9درصد بیشتر از
شاهد (بدون پرایم) بود .بر اساس نتایج این آزمایش ،تیمارهای پرایمینگ بذر با آب معمولی ،هومیوپاتی اوره و سولفات روی در تاریخ
کاشت دوم موجب بهبود شاخصهای رشد ،عملکرد دانه و عملکرد زیستی شدند .همچنین تاریخ کاشت دوم بهعلت داشتن باالترین
عملکرد ،مناسبترین تاریخ جهت کاشت ذرت سینگل کراس  260بود.
واژههای کلیدی :آب مغناطیسی ،هومیوپاتی اوره ،سولفات روی ،عملکرد زیستی
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گیاهچهها را به تأخیر انداخته بنابراین در جهت کاهش و رفع
این محدودیت در جریان عمل پرایمینگ بهطورمعمول از این
عنصر در بسیاری محصوالت ازجمله در گیاهان نخود ،گندم،
ذرت و برنج استفاده شده است (هریس 10و همکاران.)2007 ،
هومیوپاتی یا مشابه درمانی یک روش درمانی است که علیرغم
سابقه تاریخی بسیار طوالنی عمالً بهصورت رسمی در سال
 1810میالدی توسط یک پزشک آلمانی به نام ساموئل هانمن
معرفی و ارائه گردید .اصول اولیه این روش درمانی بر این اصل
استوار است که اگر مادهای در بدن فرد سالم تولید عالئمی
مشابه حالت بیماری نماید ،در صورت وقوع بیماری و عالئم آن
میتوان در درمان آن بیماری بهکار رود (محمودیان و یاوری،
 .)1390در این روش از محلولهای بسیار رقیقشده از
حیوانات ،مواد معدنی ،سبزی جات و یا بافتهای بیمار تهیه
میشود .در هومیوپاتی ،بیماری بهعنوان عدم تعادل در انرژی
دیده میشود و نه بهعنوان فعالیت ویروسها و باکتریها
(بوناتو .)2003 ،11نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است
هنگامیکه آب در معرض میدان مغناطیسی قرار میگیرد،
بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن مانند کشش
سطحی ،قابلیت حل شدن نمکها و ضریب شکست نور و
اسیدیته آن تغییر میکند (کاسترو پاالسیو 12و همکاران،
 .)2007نقش اسیدهای آمینه بهعنوان پیش سازههای حیات،
شرکت در ساختمان پروتئینها و پپتیدها است که تمام عملکرد
گیاه اعم از ساختاری ،آنزیمی ،متابولیکی و انتقال را بر عهده
دارند (گاوروناکا .)2008 ،13آمینول فورته زیست محركهای
مایع که حاوی اسیدهای آمینههای آزاد و الیگوپپتیدهای
زیستی ،همراه با عناصر مفید برای مصرف در مرحله بعد از
گلدهی جهت تشکیل و رسیدگی میوه و دانه هستند که جهت
ارتقای کمی و کیفی محصوالت زراعی بهکار برده میشوند
(حسن پناه 14و همکاران.)2009 ،
تجزیهوتحلیل کمی رشد ،روشی است برای توجیه و تفسیر
عکسالعملهای گیاه نسبت به شرایط محیطی که گیاه در طول
دورۀ رشد خود با آن مواجه میگردد .با این روش شناخت
بهتری از چگونگی انتقال مواد ساختهشده فتوسنتزی به
اندامهای مختلف و انباشت آنها از طریق اندازهگیری ماده
خشک تولیدشده در طول دوره رشد گیاه بهدست میآید
(عبدالرحمانی 15و همکاران .)2007 ،موسوی و همکاران
( )1390با بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت در ذرت

مقدمه
در میان غالت ،ذرت بهدلیل داشتن پتانسیل باالی عملکرد دانه
و علوفه از لحاظ غذایی یک محصول مهم بهشمار میآید
(افضل 1و همکاران .)2002 ،در سالهای اخیر ذرت از نظر تولید
جهانی بعد از نیشکر و جو مقام سوم را به خود اختصاص داده
است (فائو .)2014 ،2تاریخ کاشت مناسب موجب بهرهگیری
بهینه از عوامل اقلیمی نظیر دما ،رطوبت ،طول روز و همچنین
تطابق زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب میگردد (هاشمی
جوزی .)2002 ،3کاهش عملکرد دانه در کاشت دیرهنگام ذرت
بهدلیل مصادف شدن مرحله پرشدن دانهها با سرمای پائیزه و
همچنین عدم تأمین نیاز حرارتی در طول دوره رشد میباشد
(اینوهیت و کارتر.)1987 ،4
یکی از راهکارهای مناسب برای جبران عملکرد در اثر تأخیر
در کاشت ،کمک به استقرار بهتر بذور در مزارع و افزایش
یکنواختی جوانهزنی آنها در زمان کوتاه میباشد (رونان 5و
همکاران .)2002 ،در این رابطه فنونی مطرح شدهاند تا از طریق
افزایش بنیه بذر منجر به استقرار سریع و کافی گیاه در مزرعه
گردد (اشرف و فوالد .)2005 ،6فناوری افزایش بنیه بذر شامل
روشهائی است که منجر به ارتقای کیفیت بذر میگردند
(برادفورد و بایلی .)2003 ،7پرایمینگ( 8تیمار پیش از کاشت
بذر) به روشهای بهبوددهنده بنیۀ بذرها گفته میشود که
اساس این روش بر کنترل جذب آب تا سطحی که به بذر اجازه
دهد مراحل متابولیکی اولیه جوانهزنی را انجام داده ،ولی
ریشهچه از بذر خارج نشود ،استوار است (مکدونالد.)2000 ،
روشهای زیادی برای پرایمینگ وجود دارد که میتوان به:
هیدروپرایمینگ (جذب آب) ،هالوپرایمینگ (جذب در محلول
نمک غیرآلی) ،اسموپرایمینگ (جذب در محلولهای اسمزی
مختلف آلی) ،ترموپرایمینگ (تیمار بذر با دمای باال یا پایین)،
پرایمینگ ماتریکس (تیمار بذر با بسترهایهای جامد) و
بیوپرایمینگ (هیدراسیون با بهرهگیری از ترکیبهای
بیولوژیک) اشاره نمود (اشرف و فوالد .)2005 ،پرایم با آب
معمولی یکی از انواع پرایم است ،که در آن بذور در آب معمولی
خیس شده و سپس قبل از تکمیل جوانهزنی خشک میشوند
(دمیر کایا 9و همکاران .)2006 ،کمبود روی در اکثر نقاط دنیا
شایع میباشد و در مراحل اولیه رشد ،کمبود این عنصر رشد
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لیتر) و بذرهای پرایم نشده در کرتهای فرعی قرار گرفتند .در
تیما ر پرایمینگ با آب معمولی ،از آب شهری با هدایت
الکتریکی  315میکروزیمنس بر سانتیمتر استفاده شد .برای
تهیه محلول مادر در هومیوپاتی اوره ،معموالً اوره را حداکثر
بهمدت دو هفته در الکل  60درصد قرار داده میشود .مقادیر
مادهای که برای این کار استفاده میشود باید در حدی باشد که
محلول مادر کامالً اشباع از این مواد شود .پس از گذشت زمان
یاد شده یک میلیلیتر از محلول مادر برداشته شده و به 99
میلیلیتر آب خالص اضافه میشود (محلول  0/01درصد).
مجدداً این کار بر روی محلول جدید تکرار شده و محلول
 0/0001درصد ایجاد میشود .با تکرار این فرآیند تا دوازده
مرحله متوالی به محلولی دسـت خواهیم یافت که غلظت آن
 10-24درصد است که این بدان معنی میباشد که غلظت ماده
مؤثره در آن کمتر از عدد آووگادرو است .بدین معنی در این
شرایط حتی یک مولکول از ماده اولیه در محلول وجود نخواهد
داشت .فرآیند رقیقسازی در جریان تولید داروهای هومیوپاتی
غالب ًا  100 ،30 ،12 ،6و بعضاً  1000بار انجام میگیرد( .بوگان2
و همکاران .)2009 ،سولفات روی دارای  34درصد روی و 18
درصد گوگرد میباشد که براساس فرموالسیون آن ،غلظت روی
و گوگرد بهترتیب  0/11و  0/05درصد میباشد .آب مغناطیسی
با عبور آب معمولی از میدان مغناطیسی توسط دستگاه
مغناطیسی مدل  BIS12ساخت کشور روسیه تهیه شد که
شدت میدان مغناطیسی آن  0/3تسال بود .مقدار و نوع
اسیدآمینه آزاد بهکار رفته در فرموالسیون آمینول فورته
مورداستفاده در این پژوهش براساس درصد از کل ترکیب
اسیدآمینه شامل گالیسین  10درصد ،والین  5/1درصد ،پرولین
 8/4درصد ،آالنین  13/2درصد ،اسید آسپارتیک  4/5درصد،
آرژنین  8/4درصد ،اسید گلوتامیک  0/9درصد ،لیزین 5/1
درصد ،لوسین  16/5درصد ،ایزولوسین  4/5درصد ،فنیل آالنین
 5/1درصد ،متیونین  4/2درصد ،سرین  3/9درصد ،ترئونین 3
درصد ،هیستیدین  3درصد ،تیروزین  1/5درصد ،گلوتامین 0/9
درصد ،سیستئین  0/3درصد ،آسپارژین  0/4درصد ،تریپتوفان
 0/4درصد و سایر  0/08درصد بودند .متوسط دمای محلولهای
پرایمینگ  15درجه سانتیگراد (اکبرپوربهره و همکاران،
 )1391بود .همچنین متوسط دمای روزانه در سه تاریخ کشت
مذکور بهترتیب  15 ،13و  16/5درجه سانتیگراد در سال
 1392و  17 ،13/5و  18/5درجه سانتیگراد در سال 1393
بود .مدت زمان انجام پرایمینگ هشت ساعت بود (قیاسی 3و
همکاران .)2008 ،در تمام مدت انجام پرایمینگ ،بذور بهوسیله

دریافتند که تیمارهای پرایمینگ در مقایسه با شاهد (بدون
پرایم) شاخص سطح برگ حداکثر باالتری دارا بودند .همچنین
این محققان گزارش کردند که تمامی تیمارهای پرایمینگ در
تاریخ کاشت اول عملکرد بیولوژیک ذرت را افزایش دادند .آنها
بیان نمودند که استقرار سریعتر و قویتر گیاهچه باعث افزایش
شاخصهای رشدی و به دنبال آن عملکرد بیشتر میشود ،ولی
محققین دیگر عنوان نمودند که پیشتیمار بذرهای ذرت اثر
معنیداری بر ارتفاع بوته ،وزن خشک ساقه ،سطح برگ و تعداد
برگ در دو سال زراعی نشان ندادند (مورونگو 1و همکاران،
 .)2004آنها تغییرات رطوبت خاك در مدت زمان ظهور
گیاهچه را عامل مهمی عنوان نمودند که باعث تفاوتهایی در
ارتفاع بوته و سطح برگ در دو سال زراعی شد.
ازآنجاکه دهگالن در منطقه سردسیر واقع شده است و طول
دوره رشد از یک طرف بهدلیل عدم تأمین نیاز حرارتی در
ابتدای فصل رشد و از طرف دیگر وجود سرمای زودرس پائیزه
کوتاه میباشد ،انتخاب هیبرید مناسب میتواند شرایط الزم
برای افزایش سطح زیر کشت ذرت در منطقه را فراهم سازد .از
طرف دیگر ارزیابی اثر پرایمینگ در کاهش اثرات سوء ناشی از
تأخیر در کاشت و همچنین تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه
ذرت در منطقه دهگالن یکی دیگر از اهداف این تحقیق بوده
است .الزم بهذکر است که سطح زیر کشت ذرت در دهگالن
حدود  100هکتار و در استان تقریباً  1200هکتار میباشد.
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر
شاخصهای رشد ،اجزاء عملکرد و عملکرد ذرت آزمایشی در
مزرعه پژوهشی دانشگاه کردستان واقع در منطقه سراب
دهگالن در فاصله  35کیلومتری سنندج با مختصات جغرافیایی
 47.18درجه شرقی و  35.18درجه شمالی با ارتفاع  1866متر
از سطح دریا در سالهای  1392و  1393انجام شد .هیبرید
ذرت موردبررسی در این تحقیق سینگل کراس  260با نام فجر
بود که مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیه نهال بذر تهیه شده بود.
این آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد .سه تاریخ
کاشت ( 20اردیبهشت 30 ،اردیبهشت و  9خرداد) در کرتهای
اصلی و شش تیمار پرایمینگ بذر شامل پرایمینگ با آب
معمولی ،پرایمینگ با هومیوپاتی اوره ( C30ده درصد) (محلول
مادر  30بار رقیقشده  10درصد) ،پرایمینگ با سولفات روی
(( )ZnSO4.7H2Oپنج گرم در لیتر) ،پرایمینگ با آب
مغناطیسی ،پرایمینگ با ( Aminol-Fortheسه میلیلیتر در
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پمپ هوا ،هوادهی شد و پس از آن بذرها از داخل محلول خارج
گردید و تا رسیدن به رطوبت اولیه ،در معرض هوای آزاد در
آزمایشگاه در دمای  20درجه سانتیگراد خشک شدند .هر
کرت فرعی شامل شش ردیف کاشت بهطول  10متر و فاصله
خطوط  75سانتیمتر در نظر گرفته شد ،فاصله بین کرتهای
فرعی نیز دو متر در نظر گرفته شد .تراکم کشت  80000بوته
در هکتار در نظر گرفته شد .آبیاری زمین بالفاصله بعد از
کاشت صورت پذیرفت و پس از آن دور آبیاری بسته به نیاز آبی
گیاه هر پنج الی هشت روز یکبار تا پایان دوره رشد انجام شد
و مبارزه با علفهای هرز در طول فصل رشد بهصورت مکانیکی
انجام گرفت .ضمن ًا دو ردیف کناری نیز بهعنوان حاشیه در نظر
گرفته شد .عملیات آمادهسازی زمین شامل شخم سطحی،
دیسک و مصرف کودهای اوره ،سوپر فسفات تریپل و سولفات
پتاسیم بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خاك بهترتیب به میزان
 150 ،450و  150کیلوگرم در هکتار بود .کود اوره بهصورت
تقسیط در دو مرحله مصرف گردید و کودهای فسفاته و پتاسه
قبل از کاشت استفاده شدند .برای اندازهگیری شاخصهای رشد
تنها در سال  ،1393در طول فصل رشد ،نمونهبرداری از گیاهان
 45روز بعد از کاشت تیمار اولین تاریخ کاشت و با فاصله زمانی
 25روز یک بار و انتخاب چهار بوته با رعایت اثر حاشیه انجام
گرفت و در هر نمونهبرداری ،سطح و وزن خشک برگ و وزن
خشک کل بوته اندازهگیری شد و در کل چهار مرحله
نمونهبرداری صورت گرفت شاخصهای رشد براساس روابط زیر
محاسبه گردید (هانت.)1987 ،1

دوام سطح برگ ()LAD

تجمع ماده خشک ()TDM

تغییرات میزان دوام سطح برگ از طریق معادلهی زیر محاسبه
گردید.

شاخص سطح برگ ()LAI
در زمان نمونهبرداریهای تخریبی مقادیر شاخص سطح برگ
تیمارهای مختلف با استفاده از دستگاه سطح برگسنج ساخت
کمپانی  DELTA-Tانگلستان اندازهگیری شد و نیز برای رسم
منحنیها مقادیر روزانه آنها با استفاده از تابع Logistic Peak
(معادله  )2برازش داده شد.
معادله 2
که در این معادله  :aعرض از مبدأ :b ،حداکثر شاخص سطح
برگ :c ،زمان رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ و  :dنقطه
عطف منحنی که در آن منحنی از فاز نمایی وارد فاز خطی
میشود ،میباشد.
سرعت رشد محصول ()CGR
پس از برازش مقادیر روزانه وزن خشک تولیدی (معادله )1
تغییرات روزانه سرعت رشد محصول (معادله  )3محاسبه گردید
(هانت.)1978 ،
معادله 3
در این معادله t1و  t2زمانهای نمونهبرداری و  W1و  W2وزن
ماده خشک گیاه بهترتیب در زمانهای  t1و  t2میباشد.

برای اندازهگیری وزن خشک گیاه ،بوتههای برداشتشده در هر
مرحله به مدت  72ساعت در آون با دمای  75درجه سانتیگراد
قرار گرفت و سپس با استفاده از ترازوی دقیق دیجیتالی توزین
شدند .میزان تجمع ماده خشک براساس معادله سیگموئیدی
(معادله  )1برازش داده شد.

معادله 4
در انتهای فصل رشد و در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در
تاریخ  10مهر ماه پس از حذف اثر حاشیه برداشت نهایی جهت
تعیین عملکرد و اجزاء عملکرد از سطحی معادل دو مترمربع
انجام شد .جهت مقایسه اثر سال ،آزمایش بهصورت تجزیه
مرکب در دو سال زراعی با طرح کرتهای خرد شده بر پایه
بلوكهای کامل تصادفی صورت گرفت .تجزیهوتحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با آزمون دانکن
در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

معادله 1
معادله سیگموئیدی دارای سه فاز نمائی ،خطی و ثابت میباشد
که در این معادله  :aحداکثر وزن ماده خشک :b ،نقطه عطف
منحنی که در آن ،منحنی از فاز نمایی وارد فاز خطی میشود و
 :cسرعت رشد نسبی در مرحله خطی میباشد.

1. Hunt
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نتایج و بحث

شاخص سطح برگ ()LAI

تجمع ماده خشک

نمودار  2نشان داد که از نظر شاخص سطح برگ ،در زمان
نمونهبرداری دوم تاریخهای کاشت اول و دوم  LAIبیشتری
نسبت به تاریخ کاشت سوم داشتند .در تاریخ کاشت دوم
علیرغم اینکه دوره رشد آن  10روز کمتر از تاریخ کاشت اول
بود ،ولی اختالفی با تاریخ کاشت اول نشان نداد .لذا میتوان
گفت که تاریخ کاشت زودتر در ذرت تفاوتی از لحاظ افزایش
سطح برگ ایجاد نمیکند .در زمان نمونهبرداری سوم حتی
تاریخ کاشت سوم نیز نسبت به تاریخ کاشت اول برتری نشان
داده که البته ممکن است بهدلیل پیری و ریزش برگ در تاریخ
کاشت اول در این مرحله رشدی باشد (نمودار  .)2مقدار LAI
در مراحل اولیه رشد گیاه ذرت بهدلیل کم و کوچک بودن
برگها و کامل نبودن پوشش گیاهی هنوز کم است ،ولی
بهتدریج با رشد و افزایش برگهای گیاه LAI ،نیز افزایش یافته
و به حداکثر خود میرسد و در این حالت ثابت میماند ،اما با
پیر شدن گیاه و ریزش برگها LAI ،نیز کاهش مییابد .میزان
 LAIبهدلیل کوتاه شدن دوره رشد در کشت سوم سریعاً به
حداکثر مقدار خود رسیده و سپس کاهش یافته است (نمودار
 .)2نتایج تحقیقات قبلی نشان میدهد که هرچه تاریخ کاشت
به تأخیر بیافتد از میزان  LAIکاسته میشود و دوام سطح برگ
( )LADکاهش مییابد (عباسنژاد .)2005 ،2مقدار LAI
بزرگتر ممکن است به افزایش اندازه برگ نسبت داده شود که
این احتماالً ناشی از جوانهزنی و رشد خوب گیاهان که در اثر
دمای مناسب جوانهزنی بوده است( .یوردانف 3و همکاران،
 )2003که در این تحقیق چنین وضعیتی مشاهده شد .از طرف
دیگر نمودارهای تیمار پرایمینگ نشان از عدم اختالف این
تیمارها بر مقدار  LAIمیباشد .این مسئله احتماالً بهدلیل
غالبیت سایر عوامل محیطی نظیر وجود رطوبت کافی خاك
باشد که نقش پرایمینگ را کاهش داده است .این نتایج با
تحقیقات سوبدی و ما )2005( 4همخوانی دارد.

با توجه به نمودار  1در زمان نمونهبرداری اول ،تاریخهای کاشت
اول ( 20اردیبهشت) ،دوم ( 30اردیبهشت) و سوم ( 9خرداد)
بهترتیب دارای  583 ،733و  337گرم در مترمربع ماده خشک
کل بودند .میانگین تیمارهای فوق در زمان نمونهبرداری دوم
بهترتیب با  1466 ،1349و  1104گرم در مترمربع بود .از
طرف دیگر نمودار اثرات پرایمینگ نشان داد که در زمان
نمونهبرداری دوم ،تیمارهای پرایمینگ با آمینول فورته میانگین
وزن خشک باالتری را نسبت به سایر تیمارها داشتند.
درحالیکه در زمان نمونهبرداری سوم ،تیمار پرایمینگ با آب
مغناطیسی و آب معمولی و سولفات روی میانگین باالتری
نسبت به سایر تیمارها داشتند و این روند در مرحله نهایی
نمونهبرداری نیز تا حدود زیادی ادامه داشت (نمودار  .)1در
زمان نمونهبرداری دوم تیمارهای پرایمینگ آب مغناطیسی ،آب
معمولی آمینول فورته و سولفات روی در تاریخ کاشت اول
دارای بیشترین مقدار تجمع ماده خشک بودند .با اینحال در
زمان نمونهبرداری سوم بهترتیب تیمارهای پرایمینگ آب
مغناطیسی تاریخ کاشت اول و تیمارهای پرایمینگ هومیوپاتی
اوره ،آمینول فورته و آب معمولی متعلق به تاریخ کاشت دوم
دارای بیشترین میزان از این نظر بودند (نمودار  .)1بهطورکلی
چنین بهنظر میرسد که در این آزمایش علت پایینبودن تجمع
ماده خشک در تاریخهای کاشت اول و سوم نسبت به تاریخ
کاشت دوم این است که در تاریخ کاشت اول پایین بودن دمای
خاك در زمان کاشت منجر به کاهش جوانهزنی ،ویگور و
استقرار ضعیف گیاهچه گردیده است و در تاریخ کاشت سوم
کوتاه بودن فصل رشد به علت سرمای زودرس پائیزه باعث
کوتاه شدن فصل رشد و در نتیجه کاهش تجمع ماده خشک
میگردد (جداول  3و  .)5آزمایشات تولنار و دویر )1999( 1نشان
داد که تجمع ماده خشک در ذرت به کل تابش ورودی و توزیع
آن ،شاخص سطح برگ ،ساختار پوشش گیاهی و سرعت
فتوسنتز برگ وابسته میباشد .نتایج مشابه در ارتباط با کاهش
جوانهزنی در اثر پایین بودن دما توسط فاروق و همکاران
( )2009برای ذرت گزارش شده است .بهطورکلی علت افزایش
میزان جوانهزنی در بذرهای پرایم شده میتواند ناشی از افزایش
فعالیت آنزیمهای تجزیهکنندهای مثل آلفا آمیالز ،افزایش سطح
انرژی زیستی در قالب افزایش مقدار  ،ATPافزایش سنتز
 ،DNA ،RNAافزایش تعداد و در عینحال ارتقاء عملکرد
میتوکندریها باشد (افضل و همکاران.)2002 ،

2. Abasnejad
3. Yordanov
4. Subedi and Ma

1. Tollennar and Dwyer
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)Total dry matter (g.m2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

)Total dry matter (g.m2

ب

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

الف

روزهای پس از کاشت ( 20اردیبهشت)

روزهای پس از کاشت ( 30اردیبهشت)

)Days after sowing (10 May

)Days after sowing (20 May

) Total dry matter (g.m

2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

)Total dry matter (g.m2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

ج

د

روزهای پس از کاشت ( 9خرداد)

روزهای پس از کاشت

)Days after sowing (30 May

Days after sowing

نمودار  :1روند تغییرات تجمع ماده خشک در تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر در تاریخهای مختلف کاشت (الف 20:اردیبهشت ،ب 30 :اردیبهشت ،ج 9 :خرداد ،د :میانگین کل سه تاریخ کاشت)
Chart 1: Changing procedure total dry matter on different seed priming treatments on different sowing dates, A) 10 May, B) 20 May, C) 30 May, D) The average of the total three
planting date
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Leaf area index

شاخص سطح برگ

Leaf area index

شاخص سطح برگ

ب

الف

روزهای پس از کاشت ( 30اردیبهشت)

روزهای پس از کاشت ( 20اردیبهشت)

)Days after sowing (20 May

)Days after sowing (10 May

Leaf area index

شاخص سطح برگ

Leaf area index

شاخص سطح برگ

د

ج
روزهای پس از کاشت

روزهای پس از کاشت ( 9خرداد)

Days after sowing

)Days after sowing (30 May

نمودار  :2روند تغییرات شاخص سطح برگ در تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر در تاریخهای مختلف کاشت (الف 20:اردیبهشت ،ب 30 :اردیبهشت ،ج 9 :خرداد ،د :میانگین کل سه تاریخ کاشت)
Chart 2: Changing procedure Leaf area index on different seed priming treatments on different sowing dates, A) 10 May, B) 20 May, C) 30 May, D) The average of the total three
planting date
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نمودار  3نشان داد که همانند وزن خشک کل ،در فاصله
نمونهبرداری اول تا دوم ،تیمار تاریخ کاشت اول با  25و در
فاصله نمونهبرداری دوم تا سوم ،تیمار تاریخ کاشت دوم با 35
گرم در مترمربع در روز دارای بیشترین مقدار  CGRبودند .در
اینجا نیز در فاصله نمونهبرداری اول تا دوم تیمارهای
پرایمینگ آب مغناطیسی ،آب معمولی و سولفات روی تاریخ
کاشت اول دارای بیشترین سرعت رشد گیاه بودهاند .و در
فاصله نمونهبرداری دوم تا سوم تیمارهای هومیوپاتی اوره ،آب
معمولی و سولفات روی تاریخ کاشت دوم بیشترین میزان
 CGRرا داشتند (بهترتیب  29/4و  31/6و  33/6گرم در
مترمربع در روز) .مقادیر باالتر  CGRدر فاصله نمونهبرداری اول
تا دوم در تاریخ کاشت اول در مقایسه با دو تاریخ کاشت دیگر
بهدلیل شرایط مناسب محیطی ،اندازه بزرگتر بوته در این
تاریخ کاشت و پوشش بیشتر سطح زمین و در نتیجه جذب
تشعشع بیشتر دانست که با نتایج عزیزی و ماهرخ(2012) 1
همخوانی دارد .پایین بودن سرعت رشد گیاه ( )CGRبرای
تاریخ کاشت سوم در فاصله نمونهبرداری اول تا دوم احتما ًال
بهدلیل کوچکی گیاه و عدم تکمیل کامل کانوپی گیاه و در
نتیجه عدم استفاده از حداکثر تابش خورشیدی میباشد .اما در
فاصله نمونهبرداری دوم تا سوم ،تیمار تاریخهای کاشت دوم و
سوم بهدلیل رسیدن به مرحله رشد سریع و جوانتر بودن گیاه
در برخورد با شرایط مناسب محیطی در این مرحله رشد CGR
بیشتری داشتند .پایین بودن  CGRبرای تاریخ کاشت اول در
فاصله نمونهبرداری دوم تا سوم ناشی از پیری برگها و عدم
توانایی فتوسنتز میباشد.

از طرف دیگر نمودار تیمارهای پرایمینگ نشان داد که در
فاصله نمونهبرداری اول تا دوم ،تیمارهای شاهد ،آب معمولی و
آمینول فورته بهطور معنیداری  CGRباالتری در مقایسه با
سایر تیمارها داشتند و در فاصله نمونهبرداری دوم تا سوم،
تیمارهای آب معمولی ،سولفات روی و آب مغناطیسی CGR
بیش تری نسبت به سایر تیمارها از خود نشان دادند که در این
میان تأثیر تیمار آب معمولی ثبات بیشتری را از خود نشان داد
و این روند در مرحله نهایی نمونهبرداری نیز تا حدود زیادی
همانند تجمع ماده خشک ادامه داشت (نمودار  .)3مطالعات
نشان داده است که قابلیت ترمیم در  DNAبذور تیمار شده با
محلولهای آبی و یا آب معمولی بهویژه در شرایطی که عمل
هوادهی به محلول یا آب در طی اعمال تیمار انجام شده در
ساعات اولیه آغاز جوانهزنی در بذور تیمار شده بهطور
معنیداری در مقایسه با بذور تیمار نشده ارتقاء پیدا میکند.
این مکانیسم در نهایت منجر به افزایش بنیه بذر در آن میشود.
البته مکانیسمهای دقیق ترمیم در بذور تیمار شده هنوز
بهدرستی و بهطور کامل شناخته نشده است و انجام تحقیقات
تکمیلی در این رابطه در اولویت قرار دارد (الدسوقی.)2012 ،2
به نظر میرسد که پرایمینگ باعث افزایش سرعت جوانهزنی در
مراحل اولیه رشد در ذرت گردیده که این امر احتماالً باعث
توسعه سریعتر ریشه در این تیمارها و جذب بیشتر آب و مواد
غذایی و در نهایت منجر به افزایش سرعت رشد گیاه شده است
که در مورد اثرات مثبت پرایمینگ بر این صفت توسط عارف3
( )2005گزارش شده است .فاروق و همکاران ( )2006گزارش
کردند سرعت رشد گیاه سویا و برنج در گیاهان پرایم شده نسبت
به گیاهان شاهد بیشتر بود.

1. Azizi and Mahrokh

2. Aldesuquy
3. Arif

سرعت رشد گیاه ()CGR
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)Crop growth rate (g.m2per day

روزهای پس از کاشت ( 30اردیبهشت)

روزهای پس از کاشت ( 20اردیبهشت)

)Days after sowing (20 May

)Days after sowing (10 May

)Crop growth rate (g.m2per day

سرعت رشد گیاه (گرم در مترمربع در روز)

)Crop growth rate (g.m2per day

سرعت رشد گیاه (گرم در مترمربع در روز)

د

سرعت رشد گیاه (گرم در مترمربع در روز)

ب

الف

ج

روزهای پس از کاشت ( 9خرداد)

روزهای پس از کاشت

)Days after sowing (30 May

Days after sowing

نمودار  :3روند تغییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر در تاریخهای مختلف کاشت (الف 20:اردیبهشت ،ب 30 :اردیبهشت ،ج 9 :خرداد ،د :میانگین کل سه تاریخ کاشت)
Chart 3: Changing procedure crop growth rate on different seed priming treatments on different sowing dates, A) 10 May, B) 20 May, C) 30 May, D) The average of the total three
planting date
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بهطور معنیداری باالتر بود .اما دوام سطح برگ اولیه نمیتواند
معیاری برای تعیین تاریخ کاشت مناسب باشد .زیرا تاریخ
کاشت اول با وجود دوام سطح برگ بیشتر عملکرد کمتری
داشت .در زمان نمونهبرداری سوم در تیمار تاریخ کاشت دوم،
 LADبیشترین مقدار بود که بهواسطه  LAIبیشتر این تیمار
بود .لذا  LADدر مراحل پایانی که معیاری از جذب تابش
ورودی است ،شاخصی از تاریخ کاشت مناسب است
(عباسنژاد .)2005 ،در رابطه با تیمارهای پرایمینگ در زمان
نمونهبرداری دوم و سوم تفاوتی بین این تیمارها مشاهده نشد.
لذا اثر پرایمینگ بر عملکرد به صفات رشدی دیگری به غیر از
 LADوابسته است.

دوام سطح برگ ()LAD
اثرات اصلی تاریخ کاشت بر این صفت در سطح احتمال یک
درصد معنیدار شدند .ولی اثرات اصلی پرایمینگ و اثرات
متقابل تاریخ کاشت و پرایمینگ اختالف معنیداری نداشتند
(جداول  1و  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که در زمان
نمونهبرداری دوم تیمار تاریخ کاشت اول و در زمان
نمونهبرداری سوم تیمار تاریخ کاشت دوم بیشترین مقدار دوام
سطح برگ را از خود نشان دادند (نمودار  .)4در نمودار 4
مشاهده میشود که با کاشت زودتر بهواسطه توسعه سریع
سطح برگ که در صفت شاخص سطح برگ نیز مشهود بود،
دوام سطح برگ نسبت به تیمارهای تاریخ کاشت دوم و سوم

جدول  :1تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر دوام سطح برگ ذرت سینگل کراس 260
Table 1: Analysis of variance of the effect of sowing date and seed priming on leaf area duration of maize S.C 260
دوام سطح برگ (نمونهبرداری سوم)
دوام سطح برگ (نمونهبرداری دوم)
درجه آزادی
منابع تغییرات
S.O.V.

df

تکرار replication

تاریخ کاشت
خطای اول First error
پرایمینگ )Priming (P
تاریخ کاشت × پرایمینگ PD× P
خطای دوم Second error

)Planting date (PD

)Leaf area duration (second sampling time

)Leaf area duration (third sampling time
ns

ns

2

9.6

23.7

2

**2213.5

**2169.1

4

3.0

10.5
ns

ns

5

13.8

48.8

10

16.6ns

28.1ns

30

21.6

53.7

** و  :nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد و غیرمعنیدار
** and ns: Significant at 0.01 probability levels and non-significant, respectively

زمان نمونهبرداری دوم ( 60 ،70و  50روز بعد از کاشت بهترتیب برای تاریخهای کاشت  20و  30اردیبهشت و  9خرداد)؛ زمان نمونهبرداری سوم
( 85 ،95و  75روز بعد از کاشت بهترتیب برای تاریخهای کاشت  20و  30اردیبهشت و  9خرداد)
Second sampling time (70, 60 and 50 days after for 10th, 20th and 30th of May sowing dates, respectively); third sampling time
)(95, 85 and 75 days after for 10th, 20th and 30th of May sowing dates, respectively

جدول  :2مقایسه میانگینهای اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر دوام سطح برگ (روز) در ذرت سینگل کراس 260
Table 2: Mean comparison effect of sowing date and seed priming on leaf area duration of maize S.C 260
دوام سطح برگ در نمونهبرداری سوم
دوام سطح برگ در نمونهبرداری دوم
تاریخ کاشت
Planting date

)Leaf area duration (day) (second sampling time

)Leaf area duration (day) (third sampling time

 20اردیبهشت 9th of May

52a

83b

 30اردیبهشت 19th of May

48b

93a

 9خرداد 29th of May

31c

71c

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترك هستند ،در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند
Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level

زمان نمونهبرداری دوم ( 60 ،70و  50روز بعد از کاشت بهترتیب برای تاریخهای کاشت  20و  30اردیبهشت و  9خرداد)؛ زمان نمونهبرداری سوم
( 85 ،95و  75روز بعد از کاشت بهترتیب برای تاریخهای کاشت  20و  30اردیبهشت و  9خرداد)
Second sampling time (70, 60 and 50 days after for 10th, 20th and 30th of May sowing dates, respectively); third sampling time
)(95, 85 and 75 days after for 10th, 20th and 30th of May sowing dates, respectively
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نمودار  :4مقایسه میانگین اثرات اصلی تاریخ کاشت بر میزان دوام سطح برگ در زمان نمونهبرداری دوم و سوم
Chart 4: Mean comparison of the main effects of sowing date on Leaf area duration in second and third
sampling time

(افضل و همکاران ،)2008 ،جلوگیری از رشد گیاهچه ،کاهش
جذب آب توسط ریشه و عدم انتقال آن به ساقه در اثر
آسیبدیدگی غشاء سلولی میباشد (ریمن 2و همکاران.)2007 ،
دیگر اثرات چشمگیر صدمات سرما شامل کاهش در نفوذپذیری
غشاء ،رنگیزههای کلروفیل و افزایش فعالیت گونههای فعال
اکسیژن ( )ROSاست (فاروق و همکاران .)2008 ،با تأخیر در
کاشت حداقل و حداکثر دمای روزانه و میزان تبخیر افزایش
مییابد و لذا مراحل مختلف نمو در اثر افزایش دما تسریع
میشود (اگلی و برونینگ .)2000 ،3از طرف دیگر تیمارهای
پرایمینگ آب معمولی و هومیوپاتی اوره و سولفات روی بهطور
معنیداری عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه باالتری در مقایسه
با شاهد داشتند (جدول  .)5نکتهای که در اینجا حائز اهمیت
میباشد ،این است که تیمارهای پرایمینگ تأثیر معنیداری بر
درصد جوانهزنی نداشتند ،ولی در مقابل تیمارهای پرایمینگ
آب معمولی ،هومیوپاتی اوره ،سولفات روی و آب مغناطیسی
بهطور معنیداری باعث افزایش سرعت جوانهزنی ،طول گیاهچه
و شاخص بنیه گیاهچه بهترتیب بهمیزان  155 ،14و  72درصد
شدند .پرایمینگ در مراحل گیاهچهای اثر مثبتی بر بنیه بذر و
به دنبال آن شاخصهای رشد داشته است (بابائی .)1396 ،در
پی این امر افزایش عملکرد در تیمارهای فوق ناشی از اثرات
تیمار پرایمینگ بر روی روند رشد قابلمشاهده است .در این
تحقیق برخی از اجزاء رشد اندازهگیری شد .در زمان
نمونهبرداری سوم میزان  CGRدر تیمار آب معمولی  12درصد
بیشتر از شاهد است .گرچه بعضی از این افزایشها ممکن است
معنیدار نباشد ولی تجمع اثرات این تیمارها در نهایت بر وزن

عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه
با توجه به جدول  3مشاهده میشود که اثرات اصلی تاریخ
کاشت و پرایمینگ بذر بهترتیب در سطوح یک و پنج درصد بر
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنیدار شدند ولی اثرات
متقابل آنها اختالف معنیداری را از خود نشان ندادند.
تاریخهای کاشت اول و دوم دارای میزان باالتری از عملکرد
بیولوژیک و عملکرد دانه نسبت به تاریخ کاشت سوم بودند
(جدول  .)5بهنظر میرسد که تأخیر در کاشت تا  9خرداد
بهواسطه کاهش طول فصل رشد باعث عدم استفاده از شرایط
محیطی مناسب و در نتیجه کاهش عملکرد شده است .در تیمار
تاریخ کاشت اول نیز گرچه طول دوره رشد بیشتر بوده ولی با
توجه به اینکه حداقل دما در زمان کاشت حدود  5درجه
سانتیگراد بود ،لذا شرایط برای جوانهزنی و رشد اولیه مناسب
نبوده است و همین باعث شده است که عملکرد بیشتر از تاریخ
کاشت دوم نباشد .متوسط عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت
دوم 19660 ،کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه 10890
کیلوگرم در هکتار بوده است .کمترین عملکرد بیولوژیک نیز
 15420و عملکرد دانه در تیمار تاریخ کاشت سوم 7830
کیلوگرم در هکتار بود .گوپتا )1985( 1بیان نمود که عملکرد
پایین در کاشت دیرهنگام ناشی از تجمع کم درجه روز رشد از
مرحله کاکلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیکی بذر میباشد .از
طرف دیگر یخزدگی کشنده در اواخر پرشدن دانه پتانسیل
عملکرد را محدود میکند .فاروق و همکاران ( )2009اظهار
داشتند که مرحله جوانهزنی و ظهور گیاهچه در ذرت به دمای
پایین حساس میباشد و متعاقباً بر استقرار گیاهچه و عملکرد
آن تأثیرگذار خواهد بود .پیامد این حساسیت آسیب در جذب

2. Rymen
3. Egli and Bruening

1. Gupta
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خشک و عملکرد بهصورت تجمعی بوده و باعث افزایش
معنیدار عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه شده است (جدول
 .)5هم چنین در توجیه افزایش عملکرد ناشی از هیدرپرایمینگ
همچنین میتوان به استقرار سریع و مطلوب گیاهان و استفاده
بیشتر از عناصر غذایی ،رطوبت خاك و تشعشع خورشیدی
اشاره کرد (اشرف و فوالد .)2005 ،گزارش شده است که
پرایمینگ بذر باعث افزایش عملکرد بیولوژیک در نخود و گندم
گردید (فرشیدفر 1و همکاران .)2007 ،در پژوهشی که توسط
عباسنژاد و همکاران ( )1388صورت گرفت ،اثر تاریخ کاشت و
پرایمینگ بذور در سطح  1درصد و اثر متقابل آنها در سطح 5
درصد بر عملکرد دانه معنیدار شد .تحقیقات انجام گرفته
حاکی از آن است که استقرار ضعیف بذر از علل معمول کم
بودن عملکرد غالت است (هریس و همکاران.)2001 ،

همبستگی شاخصهای رشد و عملکرد دانه
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و
معنیداری ( )r=0.5922بین تجمع ماده خشک در  120روز
پس از کاشت و عملکرد دانه وجود داشت (نمودار  .)5عملکرد
برآیند تجمع ماده خشک ،در طول زمان میباشد .این برآیند
بهوسیله انتقال کربوهیدراتها از ساقه به دانه شکل میگیرد.
کارآیی گیاه از نظر استفاده از نور خورشید و مدتی که گیاه
میتواند این کارآیی را حفظ نماید ازجمله عواملی هستند که بر
عملکرد نهایی گیاه اثر میگذارند .همچنین بین شاخص سطح
برگ در  70روز پس از کاشت و عملکرد دانه همبستگی مثبت
و معنیداری ( )r=0.4803مشاهده شد .شاخص سطح برگ
بهعنوان منبع اصلی تولید مواد فتوسنتزی ،نقش مهمی در
تعیین عملکرد دارد .این رابطه نقش مهم شاخص سطح برگ را
در اواسط رشد که مصادف با رشد خطی ذرت میباشد نشان
میدهد (نمودار  .)6تداوم شاخص سطح برگ مطلوب میتواند
به عملکرد بیشتر بیانجامد .نتایج ضرایب همبستگی نشان داد
که همبستگی مثبت و معنیداری در سطح احتمال یک درصد
بین دوام سطح برگ و عملکرد دانه ( )r=0.4471وجود دارد
(نمودار  .)7هرچه دریافت انرژی خورشید در طول زمان زیادتر
باشد ،بهمعنای آن است که تولید ماده خشک هم بیشتر
خواهد بود .یکی از دالیل اختالف عملکرد گیاهان در نتیجه
تفاوت در طول مدتی که فتوسنتز در آن ادامه دارد (دوام سطح
برگ) میباشد .رابطه مثبت و معنیدار ( )r=0.5396بین سرعت
رشد محصول و عملکرد دانه در مراحل اولیه رشد ( 45تا 70
روز) نیز اهمیت سرعت رشد محصول در اوایل رشد و نقش بنیه
قوی گیاه را در تعیین عملکرد نشان میدهد .تعدادی از
محققین افزایش عملکرد را ناشی از شاخصهای رشدی
دانستهاند (موسوی و همکاران1391 ،؛ چاندراکومار 5و
همکاران.)2006 ،

وزن هزاردانه
در جدول  3مشاهده میشود که اثرات اصلی و متقابل تاریخ
کاشت و پرایمینگ بذر در سطح احتمال یک درصد بر وزن
هزاردانه معنیدار بود .نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت
بهواسطه برخورد دوره پرشدن دانه با شرایط نامناسب انتهای
رشد ،پرشدن دانه بهخوبی انجام نشده و وزن هزاردانه کاهش
یافته است (جدول  )4و همچنین تیمارهای پرایمینگ آب
معمولی ،هومیوپاتی اوره و سولفات روی اختالف معنیداری را
با سایر تیما رها از لحاظ وزن هزاردانه داشته و دارای مقدار
بیشتری بودند (جدول  .)5هاشمی دزفولی و هربرت(1992) 2
علت کاهش عملکرد ذرت را با تأخیر در تاریخ کاشت اینگونه
تفسیر مینماید که دماهای پایین نیز در مرحله ظهور گل آذین
نر و ماده و مراحل بعدی رشد ،تأثیر منفی بر عملکرد دارد و در
دماهای پایین انتقال آسیمیالتها بهسوی دانههای در حال رشد
با سرعت کمتری انجام میگیرد .در کاشت دیرهنگام دوره
رویشی بهمراتب کوتاهتر شده و گلدهی در هنگامی صورت
میگیرد که زمان کافی برای بلوغ کامل بالل وجود ندارد.
همچنین پرایمینگ بذرها توانسته است در گیاهان حاصله
محتوای کلروفیل کل ،محتوای کلروفیل  aو  bو میزان فتوسنتز
را افزایش دهد (روی و سریواستاوا )2000 ،3و از این طریق
قدرت منبع و فراهمی مواد پرورده فتوسنتزی را افزایش داده و
در نهایت بهبود وزن هزاردانه را در بر داشته باشد .بخت 4و
همکاران ( )2010گزارش کردند که بذور پرایم شده دانههای
بزرگتری تولید کردند.
1. Farshidfar
2. Hashemi-Dezfouli and Herbert
3. Roy and Srivastava
4. Bakht

5. Chandrakumar
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جدول  :3تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 260
Table 3: Analysis of variance of the effect of planting date and seed priming on yield and yield components of maize
S.C 260
وزن  1000دانه
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
درجه آزادی
منابع تغییرات
S.O.V.

df

Biological yield

Grain yield

1000 grain weight

سال
تکرار (سال) )Replication (Year
تاریخ کاشت )Planting date (PD
سال × تاریخ کاشت PD ×Y
خطای اول First error
پرایمینگ )Priming (P
تاریخ کاشت × پرایمینگ P×PD
سال × پرایمینگ P×Y
سال × تاریخ کاشت × پرایمینگPD × P × Y
خطای دوم Second error

1

394702ns

258524ns

63ns

4

231147

78172

)Year (Y

**

2

**

1699486

1766
**

1032644

21184

2

124433ns

61347ns

2184ns

8

128597

37600

1896

5

*

**

282901

ns

**

160025

ns

2957

ns

10

29528

1457

462

5

104749ns

36419ns

867ns

ns

ns

10

60730

32076

60

60597

38378

**

1549

577

* ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج ،یک درصد و غیرمعنیدار
*, ** and ns: Significant at 0.05, 0.01 probability levels and non-significant, respectively

جدول  :4مقایسه میانگینهای مربوط به اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 260
Table 4: Mean comparison effect of planting date on yield and yield components of maize S.C 260
وزن  1000دانه (گرم)
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
تاریخ کاشت
Planting date

)Biological yield (kg.ha-1

)Grain yield (kg.ha-1

)1000 grain weight (g

 20اردیبهشت 10th of May

18360a

10610a

273a

 30اردیبهشت 20th of May

19660a

10890a

268a

 9خرداد 30th of May

15420b

7830b

228b

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترك هستند ،در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند
Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level

جدول  :5مقایسه میانگینهای مربوط به اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 260
Table 5: Mean comparison effect of seed priming on yield and yield components of maize S.C 260
وزن  1000دانه
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
پرایمینگ بذر
(گرم)
(کیلوگرم در هکتار)
(کیلوگرم در هکتار)
Seed priming
شاهد Control

آب معمولی
هومیوپاتی اوره (10
سولفات روی ( 0/5درصد) )Zinc sulfate (0.5%
آب مغناطیسی Magnetic water
آمینول فورته ( 0/3درصد) )Aminol-Forthe (0.3%
Tap water

درصد) )Urea homeopathic (C30 10%

)Biological yield (kg.ha-1

)Grain yield (kg.ha-1

)1000 grain weight (g

16290b

9110b

247b

19470a

11070a

266a

19120a

10690a

273a

17870ab

9940ab

264a

17040b

9090b

245b

17100b

8780b

243b

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترك هستند ،در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند
Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly at 5% probability level
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نمودار  :5همبستگی شاخصهای رشدی و عملکرد دانه
Chart 5: Correlation of growth indices and grain yield

خواهد آمد .زیرا از یک طرف پایین بودن دمای خاك در اوائل
بهار در تاریخ کاشت اول منجر به کاهش جوانهزنی ،ویگور و
استقرار ضعیف گیاهچه گردیده است و از طرف دیگر سرمای
زودرس پائیزه در تاریخ کاشت سوم باعث کوتاه شدن فصل
رشد و در نتیجه عدم رسیدگی فیزیولوژیک در گیاه ذرت
میگردد.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد ،تیمارهای پرایمینگ بذر با آب
معمولی ،هومیوپاتی اوره و سولفات روی موجب بهبود
شاخصهای رشد و در نتیجه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک
شدند .با توجه به اینکه دهگالن یک منطقه سردسیری است،
در تاریخ کاشت دوم بهدلیل تطابق مراحل فنولوژی گیاه با
شرایط مناسب محیطی ،امکان استفاده بهینه از منابع به وجود

منابع
اکبرپوربهره ،م ،.شریفزاده ،ف .و باقری ،ز .1391 ،.تأثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر مؤلفههای جوانهزنی علف گندمی بلند ( Agropyron

 )elongatumدر دما و مدت زمانهای متفاوت .مجله علوم و تکنولوژی بذر ،سال دوم ،شماره .47 :3
امام ،ی .و .م .و ثقهاالسالمی .ج .1384 ،.عملکرد گیاهان زراعی ،فیزیولوژی و فرآیندها (ترجمه) .انتشارات دانشگاه شیراز 376 .صفحه.
دادرسی ،و ،.ابوطالبیان ،م .ع ،.احمدوند ،گ .و سیدی ،م .1391،.تأثیر پرایمینگ بذر و دور آبیاری بر شاخصهای رشد دو رقم ذرت.
مجله دانش زراعت ،سال پنجم ،شماره .80 :7
بابائی ،ك .1396 .تأثیر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر جوانهزنی ،خصوصیات فیزیولوژیکی ،عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل
کراس ( 260فجر) در دهگالن کردستان .پایاننامه دکتری .دانشگاه ارومیه.67-165 ،
رحیمی مقدم ،س ،.دیهیم فرد ،ر ،.صوفیزاده ،س ،.کامبوزیا ،ج ،.نظریان فیروزآبادی ف .و عینی نرگسه ،ح .1394 ،.تأثیر تاریخ کاشت
بر عملکرد دانه ،اجزای عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیک رشد شش رقم ذرت دانهای در کشور .مجله کشاورزی بومشناختی 5.
(.72-83 :)1
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 تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی.1389 . ف، و شکاری. ك، افصحی،. ج، صبا،. ر، بالجانی،. ف،شکاری
.52 :18  شماره، سال ششم، مجله دانش نوین کشاورزی.گیاهچه گاوزبان
 ارزیابی امکان تغییر تاریخ کاشت با استفاده از روش.1388 ،. ف، و شریفزاده. ر، توکل افشاری،. ن، مجنون حسینی،. ا،عباسنژاد
.13-7 :)1( 40 ، مجله علوم گیاهان زراعی.پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه و اجزاء آن در نخود
 مطالعه هالو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بذر بر جوانهزنی ذرت تحت شرایط.1388 ،. ن، و منتظری. ح، عباسدخت،. ر. م،عدالتپیشه
.67-79 :2 ، مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.تنش شوری و خشکی
 فراوانی عالئم ثبت شده در منابع هومیوپاتی در بیماران مراجعهکننده به مراکز سرپایی دانشگاه علوم. 1390 ،. م، و یاوری. ا،محمودیان
.18-23 : دوره پنجم. مجله علوم پزشکی قم.پزشکی اصفهان
 عملکرد بیولوژیک و، تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر سبز شدن.1390 ،. ا، و مهدیزاده. ع، سپهری،. ع. م، ابوطالبیان،. ر،موسوی
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Effect of Priming and Sowing Date of Seed on Growth Indices of Plant and yield and
Yield Components of seed of Maize Single Cross 260 (Fajr)
Babaei1*, K., Tajbakhsh2, M. and Siosemardeh3, A.
Abstract
To evaluate the effect of planting date and seed priming in the field on growth, yield components and yield of maize
single cross 260, Experiment split plot based on randomized complete blocks with three replications in research farm
located in the region of Kurdistan in the years 2013 and 2014 Dehgolan Sarab came into force. Three planting dates
(10th, 20th and 30th of May) in main plots and six priming includes priming with tap water, homeopathic priming with
urea, priming with zinc sulfate, priming magnetic water, priming with Aminol-Forthe and untreated seeds were placed
in sub plots. The results showed that priming treatments with tap water, urea homeopathy and zinc sulfate had the
highest crop growth rate at the second planting date. Also the highest biological yield and grain yield were obtained in
the second planting date (19660 and 10890kg/ha) respectively. Grain yield in these priming treatments was 18, 15 and
9% higher than control (without priming) respectively. From the results of this experiment it was concluded that seed
priming treatments with tap water, urea homeopathy and zinc sulfate on the second planting date improved the growth
indices and as a result of grain yield and biological yield. Also, the second planting date due to having the highest yield,
the most suitable date for the cultivation of maize 260 in the region of Dehgolan was known,
Keywords: Magnetic water, Homeopathic urea, Zinc sulfate, Biological yield
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