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   704هيبريد سينگل كراس ذرتاندازه هاي مختلف بذر  بررسي كارآيي جوانه زني و بنيه بذر
  

  اشكان عباسيان، جالل مومني
 موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهالكارشناسان ارشد 

  موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال -روبروي مخابرات -بلوار نبوت -كرج
abbasianashkan@yahoo.com 

  
 مي   را تشكيل كل توليددرصد از  15-16حدود در كارخانه هاي فرآوري بذر ذرت، بذرهاي زير الك استاندارد با توجه به اين كه 

بررسي دارد. به منظور  امكان توليد علوفه از اين بذرها بخصوص در مناطق بدون تنش وجوددر سال هاي مواجه با كمبود بذر  ،دنده
در آزمايشگاه تجزيه بذر موسسه تحقيقات ثبت  1389، پژوهشي در سال ذرت بذر اندازه هاي مختلف بذرجوانه زني و بنيه كارآيي 

شاخص هاي جوانه زني و بنيه بذرهاي پهن، متوسط و گرد و بذرهاي زير  براي اين منظورو گواهي بذر و نهال كرج اجرا گرديد. 
هاي مختلف بذري شكل درصد جوانه زني . ندگرديدمقايسه  سرما ن هاي جوانه زني استاندارد و بنيه بذرآزموبا  اندارد ذرتالك است

در آزمون بررسي بنيه بذر سرما تفاوت معني داري نشان دادند، در حالي كه در آزمون جوانه زني استاندارد بين درصد جوانه زني 
داري مشاهده نگرديد. در مجموع درصد جوانه زني آزمون جوانه زني استاندارد بيشتر از  هاي مختلف بذري اختالف معنيشكل 
و شاخص هاي رشد طولي و وزني گياهچه گياهچه بود. در عين حال طول و وزن تر و خشك ريشه، اندام هوايي و سرما آزمون 

هاي بذري استاندارد بود. در شكل ي داري كمتر از بذرهاي زير الك استاندارد ذرت در آزمون جوانه زني استاندارد به صورت معن
آزمون سرما درصد جوانه زني، طول و وزن تر و خشك ريشه، اندام هوايي و بوته و شاخص هاي رشد طولي و وزني گياهچه 

  بذرهاي زير الك به صورت معني دار و قابل توجهي كمتر از بذرهاي پهن و متوسط و گرد بود.
  

  شكل بذر. اندازه و ذرت و بذر جوانه زني استاندارد، آزمون سرما، بنيه بذر، آزمون واژه هاي كليدي:
   

  مقدمه:
 ،فيزيكي ضروريبودن استانداردهاي  انيل به كشاورزي موفق، نيازمند در اختيار داشتن بذرهايي است كه ضمن دار ،شكدون ب

را  فرسودگيبيولوژيكي و تلفات  ،ين خسارت مكانيكيمورفولوژيكي و اندوخته غذايي الزم براي تضمين استقرار گياهچه، كمتر
 زني، بنيه و سالمت بذر نقشقابليت جوانه معياراست، با اين وجود ارزيابي سه وابسته عوامل متعددي  بهكيفيت بذر  تجربه كرده باشد.

   .)8( دمهمي در تعيين كيفيت بذر دارن
رات اندازه بذر ييرد. تغيگير قرار ميط تحت تأثيه در طول نمو توسط محكست بذر ا هايترين ويژگيقابل مشاهدهاز  يكياندازه بذر 

بذر  اندازه  .)7( رديگيقرار م ياهان مادريه گياز جمله تغذ يطير عوامل مختلف محيتحت تأث ،يكير از منشا ژنتيها، غپين ژنوتيدر ب
اين امر ممكن است كه به علت افزايش ذخاير غذايي  ،تي داردزني و رشد اوليه گياهچه ارتباط مستقيم و مثببا درصد و سرعت جوانه

 به نسبت كوچكتر يبذرها كه ) معتقدند1986بيكر ( و لفوند ،مقابل در ).1بذر در بذرهاي درشت نسبت به بذرهاي ريز باشد (
منحصر به فرد  هايويژگيكي از ي. شوندمي  سبز سريعتر نيز آنها هايگياهچه بلكه زنندمي جوانه سريعتر نه تنها بزرگتر يبذرها
شود. و شكل بذرها به دليل موقعيت  قرار گرفتن بذر بر روي بالل مشاهده مي اندازهاي است كه در اختالفات برجسته ،ذرت يبذرها
 دردرصد از بذرها  75شوند. در حدود در نوك بالل ايجاد مي ،اغلب در پايين بالل و بذرهاي گرد كوچك ،بزرگ گرد يبذرها

در  .و فشرده هستند ترمتراكمدرنتيجه  شوند،محدوده بذرهاي گرد كوچك و بزرگ قرار دارند كه به صورت اندازه شكل پهن ديده مي
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 يهااهچهيد گيقادر به تول ن استكز مميف نيضع يو رطوبت، بذرها يينه دمايط بهين شراياستاندارد به علت تأم يزنآزمون جوانه
بذر شامل  بنيه .س گرددكط مزرعه منعياهچه در شراياز رشد گ يناش يهاتواند توسط تفاوتيبذر م بنيهدر  تفاوت يول ،باشند يعيطب

مكمل آزمون در واقع بذر  بنيههاي آزمون. شوديط نامساعد مياه در شرايه سبب استقرار مطلوب گكاز بذر است  هاييويژگيمجموع 
ه سبب ك يهر عامل بنابراين، است يزننسبت به آزمون جوانه يتربذر شاخص حساس بنيهه آزمون ك ناي. به علت جوانه زني هستند

از سبز  يقيدق ينيبشيتواند پيآزمون سرما م ).2002و همكاران، ويل( دهدياهش مكبذر را  بنيهشود، قبل از آن يم يزننقصان جوانه
از  يمناسب ينيبشيب آزمون سرما پياستاندارد و ترك يزنوانه). ج1988ن و همكاران، ياهچه در مزرعه ذرت داشته باشد (مارتيشدن گ

درصد از بذرهاي توليدي ذرت كشور را بذرهاي زير الك تشكيل مي  15- 16  با توجه به اين كه حدود .سبز شدن پنبه در مزرعه دارد
اين پژوهش مقايسه شاخص هاي  دهد، امكان توليد علوفه از اين بذرها بخصوص در مناطق بدون تنش وجود دارد. هدف از اجراي

 704هاي مختلف بذر ذرت هيبريد سينگل كراس شكل ميليمتر) ذرت با  6جوانه زني و بنيه گياهچه بذرهاي زير الك استاندارد (الك 
  سرما مي باشد. و در آزمايشگاه با آزمون هاي جوانه زني استاندارد

  
  مواد و روش ها:

 ونزمآ   گرديد.  مركزي تجزيه بذر موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كرج اجرادر آزمايشگاه  1389اين پژوهش در سال 
ك و يتفكبراي  طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار اجرا گرديد. به صورت 704ذرت هيبريد سينگل كراس  هاي جوانه زني و بنيه بذر

ميليمتري و  7       ميليمتري، غربال گرد 5/5يلي (چاك دار) بذرهاي گرد، پهن و متوسط به ترتيب از غربال (الك) مستطبندي درجه
اندازه قطر غربالبا  در سه شكل پهن، گرد و متوسطبندي مرسوم درجهبر اساس شكل بذرها . گرديدميليمتري استفاده  6غربال گرد 

ميليمتري مورد استفاده قرار  5/5    ان بذرهاي بوجاري متداول انتخاب شدند. بذرهاي زير الك نيز به عنوهاي مورد استفاده در ماشين
  هاي مورد نظر به صورت دستي انجام شد. ها اين كار دو مرتبه با الكگرفتند. براي اطمينان از تفكيك دقيق اندازه

ـ دو ال بذري) بـين  100بذر (چهار تكرار  400تعداد اشت در بين كاغذ جوانه زني انجام شد. كبه روش جوانه زني استاندارد  آزمون ه ي
در  يفـ يشت با آب مرطوب و بذرها به صـورت رد كاغذها قبل از ك. در روي آنها كشت گرديدنده كاغذ يال يكر و ياغذ كشت در زك

درجه سانتي گـراد بـه    25در روشنايي و دماي درب دار منتقل گرديد. بذرها  كيپالست يهااغذ قرار داده شدند، سپس به ظرفكوسط 
ـ ييتع يو عاد يرعاديغ يهااهچهياين آزمون گ يان دوره اجرايدر پا قرار داده شدند. روز در اتاق كشت 7مدت  ن ين شد. در پايان از ب

 -يليم 1ش با دقت كچه، با خط چه و ساقهشهياهچه، ريانتخاب و صفات طول گ ياهچه به طور تصادفيگ 10تعداد  يعاد يهااهچهيگ
ـ   ييد. به منظور تعين گرديگرم توز ±001/0دقت ق با يدق يها با ترازونآ كمتر و وزن تر و خش روزانـه   ،ين سرعت و زمـان جوانـه زن

   ادداشت شد.يجوانه زده  يو تعداد بذرهاگرديده د يشت شده بازدك يهاظرف
ل طـو  يريانتخاب و پس از اندازه گ يمار به طور تصادفيگياهچه عادي از هر ت 10، تعداد يرعاديو غ يعاد يهان گياهچهييپس از تع

متر و وزن تـر گياهچـه بـا     يش مدرج بر حسب سانتكبا استفاده از خط  ه( ساقه چه)ياول يهاو ساقه شه چه)يه (ريشه اوليگياهچه ، ر
درجـه   75 يسـاعت درون آون بـا دمـا    24ها به مـدت  ردن نمونهك كگياهچه پس از خش كگرم و وزن خش ق بر حسب يدق يترازو
رابطـه  ياز رو ر دو شاخص طولي و وزني بنيه گياهچهياخ يهادند. با استفاده از دادهين گرديين و تعيق توزيدق يگراد، با ترازويسانت
  د:  ين گردييتع زير هاي

  اقه چه)= شاخص بنيه طولي گياهچه ن طول سيانگيشه چه+ مين طول ريانگي(م×  درصد جوانه زني نهايي
  ي گياهچه گياهچه= شاخص بنيه وزن كوزن خش×  درصد جوانه زني نهايي

 100بذربه صورت تصادفي از هر يك از شكل ها و اندازه بذر زيـر الـك انتخـاب  و در چهـار تكـرار       400نيز تعداد سرما در آزمون 
سـپس بـه    و درون نايلون قرار گرفتند تا رطوبت خود را تا پايان دوره آزمايش حفـظ كننـد،   اشته شدندك يچيبذري به صورت ساندو
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گراد در تاريكي قرار داده شدند. بـذرها در ادامـه بـه اتـاق     يدرجه سانت 8 يروز در دما 2گراد و يدرجه سانت 5 يروز در دما 5مدت 
استاندارد،  يزنان دوره مانند آزمون جوانهيروز در روشنايي قرار داده شدند و در پا 7گراد منتقل و براي درجه سانتي 25كشت با دماي 

  بذرها صورت گرفت.   يابيارز
تجزيه و تحليل گرديـده و مقايسـه    MSTATCهاي مربوط به آزمايش هاي مختلف در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري  داده

  ميانگين ها نيز با آزمون چند دامنه اي دانكن انجام شد.   
   

  نتايج و بحث:
بذري در آزمون بررسي بنيه بذر سرما تفاوت  نتايج تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد كه درصد جوانه زني شكل هاي مختلف

معني داري نشان دادند، در حالي كه در آزمون جوانه زني استاندارد بين درصد جوانه زني شكل هاي مختلف بذري اختالف معني 
ين تر از شكل ) به صورت معني دار و قابل توجهي پاي%75داري مشاهده نگرديد. در آزمون سرما درصد جوانه زني بذرهاي زير الك (

). در اين آزمون همانگونه كه انتظار مي رود به دليل كيفيت پايين تر بذرهاي گرد نسبت به ساير 1هاي مختلف بذر ذرت بود (شكل 
زني نهايي در آزمون سرما ميدرصد جوانه ) بود.%91) كمتر از بذرهاي پهن و متوسط (%86شكل ها، درصد جوانه زني بذرهاي گرد (

). در آزمون جوانه زني استاندارد به دليل عدم اعمال تنش 5شود (بيني ظهور گياهچه در مزرعه استفاده ميتواند به طور موثري در پيش
در مجموع درصد جوانه زني ). 1خاصي به بذرها ترتيب درصد جوانه زني بذرها به صورت پهن، متوسط، گرد و زير الك بود (شكل 

زني و رشد اوليه گياهچه ارتباط مستقيم و بذر با درصد و سرعت جوانه اندازه بود. سرما دارد بيشتر از آزمون آزمون جوانه زني استان
 ،مقابل در ).1بذرهاي ريز باشد ( اين امر ممكن است كه به علت افزايش ذخاير غذايي بذر در بذرهاي درشت نسبت به ،مثبتي دارد

 نيز آنها هايگياهچه بلكه زنندمي جوانه سريعتر نه تنها بزرگتر يبذرها به نسبت كوچكتر يبذرها كه ) معتقدند1986بيكر ( و لفوند

   .شوندمي  سبز سريعتر
اختالف معني داري بين طول ريشه چه، ساقه چه و گياهچه بذرهاي پهن، متوسط و گرد  و سرما در آزمون جوانه زني استاندارد 

 زير الك اختالف معني داري را با ساير شكل هاي بذري نشان داد هايبذرچه و گياهچه ريشه چه، ساقه مشاهده نگرديد و تنها طول 
زيابي بنيه ) مي توان از شاخص طول ساقه چه به عنوان معياري براي ار1995طبق نظر همپتون و تكروني ( .)2و  1(جدول هاي 

سرما به  و و گياهچه در آزمون هاي جوانه زني استاندارد بيشترين و كمترين وزن تر و خشك ريشه، اندام هواييگياهچه استفاده نمود. 
ترتيب مربوط به بذرهاي گرد و بذرهاي زير الك استاندارد بود. روند كاهش اين صفات در اكثر آزمون ها به ترتيب بذرهاي گرد، 

  پهن، متوسط و زير الك بود. 
و شكل هاي مختلف بذر ذرت ذرهاي زير الك استاندارد باختالف معني داري بين شاخص هاي رشد طولي و وزني گياهچه از نظر 

آزمون حداقل شاخص طولي بنيه گياهچه مربوط به بذرهاي زير دو سرما مشاهده گرديد. در هر  و جوانه زني استانداردهاي  در آزمون
بذرهاي گرد به ترتيب در  سرما و الك استاندارد بود. حداكثر شاخص طولي بنيه گياهچه نيز در آزمون هاي جوانه زني استاندارد

مشاهده شد. اگرچه بين شكل هاي مختلف بذري نيز تفاوت معني دار وجود نداشت. شاخص وزني بنيه بذر ) 3225) و پهن (2546(
آزمون سرما نيز روندي مشابه شاخص طولي اين آزمون داشت. در حالي كه در آزمون جوانه زني استاندارد از نظر شاخص وزني بنيه 

ده گرديد. در اين آزمون بيشترين و كمترين بنيه وزني به ترتيب مربوط به بذرهاي گرد و زير الك هروند مشابهي مشاگياهچه 
رات ييتغ استاندارد ذرت بود. بين بذرهاي گرد و پهن و بذرهاي متوسط و زير الك استاندارد نيز تفاوت معني داري وجود نداشت.

اگر  رد.يگيقرار م ياهان مادريه گياز جمله تغذ يطير عوامل مختلف محيتحت تأث ،يكيمنشا ژنتر از يها، غپين ژنوتياندازه بذر در ب
نند كيد ميز تولير ينسبت به بذرها يبزرگتر يهااهچهيگ اغلبدرشت  يبذرها ،و رشد فراهم گردد يزنجوانه يط مطلوب برايشرا
بذر مقدار  بنيه يكولوژيب يارهاياز مع يكي. )6د (گرد ييصول نهاش محيمنجر به افزا ياهان زراعياز گ يدر بعضكه ن است كه ممك
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لذا همانگونه كه مشاهده گرديد در هر دو آزمون مطرح   دارد. يبذر به اندازه و وزن آن بستگ كآن است. مقدار ماده خش كماده خش
يسه با بذرهاي گرد كه كارآيي كمتري را شده در اين مقاله تمامي شاخص هاي جوانه زني و بنيه بذرهاي كوچك زير الك حتي در مقا

بايد در استفاده از  لذا با توجه به كارآيي پايين جوانه زني و بنيه بذرهاي ريز كمتر بودند.در مقايسه با بذرهاي پهن و متوسط دارند، 
   اين بذرها جانب احتياط را رعايت نمود.

  
     

   
 

  جوانه زني در آزمون هاي جوانه زني استاندارد و سرمااثر شكل يا اندازه بذر ذرت بر درصد  -1شكل 
  درصد اختالف معني داري ندارند. 5ستون هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند در سطح . *

  ي بنيه بذر سرما  . مقايسه ميانگين هاي شاخص هاي بنيه بذر  و جوانه زني شكل هاي مختلف بذر ذرت و بذرهاي زير الك استاندارد در آزمون بررس1جدول

 شكل يا نوع

بذر ذرت   
طول ريشه  

 چه
طول ساقه 

 چه
طول 
 گياهچه

وزن خشك 
 ريشه چه

وزن خشك 
 ساقه چه

وزن خشك 
 گياهچه

وزن تر 
 ريشه چه

وزن تر ساقه 
 چه

وزن تر 
 گياهچه

شاخص 
ه طولي بني
 گياهچه

شاخص 
 وزني بنيه
 گياهچه

  a 3/17  a 1/18 a5/35 a298/0 a500/0 a798/0  a 16/2  a78/6  a 94/8   a3049  a 6/68   گرد
  a 4/17  a 1/18 a5/35 ab273/0 a468/0 ab740/0  a 19/2  ab06/6  ab 24/8   a3225 a 3/67  پهن

  a 8/16  a 2/17 a1/34 b235/0 a435/0 b670/0  a 08/2  b68/5  b 76/7   a3103 a 1/61  متوسط
  b 4/14  b 1/15  b 5/29  c 145/0  b 287/0  c 433/0  b 16/1  c 78/3  c 94/4   b1138 b 7/32   زير الك 

a
a
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Study of various maize seed (Zea mays L. Cv. Single cross 704) 

 sizes germination and vigor efficiency   
 

Ashkan Abbasian  
Abstract: 
With respect to the fact that in maize seed processing factories, the seeds pass through standard sieves 
comprise about 15-16% of the total production, in years facing with insufficient seed production it is possible 
to produce feed stuff from these seeds, especially in non stressful areas. In order to study various maize seed 
sizes germination and vigor efficiency in laboratory, this study was carried out in 2010 in the seed analysis 
laboratory of seed and plant certification & registration institute in Karaj. For this purpose germination and 
vigor indices of flat, medium and round maize seed shapes and the seeds pass through the standard sieves 
were compared in seed standard germination (SGT) and cold vigor tests (CVT). The difference of 
germination percentage of various seed shapes in CVT were significant, while in SGT there was not any 
significant difference between germination percentage of various seed shapes. Totally germination 
percentage of SGT was higher than CVT. Nevertheless root, shoot and plant length, dry and wet weight, and 
seedling length and weight vigor indices of the seeds pass through standard sieves in SGT were significantly 
less than other seed shapes. Germination percentage, root, shoot and plant length, dry and wet weight, and 
seedling length and weight vigor indices of the seeds pass through standard sieves in CVT were significantly 
less than flat, medium and round seed shapes. 
      

Key words: Standard germination test, cold test, seed vigor, maize seed, seed size and shape.   

  ارد. مقايسه ميانگين هاي شاخص هاي بنيه بذر و جوانه زني شكل هاي مختلف بذر ذرت و بذرهاي زير الك استاندارد در آزمون جوانه زني استاند2جدول 

شكل يا 
نوع بذر 
ذرت

طول ريشه 
  چه

  طول گياهچه  طول ساقه چه
وزن خشك 

  شه چهري
وزن خشك 
  ساقه چه

وزن خشك 
  گياهچه

وزن تر 
  ريشه چه

وزن تر ساقه 
  چه

وزن تر 
  گياهچه

شاخص طولي 
  بنيه گياهچه

شاخص وزني 
  بنيه گياهچه

  a78/15 a 5/12  a 28/28 a385/0 a315/0 a7/0 a 19/4  a 29/4  a 48/8   a2546  a 24/63 گرد
  a 03/15  ab 85/11  a 88/26  b 333/0  a 338/0  a 67/0  b 39/3  ab 07/4  b 47/7   a2526 a 95/62  پهن

  a3/15 a 1/12  a4/27 b308/0 b257/0 b565/0 b 28/3  bc 65/3  b 93/6   a2491 a 39/51 متوسط
  b29/12 b 84/10  b 13/23 c211/0 b265/0 c476/0 c 56/2  c 41/3  c 97/5   b2069 b 57/42 زير الك
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