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اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و زمان کاربرد نیتروژن روی برخی شاخصهای رشد و عملکرد
ذرت سینگل کراس  407در اسدآباد
Effects of On Farm Seed Priming and Application Time of Nitrogen on Some Growth
Indices and Yield on a Maize Cultivar (Sc704) in Asadabad
7

علی سرخوش* ،9محمدعلی ابوطالبیان  ،جواد حمزهای3و محمدرضا عبداللهی
تاریخ دریافت 3133/04/31 :تاریخ پذیرش3133/00/31 :
چکیده

بهمنظور بررسي تاثير بذرهای پرایم شده و کاربرد تقسيطي کود نيتروژن بر روند رشد ذرت دانهای سينگل کراس 504
پژوهشي 1در سال زراعي  3130به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفي با  1تکرار در شهرستان اسدآباد اجرا شد .تيمارها
شامل پرایم مزرعهای در  1سطح (پرایم با آب معمولي به مدت  30ساعت ،پرایم با محلول روی  0/07درصد به مدت  34ساعت و بدون
پرایم) و زمان مصرف کود نيتروژنه به ميزان 310کيلوگرم در هکتار با پنج سطح شامل بدون کاربرد نيتروژن (شاهد) ،کاربرد یک
مرحلهای (زمان کاشت) ،کاربرد دو مرحلهای (زمان کاشت و قبل از گلدهي) ،کاربرد سه مرحلهای (زمان کاشت 4-1 ،برگي و قبل از
گلدهي) و کاربرد چهار مرحلهای نيتروژن (زمان کاشت 4-1 ،برگي ،قبل از گلدهي و مرحله شيری دانه) بود .نتایج نشان داد،
خصوصيات جوانهزني ،حداکثر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبي هشتاد روز پس از
کاشت ،تجمع ماده خشک و عملکرد در سطح احتمال یک درصد تحت تاثير اثرات سطوح تيمارها قرار گرفتند .بيشترین ميزان سرعت
رشد محصول ،سرعت جذب خالص در تيمار کاربرد چهار مرحلهای نيتروژن با  13/5و  31/1درصد افزایش و حداکثر شاخص سطح
برگ ،سرعت رشد نسبي و تجمع ماده خشک و عملکرد در تيمار کاربرد سه مرحلهای نيتروژن با  72/3 ،34/2 ،71/1و  10/5درصد
افزایش نسبت به تيمار بدون کاربرد نيتروژن به دست آمد .پرایم کردن بذرها با محلول روی صفات مذکور را نسبت به تيمار پرایم نشده
به ترتيب  34/2 ،1/7 ،33/7 ،1/1 ،24/0و  22درصد افزایش داد .نتایج برهمکنش تيمارها نشان داد ،بيشترین عملکرد به تيمار پرایم با
محلول روی و کاربرد سه مرحلهای نيتروژن( 3053/1گرم در مترمربع) تعلق داشت .بيشترین و کمترین همبستگي عملکرد دانه با
حداکثر شاخص سطح برگ (** )r=0/03و سرعت جذب خالص (* )r=0/71مشاهده شد .نتایج نشان داد ،پرایمينگ بذر همراه با کاربرد
سه مرحلهای کود نيتروژن باعث بهبود شاخصهای رشد و عملکرد ذرت دانهای سينگل کراس  504گردید.
کلمات کلیدی :سرعت رشد محصول ،تجمع ماده خشک ،شاخص سطح برگ ،سرعت جذب خالص ،عملکرد ،پرایمينگ

 .3دانشجوی کارشناسي ارشد زراعت ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
 1 .2و  .4استادیاران گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
این مقاله قسمتي از پایاننامه کارشناسي ارشد در دانشگاه بوعلي سينا ميباشد.
Email: ali.sarkhosh7@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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بيشتری داشته و این مسئله در کنار جذب بهتر آب و مواد
غذایي سبب بهبود استقرار این گياهان ميگردد .این موضوع
در ارتباط با ریشههای فستوکا ،ذرت و برنج به اثبات رسيده
است (فاروق 1و همکاران2006 ،؛ پاررا و کانتليف1994 ،4؛
دیانتي و همکاران .)3103 ،عنصر روی برای بسياری از
سيستمهای آنزیمي گياه ،اکسينها ،ساخت پروتئين و توليد
بذر قوی مورد نياز است .کمبود عنصر روی عمدتا در خاک-
های آهکي مناطق خشک و نيمه خشک جهان از جمله ایران
گزارش شده است (ملکوتي و لطف اللهي .)3150 ،معموال
کمبود عنصر روی در گياهان بيشتر در خاکهایي است که
 pHآن-ها باالست .در شرایط زراعي کشور ما به دالیل
مصرف فراوان کودهای فسفاته ،عدم مصرف کودهای حاوی
عناصر ریز مغذی و نيز آهکي بودن خاکهای زراعي کشور و
حضور بيکربنات فراوان در آبهای آبياری ،کمبود آن اهميت
بيشتری دارد و مصرف آن سبب افزایش توليد ،بهبود کيفيت
در توليدات کشاورزی ميگردد .ذرت از گياهان حساس به
عنصر روی بوده و عالئم کمبود این عنصر به وفور در آن دیده
ميشود (ملکوتي و لطف الهي .)3150 ،لذا از این عنصر در
جریان پرایمينگ مزرعهای از جمله در گياهان نخود ،گندم،
ذرت و برنج استفاده شده است (هریس .)2006 ،7پرایم
بذرهای گندم و لوبيا با سولفات روی باعث افزایش رشد
ریشهها و افزایش کارایي جذب آب و عناصر غذایي و در
نهایت وزن خشک کل شد (فاروق و همکاران.)2006 ،
نيتروژن عنصری است که به مقدار زیاد مورد نياز
ذرت بوده و جز ضروری آنزیمها ،اسيدهای آمينه ،پروتئينها،
نوکلوتيدها ،هورمونها ،مولکول کلروفيل و دیگر ترکيبات
متابوليسم گياهي است (مارتينز .)2008 ،1این عنصر در
بسياری از مناطق بهویژه در خاکهای فقير از مواد آلي یک
عنصر محدود کننده رشد و توليد محصول ميباشد .کودهای
نيتروژنه در خاک متحرک بوده که این امر اثرات نامطلوب
زیادی از جمله آلودهسازی منابع آبهای زیرزميني و خاک را
به دنبال دارد .نيتروژن یکي از ترکيبات اساسي در تغذیه
گياهاني مانند ذرت است (دی پاسکال 5و همکاران.)2006 ،
کمبود نيتروژن عملکرد دانه ذرت را از طریق کاهش
تعداد و وزن دانهها کاهش ميدهد (یوهارت و آندرید،0

مقدمه
ذرت گياهي است که کشت آن در ارتفاع پایينتر از
سطح دریا تا ارتفاع بيش از  1500متر و در عرضهای
جغرافيایي بين  10درجه شمالي تا  40درجه جنوبي ،مناطق
خشک تا مرطوب ،نواحي با بارندگي زیاد و دارای درجه
حرارتهای سرد و معتدل و نيز در خاکهای شني تا رسي
امکان پذیر است (ميرشکاری .)3150 ،بر اساس آمارنامه
وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت ذرت دانهای در سال
 05-00برابر  221هزار هکتار با توليد حدود  3/14ميليون
تن با ميانگين  5230کيلوگرم در هکتار بوده است (وزارت
جهاد کشاورزی.)3100 ،
در گياهان زراعي توليد دانه تحت تاثير موازنه مثبت
عواملي مانند -3 :ميزان و دوام سيستم فتوسنتزی؛ -2
راندمان و کارایي دستگاه فتوسنتز کننده؛  -1سرعت انتقال و
توزیع مواد فتوسنتزی به اندامها و  -4تعداد و اندازه دانهها و
ظرفيت آنها از نظر تجمع مواد فتوسنتزی قرار گرفته که در
مجموع سبب افزایش عملکرد بيولوژیک و اقتصادی ميشود
(کوچکي و بنایان اول .)3154 ،گياهان حاصل از بذرهای
پرایم شده دارای سرعت جوانهزني و رشد بيشتری هستند
(ریاضي و همکاران ،)3105 ،در جریان پرایمينگ ،بذرها
اجازه ميیابند تا حد کمي آب جذب کنند (تا قبل از خروج
ریشهچه) و سپس از محيط آب خارج ميشوند .مقدار این آب
آنقدر اندک است که مانع از جوانهزني ميشود ،اما امکان
وقوع یک سری فرآیندهای فيزیولوژیکي و بيوشيميایي پيش
از جوانهزني را فراهم ميآورد .تيمارهای پرایمينگ بذر به
منظور سرعت بخشيدن به جوانهزني و رشد گياهچه در
شرایط طبيعي و تنش استفاده ميگردند (باسرا 3و همکاران،
 .)2003هنگامي که بذر پرایم شده در محيط مناسب جوانه-
زني قرار ميگيرد ،سریعتر از بذرهای پرایم نشده جوانه مي-
زند .گزارشهای مختلف ،حاکي از آن است که پرایم کردن
بذرها باعث افزایش درصد ،سرعت و یکنواختي جوانهزني و
سبز شدن بذر ميگردد (اشرف 2و همکاران2001،؛ افضل و
همکاران )2006 ،همچنين در گياهچه حاصل از جوانهزني
بذرهای پرایم شده ،طول ریشهچه و ساقهچه افزایش نشان
ميدهد .این افزایش در مورد ریشهچه بيشتر و قابل مالحظه
است .عالوه بر این سرعت رشد و توسعه ریشه در گياهان
حاصل از بذرهای مذکور بيشتر ميباشد .بهطوریکه
تقسيمات سلولي در کالهک ریشه در این شرایط شدت

3. Faroog et al.
4. Parera and Cantliffe
5. Harris
6. Martins et al.
7. De pascal et al.
8. Uhart and Andrid

1. Basra et al.
2. Ashraf et al.
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سولفات روی در یک ليتر آب ميباشد ،به مدت  34ساعت و
بدون پرایم و زمان مصرف کود نيتروژنه با پنج سطح شامل
بدون کاربرد کود نيتروژن ،کاربرد یک مرحلهای کود در
هنگام کاشت ،کاربرد دو مرحلهای کود (یک دوم هنگام
کاشت و یک دوم در مرحله قبل از ظهور گلآذین نر) ،کاربرد
سه مرحلهای کود (یک سوم هنگام کاشت و یک سوم در
مرحله  4-1برگي و یک سوم در مرحله قبل از ظهور گلآذین
نر) و کاربرد چهار مرحلهای کود (یک چهارم هنگام کاشت،
یک چهارم در مرحله  4-1برگي ،یک چهارم در مرحله قبل از
ظهور گلآذین نر و یک چهارم در زمان شيری شدن دانه)
بود .ميزان مصرف کود نيتروژن بر اساس نتایج آزمون خاک
حدود 310کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بود که از منبع
اوره تامين شد .کشت بهصورت جوی و پشته با فاصله ردیف
 57سانتيمتر ،با تراکم نهایي  15000بوته در هکتار انجام
شد .کاشت بهصورت دستي انجام شد .به منظور نمونهبرداری
از روز  17پس از کاشت تا زمان برداشت هر هفته از هر کرت
 7بوته به مساحت تقریبي  0/57مترمربع به طور تصادفي
برداشت و وزن خشک و سطح برگ آنها اندازهگيری گردید.
به منظور اندازهگيری سرعت و درصد سبز شدن پس از شروع
سبز شدن بذرها هر روز و طي مدت  30روز یک خط
مشخص از هر پالت آزمایش ،بذرهای سبز شده شمارش
شدند .سرعت سبز شدن و درصد سبز شدن با استفاده از
روابط  3و  2محاسبه شد (بودوثوارت و بيولي )1981 ،2در
ضمن برای نرمال شدن توزیع درصد سبز شدن از تبدیل
زاویهای ( )arcsin√xاستفاده شد.

 .)1995اصفهاني و همکاران ( )3130گزارش کردند ،کاربرد
کود نيتروژنه در مراحل مختلف رشد ميتواند بر کاهش
مصرف و افزایش کارایي آن موثر باشد .اگرچه زمان و روش
کاربرد نيتروژن بهطور معنيداری بر رشد و توليد محصول
ذرت اثر دارد ،ولي کاربرد دو سوم کود تعيين شده در زمان
کاشت و یک سوم هنگام گلدهي بيشترین تاثير را در
افزایش کارایي مصرف نيتروژن و حصول بيشترین ماده
خشک و محصول دانه دارد (اکبر و همکاران.)1999 ،3
پرایمينگ مزرعهای یکي از انواع پرایمينگ ميباشد
که به دليل کم هزینه بودن به طور وسيعي استفاده ميشود.
در پرایمينگ مزرعهای ،بذرها برای یک مدت مشخص شده
در آب معمولي یا نوعي محلول غذایي قرار ميگيرند و قبل از
کاشت به منظور تسهيل در استفاده و جابجایي به صورت
سطحي خشک ميگردند .این روش به وسيله کشاورزان برای
تعدادی از محصوالت کشاورزی مانند گندم ،نخود و ذرت به
کار گرفته شده است (هریس و همکاران.)2007 ،
هدف از این مطالعه ،بررسي روند تغييرات شاخص-
های رشد ،تجمع ماده خشک و عملکرد دانه ذرت دانهای
سينگل کراس  ،504تحت پرایم مزرعهای بذرها و زمانهای
مختلف کاربرد نيتروژن است.
مواد و روشها
این پژوهش در تابستان سال  3130در مزرعه
شهرستان اسدآباد استان همدان با عرض جغرافيایي 14
درجه و  70دقيقه شمالي و طول جغرافيایي  40درجه و 40
دقيقه شرقي و با ارتفاع 3710متر از سطح دریا اجرا گردید.
قبل از اجرای آزمایش ،از عمق صفر تا  10سانتيمتری محل
آزمایش ،جهت تعيين خصوصيات فيزیکوشيميایي خاک
نمونهبرداری شد .عمليات آمادهسازی زمين شامل شخم
سطحي ،دیسک و مصرف کودهای اوره ،سوپر فسفات تریپل و
سولفات پتاسيم بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خاک به
ترتيب برابر  200 ،170و  300کيلوگرم در هکتار بود (جدول
.)3
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفي با  1تکرار اجرا گردید .فاکتورهای آزمایش
شامل پرایم مزرعهای بذر با سه سطح شامل پرایم با آب
معمولي به مدت  30ساعت ،پرایم با محلول سولفات روی با
غلظت روی به ميزان  0/07درصد که معادل  3/57گرم

رابطه :3

= سرعت سبز شدن

 :niتعداد بذرهای سبز شده و  :nidiتعداد بذرهای سبز شده و
شماره روز از زمان کاشت در شمارش  iام هستند.
رابطه ( × 300 :2تعداد کل بذرها  /تعداد گياهچهها تا روز
دهم)= درصد سبز شدن
برای اندازهگيری وزن خشک کل در پایان فصل رشد
با رعایت اثر حاشيه از هر کرت ،بوتههای از دو مترمربع
برداشت شدند .به منظور تجزیه و تحليل رشد گياه از
معادالت زیر استفاده گردید:
شاخص سطح برگ ) LAI1= EXP ( a'+b'T+c'T2
سرعت رشد محصول CGR4= NAR×LAI
سرعت رشد نسبی RGR7 = b+2cT

2. Bodsworth and Bwley
3. Leaf Area Index
4. Crop Growth Rate
5. Relative Growth Rate

1. Akbar et al.
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سرعت جذب خالص )'NAR3= (b+2cT) × EXP [(a-a')+(b-b
]T+ (c-c') T2
2
2
وزن خشک کل ) TDM = EXP(a+bT+cT

جوانه زني را سپری نماید .البته پرایم با آب هم در رتبه
بعدی قرار گرفته است (جدول  1و  )4که بيانگر اهميت
بيش تر عمل پرایم کردن بذ ر در مقایسه با کاربرد محلول
غذای ي در حين پرایم کردن است .کاربرد مقادیر باالتر کود
نيتروژن در زمان کاشت ( کل آن یا نصف آن در زمان
کاشت) باعث کاهش معني دار سرعت سبز شدن در ذرت
گردید (جدول  .)1این نتيجه احتماال به دليل حالليت
باالی کود نيتروژن و کاهش پتانسيل اسمزی محيط اطراف
بذر و سميت ناشي از آمونياک حاصل از کود اوره بوده
است (گراتانا و گریو .)1999 ،1مطالعه همبستگي بين
صفات مورد مطالعه نشان داد که سرعت سبز شدن بيش-
ترین همبستگي را با تجمع ماده خشک (** )r=0/32در
سطح یک درصد داشت (جدول .)7

که در این معادلهها  b ،aو  cو ' b' , aو ' cضرایب
ضرایب معادالت رگرسيوني مربوطه و  Tزمان بر حسب روز
ميباشد .در این تحقيق نقاط حداکثر مربوط به شاخصهای
سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،و وزن خشک کل و
همچنين سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبي در 00
روز پس از کاشت در تيمارهای مختلف مورد آناليز واریانس و
مقایسه ميانگين قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها تجزیه-
های آماری الزم با استفاده از نرم افزارهای  SASو
 MSTAT-Cو برای مقایسه ميانگينها از آزمون  LSDدر
سطح  7درصد استفاده شد و رسم نمودارها نيز با نرم افزار
 Excelصورت گرفت.

درصد سبز شدن

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد سبز
شدن تحت تاثير تيمار پرایمينگ و ميزان مصرف کود
نيتروژن و اثرات متقابل آنها قرار گرفته است (جدول .)2
به طوری که بيشترین و کم ترین ميزان آن به ترتيب
مربوط به تيمار پرایم با آب و کاربرد یک سوم مقدار کود
نيتروژني در زمان کاشت ( 30/5درصد) و تيمار بدون
پرایم و کاربرد همه کود نيتروژن ( 30/1درصد) تعلق
داشت .البته پرایم با محلول روی و کاربرد یک سوم مقدار
کود نيتروژن در زمان کاشت و پرایم با آب و کاربرد یک
چهارم مقدار کود نيتروژن هم در رتبه بعدی قرار گرفت
(جدول )4که بيانگر اهميت بيش تر عمل پرایم کردن بذر
است .در سطوح پرایم بيش ترین درصد سبز شدن مربوط
به تيمار پرایم با آب ( 31درصد) و کم ترین آن به تيمار
بدون پرایم تعلق داشت .در سطوح تيمار زمان کاربرد کود
نيتروژن نيز کاربرد سه مرحلهای نيتروژن دارای بيشترین
درصد و کاربرد یک مرحله ای نيتروژن ( کاربرد کل کود در
زمان کاشت) دارای کم ترین درصد سبز شدن بودند
(جدول  )1این نتيجه مي تواند به دليل مصرف بيش از حد
کود نيتروژن و ایجاد سميت آمونياکي در اطراف بذر در
حال جوانه زني اتفاق افتاده باشد (گراتانا و گریو.)1999 ،
درصد سبز شدن بيش ترین همبستگي را با تجمع ماده
خشک (* )r=0/11در سطح پنج درصد داشت (جدول .)7

نتاج و بحث
خصوصیات سبز شدن

با توجه به این که یکي از اثرات مهم پرایم کردن بذر
بر روی جوانهزني و سبز شدن آن ميباشد در این بخش به
بررسي تاثير تيمارهای پرایمينگ بذر و مقدار مصرف کود
نيتروژن در زمان کاشت بر روی درصد و سرعت سبز شدن
پرداخته شد.
سرعت سبز شدن

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سرعت سبز
شدن ت حت تاثير تيمار پرایمينگ و ميزان مصرف کود
نيتروژن در زمان کاشت و اثرات متقابل آنها قرار گرفته
است (جدول  .)2به طوری که بيشترین و کم ترین ميزان
آن به ترتيب مربوط به تيمار پرایم با محلول روی و کاربرد
یک چهارم و یک سوم مقدار کود نيتروژن در زمان کاشت
( )0/175و تيمار بدون پرایم و بدون کاربرد کود نيتروژن
( )0/335تعلق داشت (جدول  .)4دليل باال بودن سرعت
سبز شدن در کاربرد یک چهارم و یک سوم مقدار کود
نيتروژن در زمان کا شت و پرایم با محلول روی احتماال اثر
افزایشي تيمارهای فوق بر روی این صفت بود زیرا بذرهای
پرایم شده نسبت به بذرهای پرایم نشده از لحاظ مراحل
جوانه -زني و سبز شدن یک گام جلوتر بوده و انتظار مي-
رود با حضور مقدار مناسب از کود نيتروژن به عنوان
محرک رشد (موسوی )3130 ،بتواند سریعتر مراحل

1. Net Assimilation Rate
2. Total Dry Mater

3. Grattana and Grieve
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جدول  :3تجزیه خاک
رس

سيلت

شن

بافت خاک

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

37

35

28

Clay- Silt

Table 1: Analisis Of soil
نيتروژن کل
پتاسيم
فسفر قابل
Total
قابل جذب
جذب
)Nitrogen(%
(K)ppm
(P)ppm
6.95

272

0.19

روی

pH

هدایت
الکتریکي
(Ec)ds/m

org.carbon
)(%

7.7

0.121

1.9

Zink
()ppm
0.8

کربن آلي

کل آزمایش توليد کرد که با یافتههای روضاتي و همکاران
( )3130مطابقت دارد .شاخص سطح برک با اکثر صفات مورد
مطالعه دارای همبستگي مثبت و معنيدار بوده و بيشترین
همبستگي را با سرعت رشد محصول ( )r=0/30دارا بود
(جدول.)7

شاخص سطح برگ ()LAI
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که حداکثر شاخص
سطح برگ تحت تاثير اثرات اصلي و متقابل تيمارها در سطح
یک درصد قرار گرفت (جدول  .)2ميانگين  LAImaxدر کل
آزمایش برابر  4/27بود .پرایم با محلول روی با  4/71و کاربرد
سه مرحلهای نيتروژن با  4/32بيشترین  LAImaxرا داشت
(جدول  .)1شرط الزم برای دستيابي به عملکرد باال ،شکل-
گيری سریع سيستم فتوسنتز کنندهای است که دارای
ساختمان مطلوب جهت جذب موثر نور باشد و آن را به انرژی
شيميایي تبدیل کند (سرمدنيا و کوچکي .)3150 ،به نظر
ميرسد پرایم کردن بذرهای ذرت با محلول روی و کاربرد
نيتروژن موجب استقرار و توسعه سریع سيستم فتوسنتز
کننده در ابتدای فصل رشد باشد .در تيمارهای بدون کاربرد
نيتروژن و بدون پرایم حداکثر شاخص سطح برگ در مقایسه
با تيمارهای کاربرد سه مرحلهای نيتروژن و پرایم با محلول
روی به ترتيب  21و  23درصد کاهش نشان دادند .رحمان 3و
همکاران ( )2012ميزان ظهور و طویل شدن برگ برنج را در
اثر پرایمينگ با محلول بر  0/003درصد به مدت  24ساعت
گزارش کردند .برهمکنش پرایم بذرها به ویژه با محلول
سولفات روی در کاربرد سه مرحلهای نيتروژن توانسته است
شاخص سطح برگ را به طور قابل توجهي افزایش دهد اما در
بذرهای پرایم نشده حداکثر شاخص سطح برگ در تيمار
کاربرد چهار مرحله-ای نيتروژن حاصل شد (جدول  .)4علت
این امر افزایش رشد ریشهها و قابليت بيشتر آنها در
استفاده از آب و عناصر غذایي ،توسعه سریع سيستم فتوسنتز
کننده در تيمارهای پرایم ميباشد (فاروق و همکاران.)2006 ،
عنصر روی باعث افزایش مقدار کلروفيل برگ و افزایش
فعاليت آنزیم کربنيک آنهيدراز شده و این توانایي را دارد که
در کلروپالست با مواد غير آلي ترکيب شده و باعث طوالنيتر
شدن مدت فتوسنتز برگ گشته و باعث به تعویق افتادن
پيری برگها شود (ملکوتي و لطفاللهي .)3153 ،کاربرد سه
مرحلهای نيتروژن بيشترین شاخص سطح برگ ( )4/31را در

سرعت رشد محصول()CGR
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که حداکثر سرعت
رشد محصول تحت تاثير تيمار پرایم و زمانهای مختلف
کاربرد نيتروژن در سطح یک درصد قرار گرفت .اثر متقابل
معنيداری بين دو تيمار در سطح احتمال پنج درصد در روی
این صفت نيز مشاهده شد (جدول  .)2پرایم کردن و کاربرد
نيتروژن مصرفي در بيش از یک مرحله ،سبب افزایش سرعت
رشد محصول شد .به طوری که بيشترین مقادیر آن در تيمار
پرایم با محلول روی و کاربرد سه تا چهار مرحلهای نيتروژن
( 10/04گرم در مترمربع در روز) و کمترین آن در تيمار
بدون پرایم و بدون کاربرد نيتروژن ( 23/51گرم در مترمربع
در روز) به دست آمد (جدول  .)1روضاتي و همکاران ()3130
بيشترین سرعت رشد محصول را در کاربرد سه مرحلهای
نيتروژن به دست آوردند .با توجه به اینکه سرعت رشد
محصول ارتباط نزدیکي با شاخص سطح برگ دارد ،با افزایش
شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول افزایش ميیابد و
مدت زمان افزایش آن حتي پس از رسيدن شاخص سطح
برگ به بيشترین مقدار خود تا مدتي ادامه ميیابد (کوچکي
و همکاران .)3151 ،بررسي روند تغييرات سرعت رشد
محصول در طول دوره رشد (شکل  )3بيانگر این است که
سرعت رشد ذرت دانهای سينگل کراس  504تا  57الي 07
روز پس از کاشت افزایش داشته و سپس سير نزولي طي
نموده و منفي ميشود .این امر احتماال به دليل پيری برگها
و ریزش برگهای پير و همچنين انتقال مجدد مواد ساخته
شده قبل از گلدهي ميباشد .تحقيقات انجام شده علت
منفي شدن سرعت رشد گياه زراعي در اواخر دوره رشد را
کاهش ماده خشک در اثر ریزش برگها دانستهاند
(عبدالرحمني و همکاران.)3100 ،

1. Rehman et al.
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28

8

4

2

2

11.25

0.0009

*0.001

**0.01

**0.015

*0.003

1.92

0.003

*0.001

**0.002

**0.003

*0.001

سرعت

درصد

 * ،nsو ** :به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

)CV(%

Error

اشتباه

Prime × Nit apply

پرایم × زمان کاربرد نيتروژن

Time Nit.Apply

زمان کاربرد کود نيتروژن

پرایم
Prime

تکرار
R

منابع تغيير S. O.V

درجه آزادی
df

سبز شدن

سبز شدن

3.4

0.021

**0.077

**5.124

**2.474

*0.078

CGRmax

رشد محصول

6.74

9.81

*24.96

**849.78

**474.69

11.96ns

LAImax

سطح برگ

حداکثر شاخص

حداکثر سرعت

8.2

0.77

0.19ns

*2.14

1.74ns

20.02ns

کاشت)NAR 80 DAP

(در 00روز پس از

6.01

21691.25

*49687.63

**1928456.62

**1026835.75

*76265.21

TDM

2.06

338.08

*1040.75

**219144.03

**7971.23

*1318.56

عملکرد

دانه

ماده خشک

ns,*,**No Significant, significant at 5, 1 percent levels respectively.

2

0.00000056

*0.00000155

**0.0000317

**0.00000653

*0.00000265

)DAP

کاشت RGR 80

(در  00روز پس از

سرعت رشد نسبي

ميزان جذب خالص

حداکثر تجمع

Table 2: Analysis of variance for maize growth index under On-farm seed priming and different times of nitrogen application

جدول  :2تجزیه واریانس شاخصهای رشد ذرت دانهای تحت پرایم مزرعهای بذرها و زمانهای مختلف کاربرد نيتروژن
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پرایم شده نسبت به گياهان شاهد بيشتر بود (فاروق و
همکاران .)2006 ،همبستگي مثبت و معنيداری بين این
صفت با دیگر صفات مورد مطالعه مشاهده شد و بيشترین
همبستگي را با حداکثر شاخص سطح برگ (** )r=0/30دارا
بود (جدول .)7

پرایم کردن بذرها منجر به افزایش سرعت رشد
محصول نسبت به بذرهای پرایم نشده گردید .به نظر ميرسد
چنين روندی به دليل اثر افزایشي تيمارهای پرایمينگ در
جذب تشعشع خورشيدی همزمان با افزایش سطح برگ و در
نتيجه افزایش سرعت تجمع ماده خشک است .تحقيقات
نشان داده که سرعت رشد محصول سویا و برنج در گياهان

شکل  :3روند تغييرات شاخص سطح برگ در شرایط تقسيط کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد در تيمارهای مختلف پرایم بذر
Fig 1: Changes in leaf area index of different time of nitrogen application at different stages of growth in the treatment
of seed Prime

شکل  :2روند تغييرات سرعت رشد محصول در شرایط تقسيط کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد در تيمارهای مختلف پرایم بذر
Fig 2: Changes in crop growth rate in time of nitrogen application at different stages of growth in the treatment of seed
Prime

نيتروژن (  0 / 0127گرم بر گرم در روز ) به دست آمد .
کاهش سرعت رشد نسبي گياه در طي فصل رشد ،مي-
تواند به پيری برگ های پایيني ،در سایه قرار گرفتن
آن ها و افزایش بافت ها و کربوهيدرات های ساختماني
( که در فتوسنتز نقشي ندارند) نسبت به بافتهای
متابوليکي فعال نسبت داده شود ( سوودر 3و همکاران ،
 .) 1997همبستگ ي سرعت رشد نسب ي با اکثر صفات
مثبت و معن ي دار بود و ب ي شتری ن همبستگ ي را با
عملکرد دانه ( **  )r = 0 / 05دارا بود ( جدول .) 7

سرعت رشد نسبی محصول ( ) RGR
تغييرات سرعت رشد نسبي بر مبنای روزهای
پس از کاشت در ترکيبات تيماری مختلف نشان داد که
در تمام ترکيبات تيماری ،سرعت رشد نسبي ،با افزایش
سن گياه کاهش م يی ابد ( شکل  .) 1نتایج تجزیه واریانس
نشان داد که سرعت رشد نسبي تحت تاث ي ر اثرات
ت ي مارها در سطح ی ک درصد و اثر متقابل آن ها در سطح
پنج درصد قرار گرفت ( جدول  .) 2ميانگين این صفت در
کل آزمایش برابر  0 / 0172گرم بر گرم در روز بوده و
بيش ترین و کم ترین مقدار آن به ترت ي ب برای تيمارهای
پرایم با آب و کاربرد سه مرحله ای نيتروژن ( 0 / 0153
گرم بر گرم در روز ) و پرایم با آب و بدون کاربرد

1. Sowder et al.
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شکل  :1روند تغييرات سرعت رشد نسبي در شرایط تقسيط کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد در تيمارهای مختلف پرایم بذر
Fig 3: Changes in Relative growth rate of different time of nitrogen application at different stages of growth in the
treatment of seed Prime

مترمربع در روز) و بدون کاربرد نيتروژن ( 3/34گرم بر
مترمربع در روز) به دست آمد .بررسي روند تغييرات سرعت
جذب خالص (شکل  )4نشان داد که این صفت در تمام
تيمارها تا  30روز پس از کاشت تقریبا ثابت بود و سپس سير
نزولي طي نموده و در  330تا  337روز پس از کاشت از مرز
صفر گذشته و منفي شد .این کاهش ،در اثر پيری و مرگ
برگها و کاهش سطح فتوسنتز کننده حادث شد .بين سرعت
رشد محصول و اکثر صفات همبستگي مثبت وجود داشت و
بيشترین همبستگي با سرعت رشد محصول در سطح یک
درصد (** )r=0/51مشاهده شد (جدول .)7

سرعت جذب خالص()NAR
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ميزان جذب
خالص تحت تاثير تيمارهای پرایم قرار نگرفت ولي تحت تاثير
زمانهای مختلف کاربرد نيتروژن در سطح آماری پنج درصد
معنيدار شد (جدول  .)2سطوح پرایمينگ و کاربرد نيتروژن
مصرفي در بيش از یک مرحله رشدی سبب افزایش این
شاخص فيزیولوژیک رشد گردید (جدول  .)1به طوری که
ميانگين این صفت در کل آزمایش برابر  30/13گرم بر
مترمربع در روز بود و بيشترین و کمترین مقدار آن به ترتيب
برای تيمار کاربرد چهار مرحلهای نيتروژن ( 33/21گرم بر

شکل  :4روند تغييرات سرعت جذب خالص در شرایط تقسيط کود نيتروژن در مراحل مختلف در تيمارهای مختلف پرایم بذر
Fig 4: Changes in net assimilation rate of different time of nitrogen application at different stages of growth in the
treatment of seed Prime

کاربرد چهار مرحله ای نيتروژن به دست آمد اما این تيمار با
تيمارهای پرایم با محلول روی و کاربرد سه مرحلهای نيتروژن
و پرایم با آب و کاربرد دو ،سه و چهار مرحلهای نيتروژن
اختالف معنيداری نداشت که این نتيجه سودمندی عمل
پرایمينگ را در کنار کاربرد کود نيتروژن در بيش از یک
مرحله بيان ميکند (جدول .)4

حداکثر تجمع ماده خشک ()TDMmax
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پرایمينگ بذر و
زمان کاربرد کود نيتروژن در سطح احتمال یک درصد و اثر
متقابل آنها در سطح پنج درصد بر حداکثر تجمع ماده
خشک توليدی موثر بودهاند (جدول  .)2اگر چه حداکثر
تجمع ماده خشک در تيمار ترکيبي پرایم با محلول روی و

02
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زمان کاربرد کود نيتروژن
Time nitrogen apply

)LSD(0.05

کاربرد چهار مرحله ای
4stage apply

کاربرد سه مرحله ای
3stage apply

کاربرد دو مرحله ای
2stage apply

کاربرد یک مرحله ای
1stage apply

بدون کاربرد کود نيتروژن
No apply

)LSD(0.05

پرایم نشده
No prime

با محلول روی
With Zn solution

با آب
With top water

سطوح تيمار Treat level

0.03

0.309

0.297

0.278

0.249

0.229

0.023

0.238

0.3

0.278

1.8

95.9

96.3

95.3

92.8

94.6

1.4

93.5

95.5

96

0.14

4.89

4.92

4.51

3.74

3.21

0.11

3.79

4.53

4.44

شدن
شدن
 Germinati Germinatioبرگ
n. Rate
LAImax on per

سرعت سبز

درصد سبز

شاخص سطح

حداکثر

3.02

55.62

54.55

48.93

40.56

32.77

2.34

40

49.95

49.51

محصول
CGRmax

حداکثر سرعت رشد

0.0007

0.0364

0.0369

0.036

0.0343

0.0323

0.0005

0.0345

0.0354

0.0357

0.85

11.26

10.94

10.61

10.71

9.94

0.65

10.32

10.75

11

کاشت)  RGR 80از کاشت) NAR
80 DAP
DAP

( 00روز پس از خالص( 00روز پس

سرعت رشد نسبي

سرعت جذب

142.22

2885.63

2850.65

2546.87

2171.7

1801.95

110.16

177.55

994.5

1043.4

936.52

836.2

649.35

874.16

918.02

137.53

2150.17

2622.43

2581.48

عملکرد دانه
)GY(g/m2

883.78

( TDM(g/m

2

خشک

حداکثر تجمع ماده

Table 3: Comparison of Mean growth indices of maize Sc704 at time of nitrogen application and priming levels

جدول  :1مقایسه ميانگين شاخصهای رشد ذرت دانهای سينگل کراس  504تحت سطوح پرایم و زمانهای کاربرد نيتروژن

01

تيمارTreat

پرایمينگ
Priming
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سطوح پرایم
prime level

با محلول روی
with Zn solution
)LSD(0.05

پرایم نشده
prime No

-

کاربرد چهار مرحله ای 4stage apply

کاربرد سه مرحله ای 3stage apply

کاربرد دو مرحله ای 2stage apply

کاربرد یک مرحله ای 1stage apply

بدون کاربرد نيتروژن No apply

کاربرد چهار مرحله ای 4stage apply

کاربرد سه مرحله ای 3stage apply

کاربرد دو مرحله ای 2stage apply

کاربرد یک مرحله ای 1stage apply

بدون کاربرد نيتروژن No apply

کاربرد چهار مرحله ای 4stage apply

کاربرد سه مرحله ای 3stage apply

کاربرد دو مرحله ای 2stage apply

کاربرد یک مرحله ای 1stage apply

بدون کاربرد نيتروژن No apply

سطوح زمان کاربرد نيتروژن
apply level Time of nitrogen

سرعت سبز

0.084

0.273

0.23

0.243

0.247

0.197

0.357

0.357

0.31

0.26

0.253

0.31

0.343

0.287

0.24

0.237

شدن Ger.
rate

5

94

93

95

90.3

95

95.1

97.4

96

94

94

97.3

98.7

95

94

95

شدن Ger.
per

0.42

4.43

4.31

3.94

3.37

2.88

5.23

5.35

4.77

4.06

3.24

4.99

5.11

4.81

3.77

3.5

سطح برگ
LAImax

درصد سبز حداکثر شاخص

9.073

49.14

43

42.38

35.72

29.73

60.39

60.4

51.27

43.31

34.39

57.32

60.26

53.13

42.64

0.0685

0.0353

0.0354

0.0348

0.034

0.0328

0.0371

0.0375

0.0365

0.0342

0.0318

0.0368

0.0379

0.0367

0.0348

426.7

2587.07

2326.92

2256.61

1947.9

1632.33

3117.35

3112.55

2640.62

2290.42

53.26

998.41

1022.1

920.07

819.82

610.37

1023

1079.6

952.49

691.36

962.08

1028.4

937

845.12

843.65

1951.2

2952.47

3112.46

2743.38

2276.77

1822.31

646.31

34.19

سرعت رشد نسبي (00

0.0325

رشد محصول
CGRmax

حداکثر سرعت

روز پس از کاشت)RGR
80DAP

ماده خشک
)TDM (g/m2

حداکثر تجمع

دانه
)GY(g/m2

عملکرد

Table 4: interaction of on farm seed priming and time of nitrogen application on studied treats in Maize Sc 704

جدول  :4اثر متقابل پرایم بذر در مزرعه و زمان کاربرد کود نيتروژن بر صفات مورد مطالعه ذرت دانهای سينگل کراس 504
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جدول  :7همبستگي بين شاخصهای مهم رشد و وزن خشک کل در ذرت دانهای سينگل کراس 504
Table 5: Significant correlation between indices of growth and total dry weight in maize Sc 704
حداکثر
درصد سرعت
سرعت
ماکزیمم
سرعت
رشد
تجمع
عملکرد
سبز
سبز
رشد
شاخص
جذب
نسبي
صفات
ماده
دانه GY
Treats
شدن
شدن
محصول
سطح برگ
خالص
محصول
خشک
TDM

RGR

NAR

LAImax

PG

CGRmax

حداکثر تجمع ماده خشکTDM

1

رشد نسبي محصولRGR

**0.8

1

سرعت جذب خالصNAR

*0.65

0.39ns

1

ماکزیمم شاخص سطح برگLAImax

**0.98

**0.74

*0.64

1

ماکزیمم سرعت رشد محصولCGRmax

**0.97

**0.68

**0.76

**0.98

1

عملکرد دانه GY

**0.88

**0.87

*0.56

**0.89

**0.86

1

درصد سبز شدنPG

*0.63

0.2ns

*0.58

*0.62

*0.57

0.35ns

1

سرعت سبز شدنGR

**0.92

0.45ns

**0.7

**0.9

**0.83

**0.72

*0.63

GR

1

 * ،nsو ** :به ترتيب غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  7و  3درصد.
ns,*,** No Significant, significant at 5, 1 percent levels respectively.

داری وزن خشک کل گياه را در مقایسه با شاهد افزایش داد.
علي و همکاران ( )2002اظهار داشتند که پرایمينگ بذرهای
گندم و ذرت با عناصر ریز مغذی روی و بر ،موجب افزایش
تجمع ماده خشک گردید که با نتایج این تحقيق مطابقت
دارد .به نظر ميرسد افزایش سطح برگ ،سرعت رشد بيشتر
محصول در تيمارهای یاد شده عامل اصلي توليد بيشتر
عملکرد بيولوژیک باشد .وزن خشک گياه تابعي از ميزان
تشعشع جذب شده در طول دوره رشد است .از طرفي ميزان
تشعشع جذب شده به وسيله گياه ،بستگي کامل به شاخص
سطح برگ و رشد تاج پوشش گياه دارد (یارنيا و همکاران،
 .)3105این صف با شاخصهای رشد مورد مطالعه دارای هم
بستگي مثبت و معنيدار بوده و بيشترین هم بستگي را با
حداکثر شاخص سطح برگ داشت (جدول .)7

تجمع ماده خشک در مراحل اوليه رشد گياه به دليل
کم بودن سطح برگ به عنوان سطوح دریافت کننده تشعشع
خورشيدی آهسته است ،ولي با گسترش سطح برگ ،افزایش
فتوسنتز برگها و مادهسازی تجمع ماده خشک نيز افزایش
ميیابد و به حداکثر مقدار خود ميرسد .در مرحله بعدی هم-
زمان با انتقال مواد از اندامها به دانهها و به علت ریزش برگ-
ها در اثر سایهاندازی ،پيری و عدم توانایي کافي جهت
فتوسنتز و مادهسازی ،تجمع ماده خشک در گياه ثابت شده و
حتي کاهش ميیابد (شکل ( )7سرمدنيا و کوچکي.)3101 ،
در تيمارهای پرایمينگ تجمع ماده خشک کل در تمام دوره
رشد بيشتر از شاهد بود که این امر نشان دهنده پتانسيل
باالتر بوتههای حاصل از بذرهای پرایم شده در توليد و
ذخيرهسازی مواد فتوسنتزی در شرایط آزمایش است .باصرا و
همکاران ( )2003اعالم کردند پرایمينگ بذر به طور معني-

شکل :7روند تغييرات تجمع ماده خشک در شرایط تقسيط کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد در تيمارهای پرایم بذر.
Fig5: Changes in total dry mater in time of nitrogen application at different stages of growth in the treatment of seed
Prime.
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هنگام کاشت گياه توانایي چنداني برای جذب نيتروژن ندارد،
بنابراین به کاربردن کود نيتروژن کمتر در زمان کاشت و
مصرف بقيه آن در طول دوره حداکثر رشد رویشي گياه،
عملکرد را افزایش ميدهد .دليل عملکرد باال در تيمارهای
تقسيط کود نيتروژن افزایش رشد و نمو ،فتوسنتز و انتقال
بيشتر مواد فتوسنتزی به دانه نسبت داده شده است (مقدم و
همکاران .)1997 ،بيشترین همبستگي عملکرد دانه با
حداکثر شاخص سطح برگ به دست آمد (جدول .)7

عملکرد دانه ()GY
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد دانه تحت
تاثير تيمار پرایمينگ و زمان کاربرد نيتروژن و اثرات متقابل
آنها قرا گرفت (جدول  .)2بيشترین و کمترین ميزان آن به
ترتيب مربوط به تيمار پرایم با محلول روی و کاربرد سه
مرحلهای نيتروژن ( 3053/1گرم در مترمربع) با 51/1
افزایش نسبت به تيمار (شاهد) بدون پرایم و بدون کاربرد
کود نيتروژن ( 130/15گرم در مترمربع) تعلق داشت (جدول
 .)4دليل باال بودن عملکرد در تيمار کاربرد سه مرحلهای و
پرایم با محلول روی احتماال تاثير مثبت پرایمينگ بذر و
کاربرد کود نيتروژن در مراحل حساس از رشد بوده که
توانسته شاخصهای فيزیولوژیکي رشد را بهبود دهد و سهم
بيشتری از مواد ساخته شده و همچنين ذخيره شده را به
دانهها اختصاص دهد .البته پرایم با آب هم نتيجه مشابهي را
نشان داده است (جدول  )4که بيانگر اهميت بيشتر عمل
پرایم کردن بذر است .مقایسه ميانگينها نشان داد که بيش-
ترین و کمترین ميزان دانه به تيمار کاربرد سه مرحلهای
نيتروژن ( 3041گرم در مترمربع) با  10/1درصد افزایش
نسبت به تيمار (شاهد) عدم کاربرد کود نيتروژن ( 143/4گرم
در مترمربع) تعلق داشت .روضاتي و همکاران ( )3130با
کاربرد تقسيطي کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد ذرت
دانهای به این نتيجه رسيدند که هر چه مصرف کود نيتروژن
در زمان کاشت کمتر باشد ،عملکرد دانه افزایش ميیابد که
با یافتههای این تحقيق مطابقت دارد .عملکرد دانه در تيمار
کاربرد چهار مرحلهای کود نيتروژن غالبا کمتر از کاربرد سه
مرحلهای بود (جدول  .)1امام و ثقهاالسالم ( )3104اعالم
کردند ميزان جذب نيتروژن در مراحل مختلف رشد محدود
بوده و نيتروژن اضافي از دسترس گياه خارج ميشود .در

نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده چنين نتيجهگيری
ميشود که در ذرت دانهای سينگل کراس  504هر عاملي که
شاخصهای رشد را بهبود دهد ،باعث توليد حداکثر وزن
خشک و همچنين عملکرد دانه بيشتری ميگردد .در این
مطالعه ،گياهان حاصل از بذرهای پرایم شده به دليل جوانه-
زني ،سبز شدن و استقرار سریعتر از منابع موجود استفاده
بهتری به عمل آورده و در این گياهان شاخص سطح برگ،
سرعت رشد محصول ،حداکثر تجمع ماده خشک ،سرعت
فتوسنتز خالص و در نهایت سرعت رشد نسبي نسبت به
گياهان حاصل از بذرهای پرایم نشده بيشتر بود .همچنين
کاربرد چند مرحلهای کود نيتروژن باعث افزایش حداکثر
سرعت رشد محصول ،حداکثر شاخص سطح برگ ،سرعت
فتوسنتز خالص و وزن خشک کل توليدی و عملکرد دانه شد.
در بررسي اثرات متقابل پرایم و زمانهای مختلف کاربرد
نيتروژن نيز پرایم بذرها با محلول روی به همراه کاربرد سه
مرحلهای نيتروژن بيشترین شاخصهای رشد را توليد کرده
که باعث حصول بيشترین تجمع ماده خشک و عملکرد دانه
به ميزان  3053/1گرم در مترمربع شد.
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Effects of On Farm Seed Priming and Application Time of Nitrogen on Some Growth
Indices and Yield on a Maize Cultivar (Sc704) in Asadabad
Sarkhosh*1, A., Aboutalebian2, M. A., Hamzei2, J. and Abdollahi2, M. R.
Abstract
To study the effects of On-farm seed priming and split application of nitrogen fertilizer on growth indices of
maize (Sc704) an experiment was conducted in Asadabad, agricultural research in complete block design in factorial
arrangement with three replication in 2011. First factor was On-farm seed priming in 3 levels (Prime with a water,
Prime with 0.05 zinc solution for 14 hours and no prime) and second factor was nitrogen application time in 5 levels
(without nitrogen application, all nitrogen at planting time, 2 stages application (plant time and before tasselling), 3
stages application (plant time, at 4-6 leaf stage and before tasselling) and 4 stages application (plant time, at 4-6 leaf
stage, before tasseling and milking stage). The results showed the emergence characteristics, maximum leaf area index
and crop growth rate, net assimilation rate, relative growth rate in 80 days after planting, dry mater accumulation and
grain yield were affected by treatment levels at 1%. The highest crop growth rate, net assimilation rate was in treatment
of nitrogen applied in four stages with 69.7, 13.3 % increase and the maximum leaf area index, relative growth rate, dry
mater accumulation and grain yield were of triple stage application nitrogen to the 53.3, 14.2, 52.1, 60.7 percent
respectively ratio increased to no application nitrogen treatment. Seed priming with Zn solution foresaid characteristics
in comparison with no priming treatment increased 24.8, 6.6, 19.5, 3.5, 14.2, 22 percent, respectively. Interaction results
showed that the highest grain yield was found in the prime treatments with Zn solution and three-stage application of
nitrogen (1079.6 grams per square meter). The highest and lowest correlation with grain yield was observed in the
maximum leaf area index (r=0.89**) and net assimilation rate (r=0.56*). The results showed that priming seeds with
three-stage application of nitrogen fertilizer improved growth indicators and grain yield in maize Sc 704.
Keywords: Crop growth rate, Dry mater accumulation, Leaf area index, Net assimilation rate, Yield, Priming

1. M. Sc student of Agronomy, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan
2, 3 and 4. Assistant Professors, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan
*: Corresponding author
Email: ali.sarkhosh7@gmail.com

03

