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 چکیده

والنیینی هنا  اینبنرد بنیه بذر و ظهور گیاهچه در مزرعه الیننزنی و قابلیت جوانهمنظور بررسی همبستگی بهاین پژوهش 

در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر و مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بنذر و نهنال  427 کراسهیبریی سینگل ذرت

 19و  04،12 زننی اولینهجواننه با قابلیت B73cmsو  MO17، B73rfc ها تیمارها  آزمایش بذرها  الیندر کرج اجرا شی. 

 زننیجواننه سنرعت ،ضنری  سنرعت ،متوسط زمنان ،ها  عاد درصی گیاهچهزنی استانیارد با انجام آزمون جوانهبودنی.  درصی

زننی بنا آزمنون جواننه وزنی بنینه گیاهچنه وطولی ها  شاخص و گیاهچه وزن خشک و طول ،زنی روزانهمتوسط جوانه ،روزانه

شناخص بنینه گیاهچنه  شاخص ظهور و، سرعت، متوسط زمان، درصی ظهور نهاییا  تعیین شینی. در آزمایش مزرعهاستانیارد 

متوسنط سنرعت و هنا  عناد ، اولینه درصنیگیاهچه زننیجواننه قابلیتبا افزایش  نتایج نشان دادگیر  شینی. انیازه در مزرعه

 بنذرها  الینن ها  مورد بررسنی ودرصی تمامی الین 19 زنی اولیهبذرها  دارا  قابلیت جوانه. یافتنی افزایشزنی روزانه جوانه

MO17 نشنان پنژوهش این نتایج طورکلیبهمتوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه بودنی.  ترینکمترین و بیشدارا  ترتی  به 

 با بذرها  کشت و یافتنی بهبودگیاهچه  و بنیه بذر زنیجوانه بررسی مورد ها بذر شاخص زنی اولیهقابلیت جوانه افزایش با داد

 الینن همچننین بنذرها  .شنی تنر بنیش مزرعنه در گیاهچنه بنیه شاخص و نهایی ظهور موج  باالتر،اولیه  زنیقابلیت جوانه

MO17 و B73CMS بودنی برخوردار برتر  مزرعه در گیاهچه ظهور و بذر زنیجوانه بررسی مورد ها شاخص از. 
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 مقدمه

 سنازمان جهنانی خواربنار و کشناورز  آمناراسناس  بر

و منیالد  سن ک کشنت  0290، در سنال(FAO) جهانی

هنزار هکتنار در  946119 ترتین بنه در جهان تولیی ذرت

 بنر (.Anonymous, 2003) میلیون تن بنود 049جهان، 

آخننرین آمننار وزارت جهادکشنناورز ، در سننال  مبنننا 

 ا  کشننورسنن ک کشننت ذرت دانننه 9919 -17زراعننی

 5/4299 تن و عملکرد 9960601 هکتار با تولیی 966969

 کیلنننوگرم در هکتنننار در اراضنننی آبنننی بنننوده اسنننت

(Anonymous, 2016).  

 تولیی محصوالت زراعی است ها ترین نهادهبذر از مهم

(Copeland, 1997 McDonald and .)قابلیت-

 از 7سالمت بذر و 9، قابلیت مانیگار 0، بنیه9زنیجوانه

 گردنیها  کیفیت بذر محسوب میرین جنبهتجمله مهم
(Van Gastel et al., 1996.) به تعریف انجمن بنا 

 از: بنیه بذر عبارت است 5(ISTA) آزمون بذر المللیبین

بالقوه فعالیت و  که س ک خصوصیاتی از بذر مجموع

سبز  زنی وهنگام جوانه به توده بذر  را یا کارایی بذر

 Hampton and) نماییمی تعیینگیاهچه  شین

TeKrony, 1995) . 
رو   (Fawad et al., 2002) و همکاران فوادبررسی 

داد آزمون نشان گرمسیر  ها  ذرت نیمههیبریی

 ،شودآل انجام میزنی استانیارد که تحت شرایط اییهجوانه

بذر را ارزیابی  تودهیک  زنیکیفیت جوانه حیاکثر پتانسیل

آن توده بذر تحت  6کردکارضرورتاً بیانگر پتانسیل ، کنیمی

دار بین اختالفات معنیاز این رو نیز شرایط مزرعه نیست. 

و  وجود دارد گیاهچها  زنی استانیارد و ظهور مزرعهجوانه

زنی استانیارد ضرورتًا منجر به جوانه   آزمونباال نتایج

 گردد. پر نمی گیاهچه در مزرعهظهور سریع و یکنواخت 

(Perry, 1981)  آزمون بنیه شاخص بهتر  بیان کرد که

زنی استانیارد از کارکرد بذر در مزرعه نسبت به جوانه

زنی نهایی بذرها  سویا فراهم خواهی کرد. درصی جوانه

ها در تنها در شرایط م لوب مزرعه با میزان ظهور گیاهچه

. (TeKrony, 1979)باشنی مزرعه دارا  همبستگی می

                                                           
1 Viability 
2 Vigour 
3 Longevity 
4 Seed Health 
5 International Seed Testing Assoiation (ISTA) 
6 Performance 

استقرار گیاهچه در مزرعه تأثیر بنیه بذر بر میزان ظهور و 

خوبی مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردییه به

که بنیه بذر، میزان ظهور گیاهچه در مزرعه، سرعت ظهور 

 دهیها و یکنواختی آن را تحت تأثیر قرار میگیاهچه

(Hydecker, 1972) . 

 و بذر بنیه ضعف متعید موارد گزارش به توجه با

ذرت هیبریی سینگل  اینبرد والیینی ها الین گیاهچه

 نربارور( الین  Aمادر ، والی)B73  شامل، 427 کراس

(rfc) نرعقیم و (cms) و Mo17 (پیر ، والی  Bالین) و 

 اهمیت و ذرت اینبرد ها الین گیاهچه و بذر بنیه اهمیت

 ارزیابی و ضرورت هیبریی ذرت بذر تولیی برا  بذرها این

همبستگی  راب ه این پژوهش با هیفها این الین بذر بنیه

 بنیه و زنی جوانهقابلیت با مرتبط ها ویژگی برخی راب ه

-شاخص و مزرعه در گیاهچه ظهور میزان و گیاهچه و بذر

این  گیاهچه استقرار و ظهور برآورد برا  مربوطه ها 

 .اجرا شی هاالین

 

 هامواد و روش

-جوانهها  قابلیت بررسی همبستگی شاخص منظوربه

ها  اینبرد والیینی ذرت الین گیاهچه و بنیه اولیه بذر زنی

با ظهور  (MO17×B73) 427 هیبریی سینگل کراس

در آزمایشگاه  9912 آزمایشی در سال ،گیاهچه در مزرعه

تجزیه کیفی بذر مؤسسه ثبت گواهی بذر و نهال و مزرعه 

 تیمارها  آزمایش .پژوهشی این مؤسسه در کرج اجرا شی

سه الین  درصی 10و  12، 04 زنی اولیهجوانهها  قابلیت

آزمایش بودنی.  MO17 ،B73cms ،B73rfc اینبرد ذرت

پایه طرح کاماًل تصادفی  ترتی  بردر آزمایشگاه و مزرعه به

 ها  کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردیینی. و بلوک

روش انجمن به زنی استانیاردآزمون جوانهانجام  را ب

)چهار  بذر 722 تعیاد (ISTA) المللی آزمون بذربین

بذر ( از هر تیمار در بستر کشت بین دو الیه  922تکرار

ها  پالستیکی کشت شیه و درون ظرف زنیکاغذ جوانه

 05 دما  درروز  هفتمیت درون ژرمیناتور بهدار درپوش

 .(Anonymous, 2014) قرار داده شینی سلسیوس درجه

ها  گیاهچه و درصیشیه ارزیابی  هاگیاهچهدر پایان 

برا  . (Anonymous, 2013b) نییشن ییعتعاد  
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سرعت و ها  با تعیین شاخص ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه

زده جوانه بذرها تعیاد  طور روزانهبه ،زنیزمان جوانه

به زنی مرتبط   جوانههابرخی از شاخص و یادداشت شی

 ینی:ش تعیینزیر  شرح
که شاخصی از سرعت و  9زنیمتوسط زمان جوانه

 یکبا استفاده از راب ه  شود ومیزنی محسوب شتاب جوانه

 : (Ranal and De Santana, 2006)محاسبه شی 

                                                     (9)راب ه 





n
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)( 

 d، روز dتعیاد بذر جوانه زده در طی   nدر این راب ه :

 زدهکل تعیاد بذرها  جوانه =nو = تعیاد روزها 

  هستنی.

نیز که مشخصه سرعت و  0زنیضری  سرعت جوانه

 محاسبه شی:  دوزنی بذر است از راب ه شتاب جوانه
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تا  زده از روز اولتعیاد بذر جوانه nG-1Gدر این راب ه 

 . (Ranal and De Santana, 2006) آخر آزمون است

عنوان درصی زده بهدر پایان نیز تعیاد کل بذر جوانه

 7زنی روزانهمتوسط جوانهمحاسبه  را ب 9زنی نهاییجوانه

 شی واستفاده  ،زنی روزانه استکه شاخصی از سرعت جوانه

 تعیین گردیی:  سهبا استفاده از راب ه 

                                      (9)راب ه
D

FGP
MDG  

تعیاد  Dزنی نهایی و درصی جوانه FGPدر این راب ه، 

زنی نهایی )طول دوره روز تا رسیین به حیاکثر جوانه

 . (Ranal and De Santana, 2006)اجرا  آزمون( است 

زنی نیز عکس متوسط جوانه 5زنی روزانهسرعت جوانه

 Ranal and De) محاسبه شی 7 راب هبا  و روزانه است

Santana, 2006) . 

                                    (7)راب ه
MDG

DGS
1

 

گیاهچه  92 زنی استانیاردپس از پایان آزمون جوانه

طول گیاهچه،  وانتخاب  طور تصادفی از هر تکرارعاد  به

با متر برحس  سانتی کش میرجساقه و ریشه اولیه با خط

ها شی. وزن خشک گیاهچه گیر انیازه مترمیلی 9دقت

درجة  45±5در آون با دما   کردنخشکپس از 

                                                           
1 Mean time to germination 
2 Coefficient of velocity of germination (CVG) 
3 Final germination percentage (FGP) 
4 Mean Germination Time (MGT)  
5 Daily Germination Speed (DGS) 

ساعت با استفاده از ترازو  دقیق با  07میت به سلسیوس

 5 ها با استفاده از راب هی و ش تعیینگرم  ±229/2دقت

 شینی تعیینها  طولی و وزنی بنیه گیاهچه شاخص 6 و

(Anderson, 1973 Abdul-Baki and). 

طول  = شاخص طولی بنیه گیاهچه(                5 )راب ه

 نهایی  زنیجوانهدرصی × گیاهچه

وزن  = شاخص وزنی بنیه گیاهچه  (            6 )راب ه

 نهایی زنیجوانهدرصی × خشک گیاهچه

و آیش بوده  بلقر سال د ا ازمایش مزرعهزمین محل 

ساز  زدن و آمادهیز و دیسکیشخم عمیق در فصل پابا 

 چهارهر کرت شامل . شی آماده کشت ،کشتقبل از بستر 

و  45فاصله خ وط کاشت متر شش طول خط کاشت به

کاشت . نیبود مترسانتی 90 رو  ردیفکاشت بذرها فاصله 

-به، نخستین آبیار  با عمق یکنواخت انجام و تاریخبذرها 

درصی تعیین  ا نظر گرفته شی. بر تاریخ کاشت درعنوان 

ها  تعیاد گیاهچهدر مزرعه ها ظهور نهایی گیاهچه

 تا روز هفتم هر کرت روزانهوسط دو خط کاشت  شیهظاهر

. متوسط زمان نییادداشت گردییپس از آبیار  روز 97تا و 

 تعیین شی: 4با راب ه  6(MET) هاگیاهچه ظهور

  MET=Σ fxi/F                                       (4)راب ه 

ها  ظاهر شیه در عیاد گیاهچهت fx این راب ه در

حیاکثر  F روز هفتم( و x)ها گیاهچه میانه دوره ظهور

باشنی این دوره می ها  ظاهر شیه درگیاهچه تعیاد

(Ranal and De Santana, 2006.)  همچنین سرعت

با استفاده از راب ه  4 (FER) ها در مزرعهظهور گیاهچه

 ی:یتعیین گرد هشت

                                       (0 )راب ه
D

FFE
FER  

تعیاد روز  Dظهور نهایی گیاهچه و  FFEدر این راب ه 

 . ینباشاز کاشت تا پایان یادداشت بردار  می

با راب ه زیر محاسبه  0شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه

 . (Ranal and De Santana, 2006)گردیی 

100                                    (1 )راب ه
P

F
FEI 

قابلیت  P و ظهور گیاهچه در مزرعه F در این راب ه

 ی.نباشزنی بذر میجوانه

                                                           
6 Mean Time Emergence (MTE) 
7 Field Emergence Rate (FER) 
8 Field Emergence Index (CEI) 





 9911/ دوم شماره/ مهفت سال/ ایران بذر تحقیقات و علوم                                    دوروشی و همکاران                                      

917 

 روز پس از 00بررسی بنیه گیاهچه در مزرعه،  برا 

وسط هر بوته از دو خط کاشت  92طور تصادفی هکاشت ب

در  کردنخشکبا  اهآنبر شیه و وزن خشک کف کرت

و  سلسیوس درجه 45 دما ساعت در  70 میتآون به

. شاخص نییش گرم تعیین ±29/2 توزین با ترازو  با دقت

ی شتعیین  92 نیز با راب ه در مزرعه بنیه گیاهچه

(Anderson, 1973 Abdul-Baki and): 

وزن × ظهور نهایی گیاهچه                      (92 )راب ه

   در مزرعه شاخص بنیه گیاهچه =خشک گیاهچه 

تجزیه واریانس شینی  MSTAT –C افزارنرم ابها داده

 ا  دانکن درها با آزمون چنی دامنهمیانگین هو مقایس

درصی انجام شی. همبستگی صفات  5 س ک احتمال خ ا 

 افزارنرم بامحاسبه و نمودارها  SPSSافزار نرم با استفاده از

EXCEL  .رسم شینی 

 

 نتایج و بحث

زنی اولیه توده جوانهقابلیت تجزیه واریانس نشان داد،

، متوسط ها  عاد گیاهچه درصی بذرها  مورد بررسی بر

زنی زنی متوسط جوانهزنی، ضری  سرعت جوانهزمان جوانه

در س ک احتمال خ ا   و وزن خشک گیاهچه روزانه

وزنی  و طول گیاهچه، شاخص طولی و بردرصی  9 آمار 

درصی  5 بنیه گیاهچه در س ک احتمال خ ا  آمار 

-درصی گیاهچه(. مقایسه میانگین 9 )جیول دار بودمعنی

زنی اولیه مورد بررسی جوانهها  قابلیتدر  ها  عاد 

زنی جوانهقابلیت ها  عاد ،بین درصی گیاهچه ،نشان داد

دار  مشاهیه درصی اختالف معنی 19درصی و  12 اولیه

درصی ، یهلاو زنیجوانه با افزایش قابلیت(. 9 )شکل نشی

-باالترین درصی گیاهچهو  یافتها  عاد  افزایش گیاهچه

 بذرها  با قابلیت مربوط به (درصی 64/06) ها  عاد 

-جوانه قابلیت بابذرها   و بود درصی 12 زنی اولیهجوانه

 49) ها  عاد ترین درصی گیاهچهدرصی کم 04 زنی

 را به خود اختصاص دادنی.  (درصی

 
 اولیه مورد بررسی زنیهای جوانهقابلیتهای عادی گیاهچه مقایسه میانگین درصد -1 شکل

Figure 1. Mean comparisons of final germination percent of studied initial seed germination ability

زنی ها نشان داد، متوسط زمان جوانهمقایسه میانگین

درصی و  04زنی اولیه جوانهبا قابلیتMO17  بذرها  الین

-درصی به 19زنی اولیه جوانه با قابلیت B73cms الین

متوسط زمان (. 0 روز بود )جیول 049/9و  966/0 ترتی 

زنی و وضعیت بنیه زنی معیار  از یکنواختی جوانهجوانه

 ,Ranal and De Santana) گرددگیاهچه محسوب می

ترین و داد بیش ها نشانهمچنین مقایسه میانگین .(2006

 زنی در بذرها  الینترین ضری  سرعت جوانهکم

B73cms و MO17 19 زنی اولیهجوانه ترتی  با قابلیتبه 

مشاهیه شی  7092/2و  5952/2درصی با مقیار 04و 

 ,Bishnoi and Santos)نو  و سانتوس (. بیش0 )جیول

شاخصی زنی ضری  سرعت جوانه گزارش کردنی (1996

 .معتبر از ظهور گیاهچه در مزرعه ماش است

 زنی روزانه بذرها  با قابلیتمشاهیه شی سرعت جوانه

زده بذر جوانه 27910/2 درصی با مقیار 19 زنی اولیهجوانه

درصی در یک  12 اولیه زنیدر روز با بذرها  با قابلیتجوانه

زنی روزانه ترین سرعت جوانهگروه آمار  قرار گرفته و کم

 زنی روزانه در بذرها  باترین سرعت جوانهرا داشتنی. بیش

بذر  25064/2درصی با مقیار  04زنی قابلیت جوانه

  (. 0دست آمی )شکلزده در روز بهجوانه

a 
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 زنی استانداردگیری آزمون جوانه)میانگین مربعات( صفات اندازه تجزیه واریانس-1 جدول

Table1. Analysis of variance (mean squares) of measured traits in standard germination test 

 منابع تغییرات

SOV 

درجه 

 آزاد 

df 

 
   

 

 میانگین

  (MSربعات)م
  

درصی 

ها  گیاهچه

 عاد 
Normal 

seedlings 

percent 

 متوسط

 زمان

 زنیجوانه
Mean 

Germination 

Time 

 ضری  سرعت

 زنیجوانه

Coefficient 

of 
Velocity 

of 

germination 

 سرعت

 زنیجوانه

 روزانه

Daily 

germination 

speed 

متوسط 

 زنیجوانه

 روزانه

Mean 

daily 

germination 

 طول

 هچهگیا
Seedling 

length 

 وزن

 خشک

 گیاهچه

Seedling 

dry 

weight 

 شاخص

 طولی بنیه

 گیاهچه

Seedling length 

vigour 

index 

 شاخص

 وزنی بنیه

 گیاهچه

Seedling 
weight 
vigour 

index 
 *Inbred line 2 97.333ns 0.104** 0.006** 0.00001ns 0.333ns 50.246** 0.00001* 596542.761** 1.683  اینبرد الین

 **Initial germination ability 2 569.333** 0.133** 0.007** 0.0005** 73.583** 18.111** 0.001** 1013254.423** 12.082 زنی اولیهقابلیت جوانه

 اولیه زنیقابلیت جوانه × اینبرد الین

Inbred line × Initial germination ability 
4 82.667ns 0.060** 0.003** 0.0003ns 3.667ns 6.090* 0.0003** 137740.528* 1.516* 

 Error 27 47.852 0.0007 0.0004 0.00001 3.056 1.757 0.00003 49495.700 0.467 خ ا

 CV (%)  8.61 4.25 4.26 9.61 7.89 4.67 7.77 9.73 12.89(درصی) ضری  تغییرات

 باشیدرصی می9و  5دار در س ک احتمال * و** به ترتی  بیانگر اختالف معنی
ns: non- significant * and ** significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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زنی اولیه صفات مورد بررسی با آزمون جوانه زنیقابلیت جوانه× های اثر متقابل الین اینبردمقایسه میانگین -2 جدول

 استاندارد

Table 2. Inbred line × Initial germination ability interaction mean comparisons of studied traits by 

standard germination test 

 الین

 اینبرد 
 

Inbred 

 line 

 قابلیت جوانه زنی

 اولیه )درصی(

Initial 
germination 

ability (%) 

متوسط زمان 

 زنی جوانه

 )روز(

Mean 
germination 

time 

(Day) 

 ضری 

 سرعت 

 زنیجوانه 

Coefficient 
of velocity 

of 

germination 

 طول

گیاهچه  

 متر()سانتی

Seedling 

length 
(cm) 

 وزن خشک

 گیاهچه 

 )گرم( 
Seedling dry 

weight 
(g.) 

 شاخص

 طولی بنیه 

 گیاهچه 

Seedling 

 length 
vigor index 

 شاخص

وزنی بنیه  

 گیاهچه

Seedling 
weight 

vigor 

index 

MO17 

93 1.979cd* 0.5055b 26.01cd 0.05750bcd 2154.130cd 4.760bc 

90 2.012bc 0.4970b 27.65bc 0.07750a 2048.800d 5.740ab 

87 2.366a 0.4230d 25.27d 0.05500cd 1898.350d 4.150cd 

B73rfc 

93 1.908cd 0.5255a 32.10a 0.07000abc 2790.500a 6.090 a 

90 1.990bcd 0.5025b 29.59b 0.07250ab 2421.600bc 5.960a 
87 1.907cd 0.5245a 29.53b 0.06500abcd 2157.800cd 4.770bc 

B73cms 

93 1.873d 0.5350a 29.65b 0.07000abc 2667.300ab 6.300a 
90 2.016bc 0.4978b 29.33b 0.07250ab 2588.600ab 6.390a 

87 2.115b 0.4745c 26.06cd 0.05000d 1847.350d 3.550d 

 .درصی نیارنی 5احتمال خ ا  آمار   دار  درس کاختالف معنی (DMRT)ا  دانکن ها با حروف مشابه بر اساس آزمون چنی دامنه* در هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level using Duncan´s 

Multiple Range Test (DMRT) 

 
 زنی اولیه مورد بررسیجوانههای زنی روزانه قابلیتسرعت جوانههای مقایسه میانگین -2 شکل

Figure 2. Mean comparisons of daily germination speed of studied initial seed germination abilities

ترین ترین و کمها نشان داد بیشمقایسه میانگین

زنی جوانه زنی روزانه در بذرها  با قابلیتمتوسط جوانه

بذر  99/91و  10/09 ترتی درصی، به 04 و 19 اولیه

 زده در روز بود و این شاخص در بذرها  با قابلیتجوانه

 دار نیاشتنیدرصی اختالف معنی 12و 19 زنی اولیهجوانه

گزارش کرد متوسط  (Perry, 1981)(. پر  9 )شکل

 تابعی از بنیه بذر است. زنی روزانه جوانه

ترین طول و کم ترینها نشان داد بیشمقایسه میانگین

ترتین  متنر بنهسانتی 04/05و  92/90گیاهچه با میانگین

-بنا قابلینتMO17 و  B73rfc مربوط بنه بنذرها  الینن

 بذرها بنر(. 0درصی بودنی )جیول 04 و 19 زنی اولیهجوانه

دارا  بنیه متفاوتی هسنتنی  اساس نحوه تولیی و نگهیار ،

گیاهچنه  ر طنولبنطنور مسنتقیم توانی بهو این شرایط می

بننا  MO17 الیننن .(Martin et al., 1988) مننؤثر باشننی

گنرم  2045/2 بنا مقنیار B73cmsتنرین و گرم بیش 2945/2

همچننین (. 6 ترین وزن خشک گیاهچه را داشنتنی )شنکلکم

تنرین درصنی دارا  بنیش 12زننی بذرها  با قابلیت جوانه

 بذرها  با  گرم و 29509/2وزن خشک گیاهچه با مقیار 

b b 

a 

0 
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 (%)Initial germination abilityاولیه)درصی( زنیها  جوانهقابلیت
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 مورد بررسیاولیه  زنیجوانه هایقابلیتزنی روزانه مقایسه میانگین متوسط جوانه -3 شکل

Figure 3. Mean comparisons of mean daily germination of studied initial seed germination abilities

تنرین وزن درصنی برخنوردار از کنم 04 زننیجواننه قابلیت

-گرم بودننی و مینانگین 20452/2مقیارخشک گیاهچه به

زننی اولینه مختلنف جوانهچه قابلیتها  وزن خشک ریشه

 دار  نیاشتنی.تفاوت معنی

تنرین وزن ترین و کمها نشان داد بیشمقایسه میانگین

و  MO17 خشننک گیاهچننه مربننوط بننه بننذرها  الیننن

B73cms 04و  12 ترتین زننی اولینه بنهجوانه با قابلیت 

گرم بنود  25222/2و  24452/2ترتی  مقیارها درصی به

 بینان (Perez et al., 1994) همکناران و (. پرز0 )جیول

بناال  بنادام زمیننی،  زننیجوانه قابلیت با بذرها  داشتنی

زننی جوانه قابلیت بذرها  به نسبت تر بیش گیاهچه وزن

 نینز بینان کنرد (Steiner, 1990)پایین داشتنی. استینر 

 بنذر معیارهنا  بنینه بهترین از یکی گیاهچه خشک وزن

اسنت. از  مزرعه در هاگیاهچه ظهور میزان بینیبرا  پیش

در ذرت و  (Woodstock 1969) اسنتوکاین شاخص وود

 در گنیم و جو استفاده کردنی. دلوچ (Perry, 1978) پر 

و همپتنون  (Delouche and Baskin, 1973) باسکین و

(Hampton, 1992)  قنو  بنا قابلینت معتقینی بنذرها-

یکنواخنت و  سنریع و زننیجواننه دلینلبنه زنی بناالجوانه

تواننی، وزن خشنک ها، میگیاهچه رشی بهتر برخوردار  از

 باالتر  داشته باشنی.

ترین و کمترین مقایسه میانگین نشان داد بیش

 B73rfc ها  گیاهچه در بذرها  الینبنیه شاخص طولی 
رصی بهد 04 و 19 زنی اولیهجوانه قابلیتبا  B73cmsو 

مشاهیه شینی که با  952/9074و 522/0412 مقیار

با  MO17 میانگین شاخص طولی بنیه گیاهچه الین

درصی در یک  12درصی و  04 ها  اولیهزنیقابلیتجوانه

 .(0 )جیول گروه آمار  قرار گرفتنی

 ها مشخص نمود بذرها  الینمقایسه میانگین

B73cms و به درصی 04و  12 زنی اولیهجوانه با قابلیت-

ترین شاخص وزنی بنیه ترین و کمترتی  دارا  بیش

(. 0 )جیول بودنی 552/9و  912/6 میزانگیاهچه به

 ,Abdul- Baki and Anderson) عبیالباقی و آنیرسون

  برا  ارزیابی بنیه معیارعنوان به را شاخص این (1973

 گیاهچه استفاده کردنی. 

 ×متقابل الین اینبرد اثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد،

و شناخص  و نهنایی بر درصی ظهنور اولینه زنیجوانه قابلیت

 9 گیاهچه در مزرعه در س ک احتمنال خ نا  آمنار بنیه 

سرعت ظهور، سرعت ظهور تجمعی و مینانگین و بر درصی 

در سن ک احتمنال خ نا  سرعت ظهور گیاهچه در مزرعه 

و شناخص ظهنور گیاهچنه در  دار بنودمعنیدرصی  5 آمار 

 (.  9 )جیول مزرعه تحت تأثیر تیمارها  آزمایش قرار نگرفت

 04 اولیه زنیجوانهبا قابلیت B73rfc بذرها  الین

ترین درصی ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه درصی دارا  کم

درصی بودنی که با درصی ظهور نهایی  50/ 52میزانبه

 04 نامیهه با قو B73cmsگیاهچه در مزرعه بذرها  الین 

 ترین درصی ظهوردار نیاشت. بیشدرصی اختالف معنی

با  B73rfcنهایی گیاهچه در مزرعه در بذرها  الین 
شی و  مشاهیه 05/09میزان درصی به 12زنی جوانه قابلیت

درصی ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه این الین با بقیه 

زنی در یک گروه ها و س وح مختلف قابلیت جوانهالین

 (. برا  بسیار  از گیاهان7آمار  قرار گرفتنی )جیول 

b 

a a 
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شود زراعی یکی از مسایل اصلی که در مزرعه مشاهیه می

توانی تحت و استقرار ضعیف گیاهچه است، که میظهور 

تأثیر کیفیت بذر، شرایط نامناس  اقلیمی و مییریت 

 Johanson)گزارش جانسون و واکس  .ضعیف مزرعه باشی

and Wax, 1978)  درمورد سویا نیز مؤیی نتایج فوق بوده

باالتر دارا   زنیجوانه قابلیتکه نشان داد بذرها  دارا  

 باشنی.تر  در مزرعه میهور بیشسرعت ظ بنیه و

 ای ظهور گیاهچهمزرعههای تجزیه واریانس )میانگین مربعات( شاخص -3جدول 

Table 3. Analysis of variance (mean squares) of seedling field emergence indices. 

 منابع تغییرات

SOV 
 

درجه 

 آزاد 

df 

 
 (MSربعات)ممیانگین 

   
درصی ظهور نهایی گیاهچه 

 در مزرعه

Final seedling 

emergence percent in 
field 

 متوسط

 زمان ظهور گیاهچه 

 درمزرعه 

Mean seedling 
emergence time in field 

سرعت ظهور 

 گیاهچه در مزرعه

Seedling 

emergence rate 
in field 

شاخص ظهور گیاهچه 

 در مزرعه
Seedling field 

emergence index 

شاخص بنیه 

 گیاهچه در مزرعه

Seedling 
vigour 

 index in field 

 **Replication (Block) 2 49.746ns 0.011ns 0.467ns 3.429ns 3230.222(بلوک) تکرار

 **Inbred line (IL) 2 455.945** 0.051** 1.437* 4.518ns 2292.235  اینبرد الین

 **Initial germination ability (IGA) 2 1071.460** 0.052** 7.311** 1.106ns 1800.22 قابلیت جوانه زنی اولیه

IGA ×IL 4 173.814** 0.006ns  1.177* 1.865ns 1398.017** 

 **Error 24 43.996 0.006 0.371 3.154 260.537خ ا

 Coefficient of variation (%)  9.21 15.27 10.31 15.42 23.12ضری  تغییرات)درصی(

 باشی.درصی می9خ ا  و  5دار در س ک احتمال ترتی  بیانگر اختالف معنی* و** به
ns: non- significant * and ** significant at 5 % and 1 % probability levels, respectively.

ترین مقیار متوسط زمان بیش B73cmsبذرها  الین 

 روز و الین 575/2 میزانظهور گیاهچه در مزرعه را به

MO17 روز  700/2میزان ترین مقیار صفت فوق را بهکم

ترین متوسط زمان ظهور (. بیش7 )شکل دارا بودنی

 19زنی در قابلیتجوانه 549/2میزان گیاهچه در مزرعه به

-ترین متوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه بهدرصی و کم

درصی  12 زنیجوانه در تیمار قابلیت 760/2میزان 

رعه مشاهیه شینی که با متوسط زمان ظهور گیاهچه در مز

دار  درصی اختالف معنی 04زنی جوانه تیمار قابلیت

 ,.Bennett et al)همکاران  (. بنت و5 نیاشتنی )شکل

درصی رطوبت بذر را برا  تعیین رسییگی م لوب  (1988

ها  اینبرد ذرت شیرین به کار بردنی. بذرها  بذر الین

درصی و  12 زنی اولیهجوانه با قابلیت B73rfc الین

درصی  04 زنی اولیهجوانه همین الین با قابلیتبذرها  

ترین میزان سرعت ظهور گیاهچه ترین و کمترتی  بیشبه

گیاهچه ظاهر شیه در روز  74/7و  19/6 مقیاردر مزرعه به

 Egli and)(. بررسی اگلی و تکرونی 7 را داشتنی )جیول

TeKrony, 1995) چه  کنی. هراین موضوع را ثابت می

ر باشی تشین گیاهچه بیشبودن بذر تا ظاهرزمان در خاک

 Burris)تر است گیاهچه بیشامکان ناکامی در ظاهرشین 

and Navratil, 1979; TeKrony et al., 1979). 

درصی  12زنی اولیه با قابلیت جوانه B73rfcبذرها  الین 

با  MO17 ترین و بذرها  الینبیش 0/992میزان به

ترین کم 51/71میزان درصی به 12زنی اولیه قابلیت جوانه

 (.7شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه را داشتنی )جیول 
بررسی ضرای  همبستگی ساده نشان داد، همبستگی درصی 

ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه با وزن خشک گیاهچه و متوسط 

زنی روزانه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه در س ک احتمال جوانه

 دار بود.درصی معنی 5خ ا  آمار  

ها  متوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه با تعیاد گیاهچه

زنی و شاخص بنیه عاد ، طول گیاهچه، ضری  سرعت جوانه

دار داشت. همچنین سرعت طولی گیاهچه همبستگی معنی

ظهور گیاهچه در مزرعه با طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و 

 5  شاخص وزنی بنیه گیاهچه در س ک احتمال خ ا  آمار

زنی روزانه در زنی روزانه و متوسط جوانهدرصی و با سرعت جوانه

دارداشت. درصی همبستگی معنی 9س ک احتمال خ ا  آمار  

ضرای  همبستگی بین درصی ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه با 

ها  عاد ، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، درصی گیاهچه

زنی بنیه با احتمال زنی روزانه و شاخص طولی و ومتوسط جوانه

زنی و دار بود ولی متوسط زمان جوانهدرصی معنی 9خ ا  

زنی همبستگی نیاشته و با سرعت ضری  سرعت جوانه

زنی روزانه همبستگی عکس داشت. بین شاخص ظهور جوانه

ها  مورد بررسی در کیام از صفتگیاهچه در مزرعه با هیچ

همبستگی وجود  زنی استانیارد در آزمایشگاهآزمون جوانه

یک از نیاشت. بین شاخص بنیه گیاهچه در مزرعه نیز با هیچ

 (.5ها  مورد بررسی همبستگی دییه نشی )جیول صفت
زنی استانیارد در شرایط م لوب برا  آزمون جوانه

 زنی درکه جوانهحالیشود، درزنی بهینه انجام میجوانه
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 ای ظهور گیاهچههای مزرعهشاخص زنیجوانهقابلیت  ×متقابل الین اینبرد اثرمقایسه میانگین  -7حدول 
Table 4. Inbred line × Initial germination ability interaction mean comparisons of seedling field emergence indices 

  ها الین

  اینبرد
Inbred 

lines 

اولیه قابلیت جوانه زنی  

)درصی(   

Initial germination 

ability (%) 

 درصی ظهور نهایی در مزرعه
Final seedling 

emergence percent in 

field 

سرعت ظهور گیاهچه در 

 مزرعه
Seedling emergence 

rate in field 

هگیاهچ شاخص بنیه  

در مزرعه   

Seedling vigor  

index in field 

MO17 

93 79.79a* 6.38a 60.32c 
90 80.83a 6.35a 49.59c 
87 76.04a 5.97a 63.62c 

B73rfc 

93 77.08a 6.45a 93.95ab 
90 81.25a 6.93a 110.2a 
87 52.50b 4.47b 50.63c 

B73cms 

93 72.71a 5.94a 75.04bc 
90 73.12a 6.09a 72.10bc 
87 55.00b 4.60b 52.76c 

 درصی دارنی. 5س ک احتمال خ ا   دار دراختالف معنی (DMRT)روش دانکن ها بهمشابه بر اساس آزمون مقایسه میانگینها با حروف * در هر ستون میانگین

*Means in each column followed by similar letter (s), are not significantly different at 5% probability level using Duncan´s 

Multiple Range Test (DMRT) 

 
 های مورد بررسیمقایسه میانگین متوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه الین -7 شکل

Figure 4. Mean comparisons of studied inbred lines mean seedling emergence time in field

 

 
 زنی اولیه مورد بررسی.جوانههای مقایسه میانگین متوسط زمان ظهور گیاهچه در مزرعه قابلیت -5 شکل

Figure 5. Mean comparisons of mean seedling emergence time of studied initial seed germination abilities
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 بذر و بنیه گیاهچه در آزمایشگاه زنیجوانهبرخی خصوصیات های ظهور و بنیه گیاهچه در مزرعه با شاخصساده ضرایب همبستگی  –5جدول 
Table 5. Simple correlation coefficients of seedling field emergence and vigour with some seed germination and seedling vigour traits in laboratory  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

شاخ

 ص

درصی ظهور 

ه نهایی گیاهچ

 در مزرعه
Final 

seedling 

emergenc
e percent 

in field 

متوسط زمان 

ظهور گیاهچه 

 در مزرعه
Mean 

seedling 

emergenc
e time in 

field 

سرعت ظهور 

در گیاهچه 

 مزرعه
Seedling 
emergenc

e rate 

in field 

شاخص ظهور 

در  گیاهچه

 مزرعه
Seedling 

field 

emergenc

e index 

شاخص 

بنیه 

گیاهچه در 

 مزرعه
Seedlin

g vigour 
index in 

field 

درصی  

ها  گیاهچه

 عاد 
Normal 

seedlings 
percent 

 متوسط 

 زمان

 زنیجوانه 
Mean 

Germinatio
n Time 

 ضری  سرعت 

 زنیجوانه

Coefficient 

of  

Velocity 
 of 

germinatio

n 

 سرعت

 زنیجوانه 

 روزانه 

Daily 

germinatio

n speed 

متوسط 

 زنیجوانه

 روزانه 

Mean 
 daily 

germinatio

n 

 طول

 هچهگیا 
Seedling 
 length 

 وزن 

 خشک

 گیاهچه 

Seedling 

dry weight 

 شاخص

 طولی بنیه 

 گیاهچه 

Seedlin
g length 

 vigour 

 index 

 شاخص

وزنی  

 بنیه

 گیاهچه 

Seedlin

g 

 weight 
 vigour 

 index 

1 1 
   

 
         

2 -0.155 1 
  

 
         

3 0.945** -0.04ns 1 
 

 
         

4 0.668** -0.094ns 0.657** 1  
         

5 0.231ns -0.023ns 0.266ns 0.089ns 1 
         

6 0.183ns 0.450** 0.234ns -0.319ns 0.101ns 1 
        

7 0.322ns 0.452** 0.374* -0.136ns 0.258ns 0.982** 1 
       

8 0.417* 0.086ns 0.419* 0.052ns 0.144ns 0.390* 0.418* 1 
      

9 0.037ns -0.461** -0.048ns 0.111ns -0.088ns -0.395* -0.391* -0.477** 1 
     

10 -0.042* 0.456** 0.041ns -0.114ns 0.078ns 0.410* 0.406* 0.433** -0.995** 1 
    

11 0.441* -0.243 0.436** 0.298ns -0.219ns -0.810** -0.788** -0.482** 0.266ns -0.263ns 1 
   

12 0.421* 0.302ns 0.435** -0.301ns 0.233ns 0.834** 0.813** 0.461** 0.308ns 0.304ns -0.991** 1 
  

13 0.176ns 0.499** 0.251ns -0.195ns 0.196ns 0.875** 0.877** 0.568** -0.591** 0.606** -.680** 0.708** 1 
 

14 0.358* 0.301ns 0.390* -0.129ns 0.150ns 0.789** 0.799** 0.869** -0.507** 0.507** -0.727** 0.730** 0.849** 1 

ns باشی.درصی می9و  5در س ک احتمال خ ا  آمار   دارترتی  معنی** به دار، * وغیرمعنی 
ns: non- significant * and ** significant at 5 % and 1 % probability levels, respectively 
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 Makkawi)مزرعه تحت تنش قرار دارد. مکاو  و همکاران 

et al., 1999) ها  بنیه با بررسی همبستگی نتایج آزمون

بذر عیس با ظاهرشین گیاهچه در مزرعه نتایج آزمون 

بینی ظاهر شین گیاهچه در زنی استانیارد را برا  پیشجوانه

در مقایسه نتایج آزمایشگاهی و  مزرعه مفیی ارزیابی کردنی.

ا  شلغم روغنی نیز مشخص شی که میانگین کارکرد مزرعه

زنی با زمان ظاهرشین و، رشی گیاهچه و باالخره زمان جوانه

 ,.Larsen et al)عملکرد مزرعه همبستگی زیاد  داشت 

اعالم  (Hamidi et al., 2005)همکاران  و حمیی . (1998

عاد   ها گیاهچه درصی با زنی بذرقابلیت جوانه بین کردنی

گیاهچه در مزرعه  بنیه شاخص ظهور گیاهچه و و سرعت

 دارمعنی مثبت ، همبستگی427کراس ذرت هیبریی سینگل

درصی گزارش کرد که  (Sherf, 1953)داشت. شرف  وجود

تر از شرایط زنی بذر در شرایط آزمایشگاه همواره بیشجوانه

-اساس برآورد بنیه بذر اهمیت بیشباشی و بر این مزرعه می

تر  در بررسی کیفیت بذر عنوان شاخص دقیقتر  دارد و به

 کنی.نمود پییا می
 

 کلی گیرینتیجه

قابلیت  افزایش با نشان داد پژوهش این نتایج طورکلیبه

 بذرها زنیجوانه بررسی مورد ها بذر شاخص زنی اولیهجوانه

 باالتر، زنی اولیهقابلیت جوانه با بذرها  کشت و یافتنی بهبود

-بیش مزرعه در گیاهچه بنیه شاخص و نهایی ظهور موج 

 از لحاظ B73CMS و MO17الین  بذرها  .شی تر 

 در گیاهچه ظهور و بذرها زنیجوانه بررسی مورد ها شاخص

همبستگی  ضرای  بررسی. بودنی برخوردار برتر  از مزرعه

زنی با آزمون جوانه شیهگیر ها  انیازهشاخص بین ساده

داد، درصی  نیز نشان مزرعه در گیاهچه ظهور و استانیارد

زنی، ضری  سرعت جوانهبا  ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه

وزن خشک گیاهچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه همبستگی 

دار زنی همبستگی منفی معنیمثبت و با متوسط زمان جوانه

 از استفاده توان بامیتحقیق  این بر اساس نتایجداشت. 

 و نهایی ظهور درصی از بهتر  ها  مذکور برآوردشاخص

ها  والیینی ذرت هیبریی سینگل بذرها  الین گیاهچه بنیه

آورد که در تولیی بذر ذرت  دستبه مزرعه در 427کراس 

 .هیبریی از اهمیت برخوردار است
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Abstract 

This research was conducted in order to study correlation of hybrid maize single cross SC704 parental 

inbred lines seed germination ability and vigour and seedling field emergence in seed analysis laboratory 

research field of Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI) at Karaj. Experiment 

treatments were hybrid maize single cross SC704 parental inbred MO17, B73rfc and B73cms by 87, 90 

and 93 percent initial germination ability. By standard germination test conducting normal seedlings 

percent, mean germination Time, coefficient of velocity of germination, daily germination speed, mean 

daily germination, seedling  length and dry weight and seedling length and weight vigour indices 

determined. In field experiment final seedling emergence percent, mean seedling emergence time, 

seedling emergence rate, seedling field emergence index and seedling vigour index in field measured. 

Results indicated that by increasing initial germination ability normal seedling percent, daily germination 

speed and mean daily germination increased. Seeds have 93 percent of all studied lines and MO17 line 

had the most and lowest mean seedling emergence time in field respectively. Generally this research 

results indicated by increasing initial seed germination ability studied seed germination and seedling 

emergence indices improved and seeds having high germination ability planting, caused more final 

seedling field emergence and seedling vigor index in field. Also MO17 and B73CMS lines have better 

studied seed germination and seedling field emergence indices.  
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