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تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و دور آبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت
ولی ا ...دادرسی ،*1محمد علی ابوطالبیان  ،2گودرز احمدوند  ،3سید سعید موسوی  2و محسن سیدی

4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -2استاديار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -3دانشیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاريخ وصول1331/6/21:
تاريخ پذيرش1331/7/23:
چکیده
به منظور بررسی تاثیر پرايمینگ بذر در مزرعه و دورآبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت ،آزمايشی بصورت اسپلیت پالت
فاکتوريل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای
همدان در بهار  1331اجرا گرديد .فاکتورهای آزمايش شامل آبیاری ،پرايم و رقم بودند که فاکتور آبیاری (دارای سه سطح ،01
 111و  101میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کالس )Aبه عنوان عامل اصلی قرار گرفت .فاکتور پرايمینگ شامل پرايم با محلول
 1/13درصد سولفات روی به مدت  16ساعت ،پرايم با آب معمولی به مدت  11ساعت و شاهد يا عدم پرايم و دو رقم ذرت
سینگل کراس 011و  611بصورت فاکتوريل بعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد که حداکثر سرعت رشد
محصول ،شاخص سطح برگ ،ماده خشک کل و سرعت قتوسنتز خالص و سرعت رشد نسبی در هفتاد روز پس از کاشت در سطح
احتمال  1درصد تحت تاثیر اثرات اصلی قرار گرفتند .همچنین ،اثر متقابل آبیاری و پرايم بر روی تمامی شاخصها در سطح
احتمال  0درصد معنی دار شد .بیشترين میزان شاخص سطح برگ ( ،)4/71سرعت رشد محصول ( 01/23گرم درمتر مربع در روز)
و وزن خشک کل ( 1321گرم در متر مربع) و سرعت جذب خالص ( 11/21گرم در متر مربع در روز) و سرعت رشد
نسبی( 1/143گرم بر گرم در روز) در تیمار  01میلی متر تبخیر وکمترين میزان اين صفات به ترتیب ( 2/14و  27/10گرم در متر
مربع در روز و  1164گرم در متر مربع و  3/61گرم در متر مربع در روز و 1/121گرم بر گرم درروز ) در دور آبیاری  101میلی متر
تبخیر ار تشت تبخیر بدست آمد .پرايم کردن با محلول سولفات روی حداکثرهای شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول و
وزن خشک کل و همچنین سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی را به ترتیب نسبت به تیمار پرايم نشده ،13/21 ،20/13 ،11
 3/20و  14/21درصد افزايش داد .در بین ارقام نیز رقم سینگل کراس  611نسبت به رقم سینگل کراس  011دارای شاخصهای
رشد باالتری بود .بطور کلی نتايج آزمايش بیانگر بهبود مقاومت و عملکرد بهترگیاه در شرايط کمبود آب با اعمال تیمارهای
پرايمینگ بذر رد مزرعه بوده است.
واژه های کلیدی :پرايمینگ بذر در مزرعه ،شاخص های رشد ،دور آبیاری ،ذرت

__________________________________________________________________________
Email:V.dadrasi@gmail.com
 نويسنده مسئول
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تأثير پرايمينگ بذر در مزرعه و دور آبياري بر....

مقدمه

پرايمينگ مزرعهاي يكي از انواع پرايمينگ است که به

ذرت ( ( Zea mays L.از غالت عمده مناطق مرطوب

دليل کم هزينه بودن به طور وسيعي استفاده ميشود .در

و نيمه مرطوب گرمسيري است .اما به دليل قدرت

پرايمينگ مزرعهاي ،بذرها براي يک مدت از قبل

سازگاري باال کشت آن در مناطق سردسيري نيز ميسر

مشخص شده در آب معمولي يا نوعي محلول غذايي

گرديده است ( .)93موارد متعدد مصرف ذرت درتغذيه

براساس کمبود عنصر غذايي در خاک قرار ميگيرند و

انسان  ،دام و طيور و استخراج حدود  1011فراورده

قبل از کاشت به منظور تسهيل در استفاده و جابجايي به

متفاوت و کاربرد آنها در صنايع مختلف موجب شده که

صورت سطحي خشک ميگردند .اين روش به وسيله

اين محصول بعنوان مهم ترين غله شناخته شود ( .)11از

کشاورزان براي تعدادي از محصوالت کشاورزي مانند

آنجا که بخش اعظم اراضي کشور ايران جزء مناطق

گندم ،نخود و ذرت به کار گرفته شده است ( )17کمبود

خشک و نيمه خشک طبقه بندي ميشود و با توجه به اين

روي در اکثر نقاط دنيا معمول بوده و همچنان در حال

که از خشكي به عنوان شايع ترين تنش غير زنده که

گسترش است ( .)93در مراحل اوليه رشد ،کمبود روي

گياهان زراعي آن را تجربه ميکنند شناخته ميشود،

رشد اوليه گياهچه ها را به تاخير انداخته و باعث

مطالعه راهكارهايي جهت برخورد با اين موضوع براي

حساسيت گياهچه ها به دوره هاي خشكي بعدي مي شود

کشاورزان اهميتي اساسي دارد .پرايمينگ يكي از روش

( ،)12لذا از اين عنصر در جريان پرايمينگ مزرعه اي از

هاي بهبود کارکرد بذر مي باشد .در پرايمينگ اجازه داده

جمله در گياهان نخود ،گندم ،ذرت و برنج استفاده شده

مي شود که بذرها مقداري آب جذب کنند طوري که

است ( .)13کيفيت بذر بويژه قوه زيست و قدرت رويش

مراحل اوليه جوانه زني انجام شود اما ريشه چه خارج

بر استقرار و عملكرد گياهان زراعي تاثير بسيار زيادي

نگردد .به عبارت ديگر بذر ها تا مرحله دوم آبنوشي پيش

دارند .گياهان سالم که داراي سيستم هاي ريشه اي توسعه

مي روند اما وارد مرحله سوم نمي شوند (  .) 91گزارش

يافته هستند ،کارايي بيشتري در استفاده آب و مواد غذايي

هاي مختلف حاکي از آن است که پرايمينگ باعث

محدود کننده از خاک داشته و شرايط نا مساعد مانند

افزايش درصد  ،سرعت و يكنواختي جوانه زني و سبز

دوره هاي خشكي را بهتر تحمل مي کنند .همچنين بين

شدن بذر مي گردد ( .)11همچنين گزارش شده است که

رشد اوليه قوي گياهچه ها و عملكرد هاي باال تر ،رابطه

اين تكنيک باعث افزايش دامنه جوانه زني بذر ها در

مثبت وجود دارد ( .)10به دليل اينكه ايران از اقليم

شرايط محيطي تنش زا از قبيل تنش شوري ،خشكي و دما

خشک و نيمه خشک برخوردار است محدوديت آب در

مي شود (  .)19همچنين گزارش ها نشان ميدهد که

راس عوامل توليد کشاورزي قرار داشته و اغلب

پرايمينگ بذر باعث بهبود مقاومت به خشكي در مرحله

تاثيرجدي در تعيين عملكرد گياهان زراعي مختلف دارد

جوانه زني در گياهان ميگردد .دمير و همكاران ()1112

( .)9با توجه به نيازآبي ذرت کمبود آب براي توليد

اظهار نمودند که پرايمينگ باعث افزايش سرعت و درصد

مناسب آن يكي از معضالت مهم کشور به شمار مي آيد.

جوانه زني و وزن خشک گياهچه و کاهش گياهچه هاي

ازآنجايي که در کشور ما نزوالت جوي کم و منابع آب

غير نرمال آفتابگردان در شرايط تنش خشكي گرديد.

محدود است از اين نظر استفاده بهينه از آب موجود کامال
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ضروري است .و بايد از حداقل آب حداکثر بهره برداري

در هر نوبت ويا حذف آبياري هايي است که کمترين

الزم صورت پذيرد تا سطح بيشتري به زير کشت برده

ميزان بازدهي را دارد ( .)1در کشاورزي نوين هدف

شود ( .)0بخش کشاورزي بزرگترين مصرف کننده آب

رسيدن به حداکثر افزايش سرعت رشد و عملكرد است

در جهان است ودر مناطق خشک ،کشت آبي 01تا 30

( .)1رشد گياه مجموعهاي از فرآيندهاي بيوشيميايي و

درصد آب کل را مصرف مي کند ( .)12ميزان خسارت

فيزيكوشيميايي است که منجر به افزايش وزن خشک گياه

خشكي به ذرت همانند ساير گياهان زراعي با شدت

گرديده و تحت تأثير عوامل محيطي قرار ميگيرد (.)1

تنش رطوبتي و مرحله نمو فيزيولوژيكي که تنش در آن

تجزيه تحليل کمي رشد روشي است براي توجيه و تفسير

اتفاق مي افتد ارتباط دارد .بنابراين در مناطق خشک و

عكس العملهاي گياه نسبت به شرايط محيطي که گياه در

نيمه خشک برنامه آبياري يک عامل مهم اقتصادي در

طول دوره رشد خود با آن مواجه ميگردد .با اين روش

توليد ذرت مي باشد) .)10در ابتداي فصل رشد به علت

شناخت بهتري از چگونگي انتقال مواد ساخته شده

تراکم کم پوشش گياهي  ،مقدار تبخير روزانه از خاک در

فتوسنتزي به اندامهاي مختلف و انباشت آنها از طريق

مقايسه با تعرق بسيار زياد است .در اثر اين امر مقدار

اندازه گيري ماده خشک توليد شده در طول دوره رشد

زيادي از رطوبت خاک بدون اينكه توسط گياه مورد

گياه به دست ميآمد ( .)11هدف اصلي از روش تجزيه

استفاده قرار گيرد از دسترس خارج مي شود .در اثر

رشد و به کار گيري معادالت رشد ،توضيح و توصيف

کاربرد بذور پرايم شده مدت زمان جوانه زني و ظهور

چگونگي عكس العمل گياه به شرايط محيطي و نيز تيمار

گياهچه بطور قابل مالحظه اي کاهش ميابد .در پي اين

هاي بكار رفته روي گياه است ( .)92در تحقق حاضر

امر گسترش تاج پوشش گياهي در مزرعه حاصل از

تاثير پرايمينگ بذور تحت شرايط کم آبياري و اثراتي که

کاشت بذور پرايم شده سريعتر مي باشد اين امر در کنار

ميتوانند بر شاخص هاي رشدي داشته باشند مورد

توسعه بهتر سيستم ريشه هاي گياهچه اي باعث مي شود

بررسي قرار گرفته است.

که سهم تعرق از تخليه رطوبتي افزايش يابد .از آنجايي که
بر خالف تبخير  ،تعرق رابطه نزديكي با توليد آسيميالت

مواد و روش ها:

و فتوسنتز دارد .لذا اين امر باعث بهبود بهره برداري از

به منظور بررسي تاثير پرايمينگ بذر در مزرعه و

رطوبت خاک توسط گياهان استقرار يافته از بذور پرايم

دورآبياري بر شاخص هاي رشدي دو رقم ذرت،

شده مي شود(.)13

آزمايشي بصورت اسپليت پالت فاکتوريل در قالب طرح
بلوکهاي کامل تصادفي در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي

تجربيات مربوط به کم آبياري در نقاط مختلف دنيا

دانشكده کشاورزي دانشگاه بوعلي سيناي همدان در بهار

کارآمدي اين شيوه در استفاده بهينه از هر واحد آب

سال  1931اجرا گرديد.

مصرفي وافزايش سود خالص بويژه در شرايط محدود

فاکتورهاي آزمايش شامل

آبياري ،پرايم و رقم بودند که فاکتور آبياري (داراي سه

بودن منابع آب و زيادي اراضي قابل کشت (مثل ايران) را

سطح  111،01و  101ميلي متر تبخير از تشت تبخير

نشان داده است .هدف اصلي از اجراي کم آبياري افزايش

کالس )Aدر کرت هاي اصلي قرار گرفت .فاکتور

راندمان کاربرد آب ،چه از طريق کاهش ميزان آب آبياري

پرايمينگ در سه سطح (پرايم کردن با محلول 1/19
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درصد روي با استفاده از سولفات روي به مدت 12

خصوصيات فيزيكوشيميايي خاک نمونه برداري شد.

ساعت ،پرايم با آب معمولي به مدت  13ساعت و شاهد

عمليات آماده سازي زمين شامل شخم سطحي ،ديسک و

يا پرايم نشده) و رقم در دو سطح(سينگل کراسهاي031

مصرف کودهاي اوره  ،سوپر فسفات تريپل و سولفات

و  )211بصورت فاکتوريل بعنوان عامل فرعي در کرت

پتاسيم بر اساس نتايج حاصل از تجزيه خاک به ميزان

هاي فرعي قرار داده شدند .قبل از اجراي آزمايش ،از

 101 ،201و  101کيلو گرم در هكتار بود

عمق  1تا  91سانتي متري محل آزمايش ،جهت تعيين
جدول  -1نتایج تجزیه خاک محل آزمایش
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گرديد و کودهاي فسفاته و پتاسيم قبل از کاشت استفاده
شدند .وکرت فرعي شامل  2خط به طول  2متر ،با فاصله
رديف  70سانتي متر در نظر گرفته شد .تراکم کشت
 70111بوته در هكتار بود و ارقام ذرت مورد استفاده
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1/213

1/71

معادالت رگرسيوني مربوطه و  Tزمان بر حسب روز مي-

شامل دو رقم ميان رس(سينگل کراس 211و سينگل

باشد .در اين تحقيق نقاط حداکثر مربوط به شاخصهاي

کراس  )031در نظر گرفته شد .اعمال تيمار هاي دور

سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،و وزن خشک کل و

آبياري از مرحله  3برگي آغاز گرديد .براي نمونه برداري

همچنين سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبي در 71

دو رديف کناري و نيم متر از باال و پايين هر کرت به

روز پس از کاشت در تيمار هاي مختلف مورد آناليز واريانس

عنوان حاشيه منظور شدند و از ساير قسمت هاي هر

و مقايسه ميانگين قرار گرفت .پس از جمعآوري دادهها

کرت براي نمونه برداري در طول فصل رشداستفاده

تجزيههاي آماري الزم با استفاده از نرم افزارهاي

گرديد به گونه اي که شش مرحله نمونه برداري تخريبي

MSTAT-Cو  SASو براي مقايسه ميانگينها از

در فواصل زماني دو هفتهاي براي تعيين روند تجمع وزن

آزمون حداقل تفاوت معني دار در سطح  0درصد استفاده

خشک کل ،روند تغييرات شاخص سطح برگ ،سرعت

شد و رسم نمودارها نيز با نرم افزار  Excelصورت

رشد محصول ،فتوسنتز خالص و سرعت رشد نسبي انجام

گرفت.

گرفت .در هر نمونهبرداري  0بوته از هر کرت از سطح

نتايج و بحث:

خاک قطع و نمونهها به آزمايشگاه منتقل شد و اندازه-

نتايج اين تحقيق حاکي از اين بود که استفاده از پرايمينگ

گيريهاي الزم روي آنها انجام گرفت .به منظور تجزيه و

بذور صفاتي نظير شاخص سطح برگ ،سرعت رشد

تحليل رشد گياه از معادالت زير استفاده گرديد ( 91و

محصول ميزان فتو سنتز خالص ،سرعت رشد نسبي و

:)13
( )2ماده خشک کل

1/11

1/33

7/7

الكتريكي

آلي

CGR= NAR×LAI
( )3سرعت رشد محصول
RGR= b+2cT
( )4سرعت رشد نسبی
( )0سرعت جذذب خذالص NAR= (b+2cT) × EXP
][(a-a)+(b-b) T+ (c-c2) T2
که در اين معادلهها  b ،a ،c ،b ،aو  cضرايب

کود اوره بصورت تقسيط در سه مرحله مصرف

( )1شاخص سطح برگ

pH

هدايت

کربن

ماده خشک کل افزايش يافت.

) LAI= EXP ( a+bT+cT2
) TDW= EXP ( a+bT+cT2
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس مربوط به حداکثر صفات شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول و وزن خشک کل و
سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی در  07روز پس از کاشت

آبیاری × رقم × پرایم

4

0/000ns

3/13ns

888/44ns

0/14ns

خطای فرعی

10

0/004

30/00

1873/70

0/00

ضریب تغییرات(درصد)

-

4/00

7/30

1/00

4/44

0/000030ns
0/000003
30/30

جدول -3مقایسه میانگین ها مربوط به اثرات اصلی بر حداکثر مقادیر شاخص های رشد

تیمار

شاخص
سطح برگ
حداکثر

سرعت رشد
حداکثر
(گرم در متر مربع
در روز)

وزن خشک کل
حداکثر
(گرم در متر
مربع)

سرعت جذب
خالص(روز )71
(گرم در متر مربع در
روز)

سرعت رشد نسبی
(روز )71
(گرم بر گرم در
روز)

دور آبیاری
 10میلی متر

4/00

10/01

3700/11

33/00

0/041

 300میلی متر

4/00

17/04

3410/01

33/00

0/040

 310میلی متر

0/84

00/81

3044/47

7/40

0/008

حداقل تفاوت معنی دار()٪1

0/00

1/70

00/18

0/01

0/0011

رقم
180

1/07

18/00

3440/00

30/44

0/0180

400

1/73

40/04

3104/00

30/08

0/0183

حداقل تفاوت معنی دار()٪1

0/07

3/78

40/44

0/04

0/0004

پرایمینگ
سولفات روی

4/31

41/71

3171/04

30/78

0/040

آب معمولی

4/04

17/34

3487/43

30/07

0/018

شاهد

1/10

14/73

3118/33

30/01

0/011

حداقل تفاوت معنی دار()٪1

0/33

0/40

10/01

0/10

0/0010

شاخص سطح برگ () LAI

آبياري در پرايم معني دار بود که در شكل ( )1بيان شده

نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مربوط به شاخص

است در بين اين تيمارها بيشترين و کمترين شاخص

سطح برگ حداکثر( جدول )1 ،نشان داد که اثر تيمارهاي

سطح برگ به ميزان ( 0/11و )1/21به ترتيب مربوط به

مربوط به اثرات اصلي آبياري ،رقم و پرايمينگ بذور

تيمار پرايم با سولفات روي در دور آبياري  01ميلي متر

هرسه در سطح احتمال  1درصد معني دار بودند و از بين

تبخير و شاهد در  101ميلي متر تبخير بود .پرايم با

اثرات متقابل نيز اثرات مربوط به دور آبياري با پرايم در

سولفات روي در تمامي سطوح آبياري بيشترين ميزان

سطح احتمال  0درصد معني دار شد در بين تيمار هاي

شاخص سطح برگ را دارا بود در تيمارهاي پرايمينگ با

مربوط به رقم نيز رقم سينگل کراس  211شاخص سطح

سولفات روي در تمامي سطوح آبياري بيشترين ميزان

برگ بيشتري داشت که اين امر ميتواند به دليل بيشتر بودن

شاخص سطح برگ مشاهده شد که نتايج اين تحقيق با

طول دوره رشد در رقم سينگل کراس  211نسبت به رقم

نتايج گزارش شده توسط شارما و باندانا ( )1119مطابقت

 031باشد .همانطور که اشاره شد از بين اثرات متقابل اثر

دارد .
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.

شکل -1نتايج مقايسه میانگینهای اثرات متقابل دور آبیاری در پرايم برای شاخص سطح برگ حداکثر

مقدار  LAIدر مراحل اوليه رشد گياه به دليل کم و

سرعت رشد محصول با معناترين شاخص تجزيه و تحليل

کوچک بودن برگها و کامل نبودن پوشش گياهي کم

رشد در جوامع گياهي است که نمايانگر ميزان تجمع ماده

است ،ولي به تدريج با رشد و افزايش برگهاي گياه،

خشک در واحد سطح زمين در يک واحد زمان مشخص

 LAIنيز افزايش يافته و به حداکثر خود ميرسد در اين

ميباشد ( .)11جدول( )1نشان ميدهد اثرات ساده پرايم و

حالت تا مدتي ثابت ميماند ،اما با پير شدن گياه و ريزش

دور آبياري بر حداکثر سرعت رشد محصول در سطح 1

برگها LAI ،نيز کاهش مييابد .مشاهده ميشود که در

درصد و اثر رقم و اثر متقابل آبياري در پرايم در سطح

دور آبياري س از  01ميلي متر تبخير حداکثر شاخص

احتمال  0درصد معني دار شد .در بين ارقام همانند

سطح برگ دير تر از تيمارهاي  111و  101ميلي متر

شاخص سطح برگ ،رقم سينگل کراس  ،211سرعت

بدست آمد به نظر ميرسد با ايجاد شرايط تنشي ،گياه تنش

رشد بيشتري نسبت به رقم سينگل کراس 031داشت و

ديده تعداد و اندازه برگ را کاهش داده بنابراين سريعتر

اثرات متقابل آبياري در پرايم در (شكل )9 ،بيانگر اين

به حداکثر شاخص سطح برگ رسيده و طول دوره رشد

است که بيشترين مقدار سرعت رشد محصول مربوط به

نيز به همين منوال کاهش خواهد يافت در مورد مقايسه

تيمار  01ميليمتر تبخير و پرايم با محلول سولفات روي به

ارقام نيز روند تغيير شاخص سطح برگ در هردو رقم

ميزان() 02/03گرم بر متر مربع در روز و کمترين مقدار

روند مشابهاي را نشان دادند اين در حالي بود که در

نيز مربوط به  101ميليمتر و شاهد يا عدم پرايم به ميزان

تيمارهاي پرايمينگ ،پرايم با روي بيشترين تأثير را در اين

 10/72گرم بود .باال بودن سرعت رشد محصول را در

روند داشته (شكل و باعث افزايش شيب در مرحله رشد

تيمارهاي  01ميلي متر تبخير به دليل باالتر بودن شاخص

سريع گرديده است .گياهان پرايم شده به علت سبز شدن

سطح برگ در اين تيمارها بود به نظر ميرسد که پرايم با

سريعتر و زودتر کامل کردن دوره رشد رويشي ،از سطح

محلول سولفات روي باعث افزايش سرعت جوانه زني در

برگ بيشتري نسبت به گياهان غير پرايم برخوردار بودند.

مراحل اوليه رشد در ذرت گرديده که اين امر باعث

استفاده از محلول روي در پرايم اثر بيشتري داشته است

افزايش شاخص سطح برگ در اين تيمارها و درنهايت

در مورد اثرات مثبت پرايم بر شاخص سطح برگ نيز

منجر به افزايش سرعت رشد محصول شده است که در

مرادي و عباس دخت ( )1933افزايش شاخص سطح

مورد اثرات مثبت پرايمينگ بر اين صفت عارف (،)1110

برگ در اثر پرايمينگ را در ذرت گزارش کردند

فاروق و همكاران ()1112گزارش کردند سرعت رشد

سرعت رشد محصول ((CGR

محصول سويا و برنج در گياهان پرايم شده نسبت به
گياهان شاهد بيشتر بود
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67

وليا...دادرسي و همكاران

تأثير پرايمينگ بذر در مزرعه و دور آبياري بر....

شکل  -3اثرات متقابل دورآبیاری در پرايم برای حداکثر سرعت رشد محصول

بين سرعت رشد محصول و مقدار تابش جذب شده

گزارش کردند که کمبود شديد آب منجر به کاهش سطح

توسط برگهاي يک گياه رابطه مستقيم وجود دارد ،به

برگ و کاهش سرعت رشد گياه گرديد .در مورد

طوري که در ابتدا و انتهاي فصل رشد به دليل کامل نبودن

تيمارهاي مربوط به پرايم نيز تيمار پرايم با محلول

پوشش گياهي و کم بودن سطح دريافت کننده تابش

سولفات روي در بين ساير تيمارها (شكل )2 ،بيشترين

(برگها) توليد ماده خشک کمتر شده و مقدار سرعت

سرعت رشد را در تمامي دورهاي آبياري دارا بود .که

رشد محصول هم کم بود .اما با رشد سريع گياه و افزايش

دليل اين افزايش نسبت به تيمار شاهد اختالف در جذب

سطح برگ ،جذب تابش و سرعت رشد محصول افزايش

تشعشع توسط گياهان پرايم شده و گياهان شاهد است و

يافت در اواخر فصل رشد روند کاهشي در سرعت رشد

احتماالً به استقرار سريعتر گياهان پرايم شده يا به عبارت

محصول مشاهده ميشود و اين زماني رخ ميدهد که گياه

ديگر شاخص سطح برگ بيشتر در اين گياهان مربوط مي-

به جاي توليد مواد فتوسنتزي بيشتر به انتقال مواد از اندام-

شود .عارف ( ،)1110گزارش کرد سرعت رشد محصول

هاي مختلف به دانهها ميپردازد .به همين دليل CGR

( )CGRسويا در گياهان پرايم شده ،نسبت به گياهان

حتي منفي هم ميشود ( .)91شكل ( )2نشان داد که در

شاهد بيشتر بود .فاروق و همكاران ( ،)1112نيز نشان

تيمارهاي آبياري پس از  01ميلي متر تبخير بيشترين

دادند که اعمال روشهاي مختلف پرايمينگ از جمله

سرعت رشد محصول بدست آمد و کمترين سرعت نيز

هيدروپرايمينگ سبب افزايش معنيدار سرعت رشد

مربوط به دور آبياري پس از  101ميلي متر تبخير بود .در

محصول در برنج گرديد .اين محققين معتقدند افزايش

تيمارهاي کم آبياري حداکثر سرعت رشد محصول ديرتر

شاخص سطح برگ و سرعت رشد عمدتاً در نتيجه

بدست آمد که به نظر ميرسد دليل اين امر به خاطر کاهش

جوانهزني سريعتر و استقرار يكنواختتر بوتهها در

سطح برگ و گسترش ديرتر سطح برگ در تيمارهاي کم

تيمارهاي پرايمينگ است .با توجه به روند تغييرات

آبياري و پرايم نشده باشد .پاندي و همكاران ()1111

سرعت رشد محصول مشاهده ميشود که در مراحل اوليه

تنش خشكي را در مراحل مختلف رشد ذرت اعمال و

رشد به دليل کامل نبودن پوشش گياهي و درصد کم

67

مجله دانش زراعت /سال پنجم /شماره  /7شهريور ماه 1931
جذب تشعشع ميزان  CGRدر پوشش گياهي پايين است.

ميزان وزن خشک و رقم سينگل کراس  031با

با گذشت زمان و توسعه سطح برگها ،توليد مواد

()1221/11گرم کمترين مقدار را داشت .در مورد تيمار

فتوسنتزي در پوشش گياهي افزايش يافته و در نتيجه

هاي اثرات متقابل آبياري در پرايم (شكل )0 ،تيمار 01

سرعت رشد محصول نيز افزايش مييابد .در اواخر فصل

ميلي متر و پرايم با محلول سولفات روي با()1133/71

رشد روند کاهشي در سرعت رشد محصول مشاهده مي-

گرم در متر مربع بيشترين مقدار و تيمار  101ميلي متر و

شود و اين زماني رخ ميدهد که گياه به جاي توليد مواد

شاهد با ( )327/22گرم در متر مربع کمترين ميزان وزن

فتوسنتزي بيشتر به انتقال مواد از اندامهاي مختلف به

خشک را دارا بودند .آزمايشات تولنار و دوير ()1333

دانهها ميپردازد .به همين دليل  CGRحتي منفي هم مي-

نشان داد که تجمع ماده خشک در ذرت به کل تابش

شود ( 91و .) 99

ورودي و توزيع آن ،شاخص سطح برگ ،ساختار پوشش
گياهي و سرعت فتوسنتز برگ وابسته مي باشد .پاندي و

ماده خشک کل) (TDM

همكاران ( )1111کم آبياري را در مراحل مختلف رشد

نتايج تجزيه واريانس مربوط به وزن خشک کل نشان داد

ذرت اعمال و گزارش کردند که کمبود شديد آب منجر

که اثرات اصلي مربوط به دور آبياري ،پرايمينگ و رقم در

به کاهش سطح برگ و کاهش رشد و ماده خشک گياه

سطح احتمال  1درصد معني دار بودند و در بين اثرات

ميگردد هريس و همكاران ( )1117گزارش نمودند که

متقابل اثرات مربوط به آبياري و پرايمينگ در سطح

پرايم با عناصر معدني مثل روي باعث افزايش عملكرد

احتمال  0درصد معني دار شدند .در مورد ارقام رقم

بيولوژيک ذرت گرديد

سينگل کراس  211با ( )1012/1گرم در متر مربع بيشترين
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شكل  -2روند تغييرات سرعت رشد ذرت تحت تيمارهاي مختلف آبياري و پرايمينگ در دو رقم در حاالت  01ميلي متر تبخير( 111 )aميلي متر تبخير ( )bو  101ميلي متر تبخير از تشت
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علي و همكاران ( )1111گزارش کردند که پرايمينگ بذور

کربوکسيالز ،کاهش تجمع سديم در بافتهاي گياهي

گندم و ذرت با عناصر ريز مغذي روي و بر ،موجب

( .)90در تحقيقي مشابه بذور پرايم شده نخود با محلول

افزايش عملكرد بيولوژيک گرديد .افزايش عملكرد

سولفات روي نسبت به بذور شاهد يا عدم پرايم تجمع

بيولوژيک با مصرف محلول روي نسبت به تيمار شاهد

ماده خشک باالتري برخوردار بودند ( (.)13بر اساس نظر

مي تواند به علت افزايش غلظت کلروفيل ،افزايش فعاليت

داور دوم حروف معنيدار بر روي اشكال قرار گرفت)

فسفوانولپيروواتکربوکسيالز

و

ريبولوزبيفسفات-

شكل  -0اثرات متقابل دور آبياري در پرايم براي وزن خشک کل حداکثر

وزن خشک گياه تابعي از ميزان تشعشع جذب شده

کندي داشته و اين روند در همه تيمارها مشاهده

در طول دوره رشد است .از طرفي ميزان تشعشع

ميشود.آبياري پس از  01ميلي متر تبخير باعث

جذب شده به وسيله گياه بستگي کامل به شاخص

افزايش ماده خشک کل شد و تيمارهاي پرايم شده

سطح برگ و رشد تاج پوشش گياه دارد .در بيشتر

در سه دور آبياري ،نسبت به شاهد بيشترين ماده

گياهان هنگامي که شاخص سطح برگ به  2تا 0

خشک کل را به خود اختصاص دادند و در دورهاي

برسد بيش از  %31تشعشع فعال فتوسنتزي توسط

آبياري پس از  01ميلي متر تبخير نسبت به دور هاي

گياه جذب ميشود شكل ( )2نشان دادکه روند

آبياري  101ميلي متر ،ميزان ماده خشک کل

افزايش ماده خشک در تيمارهاي مختلف از يک

تيمارهاي پرايم بيشتر از شاهد بدون پرايم بود ،به

روند معقولي پيروي ميکند به طوري که ديده

اين دليل که هم آب کافي در دسترس بوده و هم اين

ميشود در ابتداي فصل رشد به دليل پايين بودن دما

که گياهان پرايم شده به علت استقرار سريعتر و

و کم بودن سطح فتوسنتزي ،تجمع ماده خشک روند

توليد بيشتر پوشش گياهي و در نتيجه جذب بيشتر
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تشعشع ،از تجمع ماده خشک بيشتري برخوردار

( )7بيان شده است در بين اين تيمارها بيشترين و

بودند ،بنابراين شرايطي ايدهآل براي رشد گياه فراهم

کمترين

ميزان

شده که باعث افزايش تجمع ماده خشک آن شد

(11/72و 3/10گرم در متر مربع در روز) به ترتيب

همچنين با توجه به اينکه تجمع ماده خشک بستگي

مربوط به تيمار پرايم با آب معمولي در دور آبياري

کامل به شاخص سطح برگ دارد و اينکه در اين

 01ميلي متر تبخير و شاهد در  101ميلي متر تبخير

تحقيق روند شاخص سطح برگ بذور پرايم شده

بود .سرعت جذب خالص بيانگر کارايي فتوسنتزي

بيشتر از بذور پرايم نشده بود ،ميتوان انتظار داشت

سطوح فتوسنتز کننده گياه ميباشد و نشان دهنده

که ميزان وزن خشک گياهان پرايم شده باالتر باشد.

مقدار فتوآسيميالت سنتز شده در واحد زمان و در

در تيمارهاي پرايم تجمع ماده خشک کل در تمام

واحد سطح برگ ميباشد و معموالً بر حسب گرم در

دوران رشد بيشتر از عدم پرايم بود ،که اين امر نشان

مترمربع سطح برگ در روز بيان ميشود .در واقع

دهنده پتانسيل باالتر بوتههاي حاصل از بذور پرايم

سرعت جذب خالص تخميني از ميانگين کارايي

شده در توليد و ذخيره مواد فتوسنتزي در شرايط

فتوسنتزي برگها در يک گياه يا در يک جامعه

آزمايش است .باسرا و همكاران )1119( 1و مرادي

گياهي است ()1

و عباس دخت ( ،)1933در تحقيقات خود نشان

.

دادند که اعمال پرايمينگ روي بذر به طور معني-
داري وزن خشک کل گياه را در مقايسه با شاهد
افزايش ميدهد بذور پرايم شده کلزا نسبت به بذور
شاهد از شاخص سطح برگ و درنتيجه تجمع ماده
خشک باالتري برخوردار بودند (.)7
سرعت جذب خالص )(NAR
نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مربوط به
سرعت جذب خالص در  71روز پس از کاشت (
جدول  )1نشان داد که اثر تيمارهاي مربوط به اثرات
اصلي آبياري ،رقم و پرايمينگ بذور هرسه در سطح
احتمال  1درصد معني دار بودند و از بين اثرات
متقابل نيز اثرات مربوط به دور آبياري با پرايمينگ
در سطح احتمال  0درصد معني دار شد .در بين تيمار
هاي مربوط به رقم نيز رقم سينگل کراس 211
سرعت جذب خالص بيشتري داشت .بين اثرات
متقابل اثر آبياري در پرايم معني دار بود که در شكل
. Basra

1
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.

شکل  -0مقایسه میانگینهای اثرات متقابل دور آبیاری در پرایم برای سرعت جذب خالص در  00روز پس از کاشت

در شكل ( )11مشاهده ميشود که تا  21روز پس از رشد

 031داشت .جذب خالص با افزايش سايه اندازي برگها

اين شاخص تقريبا ثابت است اما پس از آن با گذشت

به افزايش سطح برگ نسبت داده ميشود ( .)12با توجه

زمان به سرعت کاهش ميابد .در ابتداي فصل رشد همه

به اينکه عدد اسپاد در تيمارهاي پرايم باالتر از شاهد

برگها کوچک بوده و هيچ گونه سايه اندازي بر روي

است انتظار ميرود که سرعت فتوسنتز خالص بيشتري هم

يكديگر ندارند در نتيجه سرعت جذب خالص در

داشته باشند .جذب خالص با افزايش سايه اندازي برگها

باالترين مقدار خود قرار دارد .هنگامي که برگها شروع به

به افزايش سطح برگ نسبت داده ميشود ( 12و .)13

توسعه مينمايند سايه اندازي آنها بر روي يكديگر بيشتر
ميشود و کارايي فتوسنتز برگها کاسته شده در نتيجه

سرعت رشد نسبی )(RGR

سرعت جذب خالص روند نزولي پيدا ميکند .همانطور

نتايج تجزيه واريانس مربوط به سرعت رشد نسبي در 71

که در روند سرعت جذب خالص (شكل )11 ،مشاهده

روز پس از کاشت (جدول  )1نشان داد که اثرات اصلي

ميشود تيمار هاي  01ميلي متر تبخير به دليل دارا بودن

آبياري و پرايم در سطح احتمال  1درصد معني دار بودند

تعداد برگ بيشتر نسبت به تيمار هاي  111و  101ميلي

ولي بين رقم ها تفاوتي وجود نداشت .در مورد اثرات

متر در انتهاي مراحل رشدي کاهش بيشتري داشته که به

متقابل نيز مانند ساير شاخصها اثرات مربوط به دور

نظر ميرسد اين امر به دليل سايه اندازي و ريزش برگ ها

آبياري و پرايم در سطح احتمال  0درصد معني دار شد.

در مراحل انتهايي رشد باشد و تيمار  101ميلي متر نيز به

همانطور که اشاره شد از بين اثرات متقابل اثر آبياري در

دليل توليد تعداد برگ کمتر در مراحل انتهايي کاهش

پرايم معني دار شد که در شكل ( )3بيان شده است در

کمتري داشته است .در مورد تيمار هاي پرايم به نظر مي-

بين اين تيمارها بيشترين و کمترين سرعت رشد نسبي به

رسد پرايم کردن با افزايش شاخص سطح برگ و در

ميزان (1/120و 1/112گرم بر گرم در روز) به ترتيب

نهايت کاهش کمتر در سرعت فتوسنتز ميگردد که اين امر

مربوط به تيمار پرايم با سولفات روي در دور آبياري 01

ميتواند به دليل گسترش و بسته شدن سريعتر پوشش

ميلي متر تبخير و شاهد در  101ميلي متر تبخير بود

گياهي باشد .در بين ارقام نيز رقم سينگل کراس 211
ميزان سرعت فتوسنتز بيشتري نسبت به رقم سينگل کراس
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شكل  -3نتايج مقايسه ميانگين اثرات متقابل دور آبياري در پرايم براي سرعت رشد نسبي در  71روز پس از کاشت

سرعت رشد نسبي بيان کننده وزن خشک اضافه شده

کمتر بود ،يعني اينكه وزن خشک اضافه شده نسبت به

نسبت به وزن اوليه در يک فاصله زماني است و معموال

وزن اوليه در گياهان پرايم نشده کمتر از گياهان پرايم شده

بر حسب گرم بر گرم در روز بيان ميشود ( .)1هدف از

بود .که اين امر ميتواند به دليل فراهمي عناصر غذايي در

اندازهگيري اين شاخص ارزيابي راندمان توليد است.

مراحل اوليه رشد باشد (.)17

تغييرات سرعت رشد نسبي بر مبناي روزهاي پس از

عملکرد دانه

کاشت در ترکيبات تيماري مختلف نشان ميدهد که در
تمام ترکيبات تيماري ،سرعت رشد نسبي ،با افزايش سن

نتايج تجزيه واريانس مربوط به عملكرد دانه (جدول

گياه کاهش يافته است کاهش سرعت رشد نسبي گياه در

 )2معني داري اثرات اصلي آبياري ،رقم و پرايم را در

طي فصل رشد ،ميتواند به پيري برگهاي پاييني ،در سايه

سطح احتمال  1درصد نشان ميدهد .واثرات متقابل

قرار گرفتن آنها و همچنين افزايش بافت ها و

دوگانه آبياري در رقم و اثر متقابل سه گانه آبياري ،رقم در

کربوهيدراتهاي ساختماني (که در فتوسنتز نقشي ندارند)

پرايم نيز در سطح  0درصد معني دار شد .نتايج مقايسه

نسبت به بافتهاي متابوليكي فعال نسبت داده شود (.)1

ميانگينهاي مربوط به اثرات متقابل سه گانه (شكل )3

تغييرات سرعت رشد نسبي (شكل )11نشان ميدهد که

نشان داد که بيشترين عملكرد دانه با ( 3101کيلو گرم در

در تمام ترکيبات تيماري ،سرعت رشد نسبي با افزايش

هكتار) مربوط به رقم سينگل کراس 211در دور آبياري

سن گياه کاهش مييابد ،در تيمار هاي  01ميلي متر تبخير

 01ميلي متر و پرايم با محلول سولفات روي ،و رقم

 ،ميزان سرعت رشد نسبي با شيب کمتر نسبت به ساير

سينگل کراس  031در دور آبياري  101ميلي متر و عدم

تيمارهاي دور آبياري کاهش يافته .به نظر ميرسد که

پرايم با ( 9122کيلو گرم در هكتار) کمترين عملكرد دانه

تيمارهاي  111و  101ميلي متر رقابت براي کسب آب و

را داشت .پاندي و همكاران ( )1112نيز در بررسيهاي

عناصر غذايي در دوره زماني بيشتري از فصل رشد را

خود به اين نتايج دست يافتند آنها گزارش نمودند که

داشتند و در نتيجه ميزان فتوسنتز خالص و در نهايت

عملكرد دانه ذرت تحت تنش خشكي به شدت کاهش

سرعت رشد نسبي کاهش بيشتري نسبت به تيمار هاي 01

مييابد .بذور پرايم شده پس از قرار گرفتن در بستر خود

ميلي متر تبخير که آب براي آنها فراهم بوده داشته اند .در

زودتر جوانهزده و در پي اين امر استقرار در گياهان

تيمارهاي پرايم با سولفات روي کاهش سرعت رشد

حاصل از اين بذور سريعتر ،بهتر و در عين حال

نسبي (همان گونه که در شكل  3بيان شده است) از شاهد

يكنواختتر انجام ميپذيرد .در واقع چنين گياهي در
67
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مقايسه با گياهان به وجود آمده از بذور تيمار نشده در

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس مربوط به عملکرد دانه

طي زمان کوتاهتري سيستم ريشهاي خود را گسترش داده

میانگین مربعات

و با جذب مطلوبتر آب و مواد غذايي و توليد بخشهاي

منابع تغییرات

درجه آزادی

عملکرد دانه
ns

سبز فتوسنتزکننده به مرحله اتوتروفي ميرسند .تحقق

**

چنين شرايطي به لحاظ زيستي و اکولوژيكي موقعيت
ويژهايي به گياهان حاصل از بذور پرايم شده ميدهد و

**

همچنين باعث افزايش عملكرد در چنين گياهاني نسبت

**

به ساير گياهان ميگردد ( .)2افزايش عملكرد به وسيله

*

پرايمينگ بذر همچنان که محققان ديگر نيز گزارش کرده

ns
ns

اند ،ميتواند به دليل جوانهزني بهتر ،رشد سريع گياهچه،

*

استقرار مناسب و در نهايت استفاده مطلوب از مواد غذايي
و عوامل محيطي باشد( 7و  .)17پرايمينگ بذر با عناصر
کم مصرف و پر مصرف تكنيكي است که اخيرا گسترش

*،nsو ** به ترتیب غیر معنی دار ،معنی دار در سطح

پيدا کرده و براي طيف وسيعي از گياهان زراعي و باغي

احتمال  1و  3درصد می باشند

مورد استفاده قرار ميگيرد .گياهچههاي حاصل از بذور
پرايم شده با عناصر غذايي عالوه بر اينكه نسبت به
گياهچههاي حاصل از بذور غير پرايم شده با عناصر
غذايي زودتر جوانه ميزنند ،در مراحل بعدي رشد و
همچنين در هنگام کمبود اين عناصر در بستر رشد
گياهچه نيز موفقتر ظاهر شده و عملكرد بيشتري حاصل
ميکنند .در نتيجه تحقيق حاضر نيز اين امر به وضوح
مشاهده شد ،به گونه اي که در تيمارهاي پرايمينگ در اثر
باالتر بودن سرعت و درصد جوانه زني در مراحل ابتدايي

شکل -7مقایسه میانگین های اثرات دور آبیاری ،رقم و

رشد و گسترش بهتر و سريعتر تاج پوشش گياهي از

پرایم بر عملکرد دانه (حداقل تفاوت معنی دار در سطح ٪1

طريق اثرات مثبتي که بر اجزاي عملكرد دانه طي مراحل

برابر 181/71کیلوگرم درهکتار) میلههای عمودی در هر

مختلف رشدي داشت ،در انتهاي فصل رشد موجب

تیمار میزان انحراف استاندارد را نشان میدهد

حصول حداکثر عملكرد دانه در اين تيمارها گرديد.
رشد نسبي و همچنين عملكرد دانه بيشتري نسبت به

نتیجه گیری کلی
نتايج اين تحقيق نشان داد که در اعمال تيمار هاي دور

گياهان حاصل از بذر هاي شاهد(عدم پرايم) بيشتر بود .و

آبياري بر روي گياه ذرت ،گياهان حاصل از بذر هاي

توانسته بود در تيمار هاي همراه با تنش خشكي اثرات

پرايم شده به دليل جوانه زني ،سبز شدن و استقرار سريع

نامطلوب ناشي از تنش خشكي را تا حد زيادي کاهش

تر از منابع موجود استفاده بهتري به عمل آورده و در اين

دهد .که در مورد گياه ذرت که نياز آبي بااليي دارد اين
امر

گياهان شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،تجمع
ماده خشک ،سرعت قتوسنتز خالص و در نهايت سرعت
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Abstract
In order to study of effect of on-farm seed priming and irrigation interval on growth
indices of two corn cultivars, an experiment was conducted at the research farm of agriculture
faculty of Bu-Ali Sina University, Hamedan-Iran in 2011. The experiment was a split plot
factorial based on completely randomized block design with three replications.
Experimental factors were including irrigation, priming and cultivar that irrigation factor
included 50, 100 and 150 mm evaporation of class A pan which considered as the main factor.
Seed priming factor including priming with 0.03% zinc sulfate solution for 16 hours, priming
with water for 18 hours and control (no primed) and two corn cultivars (580 and 600 single
crosses) were considered as the sub plots. Results indicated that maximum of Crop Growth
Rate, Leaf Area Index, Total Dry Matter and Net Assimilation Rate and Relative Growth Rate
in 70 day after planting were affected by main factors (P<0.01). Also interaction effect of
irrigation and seed priming on all of the indices was significant (P<0.05). Maximum value of
Leaf Area Index (4.70), Crop Growth Rate (50.23 gr/m-2/day-1), total dry matter (1920 gr/m-2),
Net Assimilation Rate (11.20 gr/m-2/day-1) and Relative Growth Rate (0.043 gr/gr-1/day-1) was
observed in 50 mm evaporation treatment and minimum of these traits (2.84 and 27.85 gr/m2
/day-1, 1064 gr/m-2, 9.60 gr/m-2/day-1 and 0.028 gr/gr-1/day-1, respectively) were observed in
the irrigation in 150 mm evaporation of class A pan. Priming with zinc sulfate solution
increased maximum of Leaf Area Index, Crop Growth Rate, Total Dry Matter and also Net
Assimilation Rate and Relative Growth Rate as 18, 25.83, 19.20, 9.25 and 14.28 percent,
respectively in 70th day compared to no-primed treatment. Among cultivars, S.C 600 has
superior growth indices compared to S.C 580 cultivar. Overall, it could be concluded that onfarm see priming can improve plant resistance to water deficit condition for better crop
performance.
Keywords: on-farm seed priming, growth indices, irrigation interval, corn
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