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  بذر ارقام هيبريد ذرت شيرين با درصد ظهور گياهچه در مزرعهو بنية  زنيجوانه همبستگي بررسي
  1، مصطفي شاكري، بيتا اسكويي و سامان شيداييمريم ديوساالر

 )omdivsalarmaryam@yahoo.c( كارشناس مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال -1

 
زني و بنية بذر با درصد ظهور گياهچه در هيبريد ذرت شيرين و تعيين همبستگي جوانهرقم به منظور مقايسة كيفيت بذر دو  :چكيده
آزمايش در آزمايشگاه تجزية كيفي بذر و مزرعه مؤسسة تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال انجام شد.  91، اين تحقيق در سال مزرعه

) و درصد جوانه زني PA213و  KSC403( تكرار انجام شد. تيمارها شامل رقم در دو سطح 3دو عاملي در  به صورت فاكتوريل
وزن خشك گياهچه، طول  درصد ظهور ريشه چه،صفات مورد مطالعه نيز  ) بود.%90و  %85، %80، %75( اولية بذر در چهار سطح

چه در دو رقم از نظر درصد ظهور ريشهبين ن داد كه اتايج نشن .در مزرعه بود درصد ظهور گياهچهو  چهطول ساقه ،چهريشه
وجود داشت. بين چهار سطح جوانه زني  درصد 1آزمايشگاه و درصد ظهور گياهچه در مزرعه تفاوت معني داري در سطح احتمال 

ي معني دار مثبتي بين همبستگ همچنين تفاوت معني داري از نظر كلية صفات اندازه گيري شده به جز طول ريشه چه وجود داشت.
    جوانه زني و ظهور گياهچه در مزرعه مشاهده شد.

  ، رقم.چه، ظهور گياهچهزني، ظهور ريشهكلمات كليدي: جوانه
  

  مقدمه:
شوند، عمدتاً ازنظر ظهور گياهچه در مزرعه زني باال هنگامي كه در يك مزرعه در يك زمان كشت ميتوده هاي بذر داراي جوانه

زني اشتباه بوده است؟  پاسخ اين سئوال منفي است گردد اين سئوال به ذهن برسد كه آيا نتايج آزمون جوانهكه باعث مي تفاوت دارند
باشد. بنية بذر به عنوان مجموع ميزني درست بوده است و دليل اين تفاوت  يك جزء ديگر كيفيت بذر به نام بنية بذر و نتايج جوانه

گردد كنند، توصيف ميزني و ظهور گياهچه تعيين ميدر طي جوانه عاليت و نمود بذر يا تودة بذر راخصوصياتي از بذر كه سطح ف
)2(.  

يابند، كاهش بنيه زودتر زني كمي دارند، اغلب بنية كمي به دليل زوال بذر دارند. هنگامي كه بذرها زوال ميتوده هاي بذري كه جوانه
هاي بذر با جوانهمعموالً بنية كمتري دارند. ازاين رو، در توده ،زني پايينجوانه ي دارايرها از كاهش قابليت حيات است، بنابراين بذ

   ).3(كنندزنند اغلب گياهچه هاي ضعيف تري با كاهش پتانسيل عملكرد توليد ميزني ضعيف، بذرهايي كه جوانه مي
اشند. بسياري از محققين همبستگي معني دار بين ظهور گياهچه آزمون هاي كيفيت بذر بايد با  ظهور گياهچه در مزرعه ارتباط داشته ب

بيني ظهور اند، اما در عين حال عدم ثبات و مشكل بودن  پيشزني استاندارد در آزمايشگاه را بيان نمودههاي جوانهدر مزرعه و آزمون
دهد. هاي عادي را تحت شرايط مطلوب نشان مي درصد گياهچه ،زني استاندارداند. آزمون جوانهگياهچه در مزرعه را نيزگزارش كرده

باشد منوط به رود، قادر به پيش بيني ظهور گياهچه در مزرعه نيز مياين آزمون كه به طور معمول براي ارزيابي كيفيت بذر به كار مي
 ).5( اين كه شرايط ظهور گياهچه مناسب باشد

درصدرا بر ظهور كل گياهچه در  75زني باالي سويا با درصد جوانه M-Soy 109رقم  تودة بذر  9اثر بنية بذر  برخي از محققين
وزن خشك گياهچه بود. آن ها  زني، طول گياهچه،مزرعه بررسي نمودند. صفات مورد بررسي در آزمايشگاه شامل مقدار جوانه

  ).6(ي نمودند براساس اين آزمون ها توده هاي بذر را به توده هاي داراي بنية باال، متوسط و كم طبقه بند
  .)4(شد الين گندم بررسي 20تا  12زني در آزمايشگاه را در ارتباط بين ظهور در مزرعه و آزمون جوانهدر تحقيق ديگري 
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سال  3در مزرعه و آزمايشگاه در  را رقم لوبيا  39ظهور گياهچه درصد ارتباط بين آزمون هاي مختلف كيفيت بذر و محققين ديگر 
  ).5( بررسي كردند

  
  مواد و روش ها:

اي درآزمايشگاه مركزي تجزية كيفي بذر و مزرعة تحقيقاتي مؤسسة به صورت آزمايشگاهي و مزرعه 1391اين تحقيق درسال هاي
كامالً تصادفي در آزمايشگاه و برپاية آزمايش به صورت فاكتوريل بر پاية طرح تحقيقات ثبت وگواهي بذر و نهال در كرج انجام شد. 

 KSC403  و PA213 هايد. ابتدا بذرهاي دو رقم هيبريد ذرت شيرين به نامشانجام  در مزرعه تكرار 3ل تصادفي در هاي كامبلوك

sw بلوك به  3متر در  5خط به طول  4مزرعه در زني و بنيه قرار گرفته و سپس بذرها در در آزمايشگاه تحت آزمون هاي جوانه
سطح( استاندارد:  4زني در درصد جوانه)،  KSC403 swو  PA213( سطح 2در  ند. فاكتورها شامل رقمدصورت تصادفي كشت ش

. صفات مورد بررسي شامل بوددرصد)  90و  85درصد و دو سطح باالتر از استاندارد:  75: طح پايين تر از استانداردسدرصد، يك  80
نتايج حاصل با استفاده  بود. در مزرعه ياهچهدرصد ظهور گ ،چهطول ساقه ،چهريشهوزن خشك گياهچه، طول  چه،درصد ظهور ريشه
  .دها نيز با استفاده از آزمون چند دامنة دانكن انجام ش، مقايسة ميانگينشدتجزيه  SAS(v.9)از نرم افزار آماري 

  زني استاندارد:آزمون جوانه
شت درون كاغذ جوانهكرار صدتايي به روش تك 4عدد بذر را در 400براساس قوانين ايستا تعداد زني توده هاي بذر ابتدا درصد جوانه

 هاي عادي وگياهچهدر روز هشتم تعداد در ژرميناتور قرارداده، سپس  روز 8درجه سانتيگراد به مدت  25زني كشت نموده و دردماي 
هاي از شاخصبراي ارزيابي تعدادي  ).1زني محاسبه شد (درصد جوانهتعداد گياهچه هاي عادي به عنوان  غيرعادي شمارش شده و

كش اندازه گيري شد. سپس چه با خطچه و ساقهگياهچه از هر تيمار به صورت تصادفي انتخاب و طول ريشه 10بنيه نيز تعداد 
و پس از طي اين شد تا به وزن ثابتي برسد ساعت قرارداده  48درجه به مدت  75گيري وزن خشك درون آون گياهچه ها براي اندازه

 ).1( ترازوي حساس وزن خشك آن را برحسب گرم اندازه گيري شدمدت با استفاده از

  آزمون ظهور ريشه چه:
 25تكرار  8هشت ذرت ارائه نموده است. بذر براي ارزيابي بنية  2012در سال  1آزمون جديدي است كه انجمن بين المللي آزمون بذر

ود. كاغذهاي حوله اي بايد پيچيده شده و در كيسهشتايي  بذر ذرت در حوله كاغذي به صورت روش معمول ساندويچي كشت مي
درجة 13 ± 1يا در 20±1زني هاي پالستيكي براي جلوگيري از خشك شدن قرار گيرد. سپس بذر را در دماي مورد نياز براي جوانه

 13ادن در دماي درجه، اقدام به شمارش بذور نموده و در صورت قرار د 20±1ساعت در دماي  66سانتي گراد قرار داده. پس از 
متر در هر تكرار ميلي 2چه به طول حداقل شود. تعداد بذور داراي ريشهروز ) شمارش انجام مي 6(  ساعت 144درجه هم پس از 

  ).1( گرددميشود. تعداد بذور داراي ريشه چه در هر تكرار به درصد تبديل شمارش شده و يادداشت مي
  

  : نتايج و بحث
داري از نظر زني بذر تفاوت معنيها نشان داد كه بين دو رقم و سطوح مختلف جوانهتايج تجزية واريانس دادهن :ظهور ريشه چه درصد

 2بود (جدول   PA213توليد داخل بهتر از رقم وارداتي KSC403)، به طوري كه رقم 1(جدول  چه وجود داشتدرصد ظهور ريشه
 500/56 ( ميانگين  درصد، كمترين 75زني درصد) و سطح جوانه 333/85ن درصد بيشترين (ميانگي 90زني )، همچنين سطح جوانه

  .)3(جدول  چه را نشان دادنددرصد) ميزان ظهور ريشه
                                                            
1-ISTA 
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  تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده در مزرعه -1جدول 

 - nsدرصد 1: معني دار در سطح احتمال خطاي **، درصد 5: معني دار در سطح احتمال خطاي * : غير معني دار 

  
  گيري شده دردو رقم مورد آزمايشهاي صفات اندازه: مقايسة ميانگين2جدول

رقمچه(%)ظهور ريشهظهور گياهچه در مزرعه(%)
333/76 a333/76 aKSC403 

583/69 b 667/68 bPA213 

  .باشدمي درصد آزمون 5دار بودن در سطح حروف متفاوت نشان دهندة معني -
  

  زني مورد آزمايشهاي صفات اندازه گيري شده درچهار سطح جوانهمقايسة ميانگين: 3جدول
ظهور گياهچه در 

(%)مزرعه  
ظهور ريشه وزن خشك(%)چه

(گرم)گياهچه
طول ساقه (سانتيهچ  زنيدرصد جوانه متر)

333/58 d 500/56 d445/0 c800/9 b 75 

833/71 c 333/70 c5133/0 b 150/11 a 80 
50/76 b 833/77 b 5166/0 b 333/11 a 85 
167/85 a 333/85 a 561/0 a 233/11 a 90 

 است.  درصد آزمون 5دار بودن در سطح حروف متفاوت نشان دهندة معني - 

 

چه مشاهده نشد، اما بين سطوح مختلف داري از نظر طول ريشهبين تيمارهاي مورد مطالعه تفاوت معني چه:و ساقه چهطول ريشه
). با توجه به نتايج مقايسة ميانگين سطح 1وجود داشت(جدول %1چه در سطح احتمال داري ازنظر طول ساقهزني تفاوت معنيجوانه
بود، اما بين سه سطح جوانه باالترداري با سه سطح سانتي متر) تفاوت معني 800/9چه(با كمترين ميانگين طول ساقه %75زني جوانه

  ).3داري مشاهده نشد(جدول زني ديگر تفاوت معني
در سطح احتمال گياهچه داري از لحاظ وزن خشك زني داراي تفاوت معنينتايج نشان داد كه تيمارهاي جوانه وزن خشك گياهچه:

گرم) وزن خشك داراي  445/0درصد كمترين( 75زني گرم) و جوانه 561/0درصد با بيشترين( 90زني جوانه). 1بودند(جدول  1%
  ).3داري وجود نداشت(جدولدرصد تفاوت معني 85و  80درصد بودند، اما بين  85و  80زني دار با دو سطح جوانهتفاوت معني

داري ازنظر زني تفاوت معنيارقام و همچنين سطوح جوانهنتايج تجزية واريانس نشان داد كه بين  درصد ظهور گياهچه در مزرعه:
 333/76با ميانگين  KSC403رقم 2با توجه به جدول ). 1وجود داشت(جدول  %1درصد ظهور گياهچه در مزرعه در سطح احتمال 

داري مشاهده شد يزني تفاوت معن. همچنين بين هر چهار سطح جوانهبرتري نشان داد درصد) 583/69درصد نسبت به رقم وارداتي(
  ).3درصد كمترين درصد ظهور گياهچه را نشان دادند(جدول 75درصد بيشترين و  90زني به نحوي كه سطح جوانه

بع تغييرمنا درجة آزادي چهطول ريشهچهطول ساقهوزن خشك گياهچه چهدرصد ظهور ريشهدرصد ظهور گياهچه  

273/375** 3528/666** 0/0028ns1/550ns 4/725ns 1 رقم 
103/34** 907/666** 0/138**2/810**0/276ns 3 زنيدرصد جوانه 
18/1527ns 25/00ns0/0018ns0/659ns0/2978ns 3 زنيرقم* جوانه 

291/7  333/80212/0550/0322/1  خطاي آزمايش 16 
 كل 23   

701/3  099/4  149/7901/6766/6 د)ضريب تغيير(درص    
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هاي بنيه به جز زني با درصد ظهور گياهچه در مزرعه و همچنين تمام شاخصهمبستگي بااليي بين سطوح جوانه 4با توجه به جدول 
   چه به دست آمد.طول ريشه

  ه در مزرعهچبنيه و ظهور گياه هايشاخص زني وجوانههمبستگي  -  4ول جد
 

باشد.يدرصد م1خطاي و  5دار در سطح احتمال * و** به ترتيب بيانگر اختالف معني  
  

در گويي كند  و پيشتواند ظهور گياهچه در مزرعه را زني استاندارد نميشرايط نامساعد مزرعه آزمون جوانهدربه نظر برخي محققين 
زني استاندارد كارآمد تر و هاي بنيه در پيش بيني درصد ظهور گياهچه در مزرعه نسبت به آزمون جوانهكل ثابت شده است كه آزمون

  .)5( سودمندترند
ي تطابق زنهاي ظهور در مزرعه هنگامي كه شرايط خاك مناسب بود با نتايج آزمون جوانهنتايج آزمايشدر تحقيق ديگر نيز   -

   . )4(داشت
  ).6نتايج ديگر محققين اثر بنية بذر را بر استقرار اولية بوتة سويا ( درصد ظهور كل گياهچه وتعداد بوته) نشان داد(
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1234 5 6 

 زنيدرصد جوانه شاخص
 ظهور نهايي

مزرعه گياهچه در   
 چهظهور ريشه

طول ريشه
 چه

 وزن خشك چهطول ساقه

11
2 896/0 ** 1 

3 897/0 ** 97/0 ** 1 

4 120/0  726/0 ** 061/0 ** 1 

5 56/0 ** 407/0  407/0 ** 149/0-  1 394/0  

6 724/0 ** 674/0 ** 692/0 ** 221/0  394/0  1 
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Abstract: 
 
 Evaluation of correlation of seed germination ad vigor of sweet corn cultivars with seedling field emergence 

  

Maryam Divsalar, Mostafa Shakeri,Bita Oskouei nand Saman Sheidaei1 
1- Seed and Plant Certification and Registration Institute 

 
This study was conducted to compare the seed quality of two hybrid sweet corn and to determine 
the correlation of seed germination and vigor with seedling emergence percent at field at seed 
quality analysis laboratory and field of seed and plant certification and registration institute in 2012. 
The experimental design was factorial with 2 factors in 3 replications. The treatments were 2 
cultivars (KSC403 and PA213( and initial germination percent of seeds at 4 levels (75%, 80%, and 85% 

and90%). The measured traits were radical emergence percent, seedling dry weight, radicle length, and shoot 
length and seedling field emergence. The results indicated that there was a significant difference between 
two cultivars in radicle emergence percent at laboratory test and seedling field emergence percent at 1% 
level of probability. Significant difference was recorded among 4 levels of germination in all measured traits 
except of radicle length. Also a significant correlation was observed between germination and seedling field 
emergence. 
 
Key words: cultivar, germination, radicle emergence, seedling emergence. 
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