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- 1388هاي  ، تحقیقی طی سال)بدون تفکیک: متر و شاهد میلی 3بزرگتر از : متر، درشت میلی 2-3: ریز(در سه اندازه بذر) اصفهان و سینا
بر پایه طرح )  4×3( ایش فاکتوریلــترتیب آزم هـا بــذرهــب. در مزرعه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام شد 1387
. ودـب رت ـک استثناي تعداد بوته در داري بین ارقام به هاي معنی نتایج بیانگر اختالف. تکرار کاشته شدند هـی با سـل تصادفـاي کامــه بلوك

هاي  همچنین بین اندازه هاي مختلف بذر تفاوت. طوري که رقم پدیده و گلدشت نسبت به ارقام دیگر از وضعیت بهتري برخوردار بودند به
و ) گرم 96/51(، وزن هزاردانه)درصد 75/80(د ظهورمطابق با مقایسه میانگین، بذرهاي درشت با بیشترین درص.  داري نمایان شد معنی

به دلیل نمایش بهتر رقم پدیده و گلدشت براي اکثر . در مقایسه با بذر هاي شاهد وریز برتر بودند) گرم در مترمربع 75/230(عملکرد دانه
دوخته غذایی کافی و انتخاب بذرهاي هاي قوي توسط بذرهاي درشت، استفاده از ارقام با ان صفات مورد بررسی، همچنین ایجاد گیاهچه

  .زنی بیشتر براي رسیدن به عملکرد باال و استقرار مناسب گیاهچه توصیه می شود درشت با پتانسیل جوانه
   

  ، گلرنگگیاهچه، عملکرد دانه ظهور درصداندازه بذر، : کلمات کلیدي
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  مقدمه
د محصوالت کشاورزي است و ــبذر اساس تولی

 قابل انکاري در ان اولین نهاده مصرفی،  نقش غیرعنو به

صفات ژنتیکی و افزایش کیفی و کمی محصول  انتقال
تأمین بذرهاي باکیفیت مطلوب از ضروریات . دارد

اورزي ــوالت کشـد محصـولیـزایش تـبراي افم ـمه
 اـــب ياــهرذــب هــتهی و تــکیفی اءــــارتق و باشد می

ن ـر محققیــورد نظــواره مـاستانداردهاي مطلوب هم
  ).Sarmadnia, 1996; Rastegar, 1997( وده استــب

بذرهاي با کیفیت پایین ممکن است به دوطریق بر 
اول آن که درصد . گذار باشندعملکرد نهایی اثر

تر  تواند به پایین شده در مزرعه می ظاهرگیاهچه هاي 
مطلوب برسد، دوم آن که ممکن است سرعت  از حد
د ـتر از سرعت رش گیاهچه در چنین گیاهانی کمرشد 

گیاهان حاصل از بذرهاي قوي باشد که در نتیجه بر 
یر ـزرعه تاثـاستقرار گیاه و یکنواختی پوشش سبز م

  ).Roberts and Osei-Bonsu, 1988(گذارد  می
ه ــهاي محیطی در مراحل اولی کلی تنش ورـط به 

شدن اهرظب اختالف در سرعت و میزان ـد سبـــرش
ردد ولی ممکن است باعث اختالف در ــگ یــذر مـب

 ها ایجاد در برخی گونه و د گیاهــی رشــیکنواخت
  گردد گیاه نیز زایشی رشد رویشی و در اختالف

)Dehghan shoar et al., 2005  .( همچنین هواي بدون
ابر و وجود باد پس از کاشت ممکن است باعث 

شدن جلوگیري  ظاهرتشکیل سله خاك شود و از 
ه جدي در خاك سرد ــلأل سله یک مسـتشکی. کند

زنی  دراین حالت دماي پایین، جوانه. شمار می روده ب
بر عکس اگر در زمان . و سبزشدن را کند می کند

شدن  ظاهرکاشت، خاك گرم  و سله نبندد میزان 
تأثیر اندازه  .)Mike, 2004(یابد  افزایش می گیاهچه

رد ــی، رشد و عملکــزن جوانهذر بر خصوصیات  ــب

طور وسیعی مورد بررسی  گیاهان زراعی مختلف  به
ات ــل از این تحقیقــقرار گرفته است و نتایج حاص

زنی  تر به جوانه ر آن است که بذرهاي بزرگــبیانگ
بیشتر، رشد قوي تر گیاهچه  و نهایتاً عملکرد باالتر 

 Khajehpour, 1994; Emam, 2004(شوند  منجر می

and Erickson, 1946.( در همین راستا آزمایشی که
با عنوان تغییرات  (Roy et al., 2008)روي و همکاران 

اندازه بذر برنج و تأثیرآن بر جوانه زنی انجام دادند، 
مشاهده کردند که سرعت جوانه زنی و مقدار شاخص 

در مقابل  .گیاهچه با افزایش اندازه بذر زیاد شد بنیه
با مطالعه  (Sexton et al., 1994)کاران سکستون و هم

روي سویا و لوبیاي معمولی متوجه شدند بذرهاي ریز 
این دو گیاه نسبت به بذرهاي درشت در مزرعه بهتر 
عمل کردند که دلیل آن را آسیب دیدگی کمتر 

از طرف دیگر . ریز در مزرعه عنوان کردند رهايبذ
ختلف مطالعات متعددي ثابت کرده است که اندازه م

بذر گندم ، سورگوم و سویا تأثیري بر عملکرد این 
  .(Suh et al,. 1974)محصوالت نداشت 
 )Helm and Spilde, 1990( هلم و اسپایلد

تأثیرفاکتور  اندازه بذر در سه سطح کوچک، متوسط 
شدن گیاهچه و عملکرد دانه جو  ظاهرو بزرگ  روي 

هار و گندم بهاره را مورد بررسی قرار دادند و اظ
داشتند که  با افزایش اندازه بذر از کوچک به بزرگ  

 26هاي استقرار یافته در گیاه زراعی جو از  تعداد بوته
بوته بر فوت مربع  39به  35و در گندم از  28به 

افزایش نشان داد که در نتیجه آن عملکرد دانه نیز زیاد 
خصوصیات کیفی تحت تأثیر نوع بذر و شرایط . شد

ها به اندازة  درشتی گیاهچه. گیرد رار میزراعی نیز ق
صورت   بدین. بذر و عمق کاشت آن نیز بستگی دارد

چه بذرهاي کاشته شده درشت تر باشند،  که هر
بر عکس، عمق زیادتر . تر هستند ها بزرگ گیاهچه
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ا ــه هـاهچــتر شدن اندازة گی ث کوچکـکاشت باع
ل از ــنقه ــد بــایلـم و اسپـهل). Emam, 2004(شود می

أثیر ــاي ت  هــدر مطالع ),Roberston 1984(روبرستون 
دم ــه گنـرد دانــاشت روي عملکـوزن بذر و عمق ک

ن ـــد و چنیـــی قرار دادنــورد بررســه را مـزمستان
به  58د که با افزایش وزن دانه از ـگیري کردن نتیجه

درصد و در  12در  کشت عمیق، عملکرد دانه  62
  .درصد افزایش نشان داد 4معمول عمق کاشت 

ه ـالعــمط اــب )Khah, et al., 1989( ارانـهمکو خاه   
روي گندم   مشاهده کردند که بذرهاي گندم بهاره  بر

با بنیه پایین در تاریخ کاشت دیرتر از حد معمول یا در 
. تري تولید کردند تراکم بوته کمتر عملکرد پایین

Singh) انـایالساناتـک و گـسین  and Kailasanathan, 

تر گندم بهاره  بزرگ رهانیز بیان کردند بذ (1976
تر  تحت شرایط کشت دیر نسبت به بذور کوچک

در حالی که ماین و . عملکرد بیشتري نشان دادند
نتیجه گرفتند که  (Main and Nafziger, 1992)نفزیگر

گندم  گیاهچه شدن ظاهراندازه بذر اثر کمی روي 
  .زمستانه دارد

در  (Demir and Day, 2008) دیمر و دي   
بذر و  اندازه خود بر روي ارتباط بین ياه آزمایش

زنی دو رقم  بذر و جوانه بنیهکلرید سدیم روي 
بذر با  بنیهفتابگردان گزارش کردند که در آزمون  آ

، 2و سیرنا 1روي ارقام ماسونشده تسریع روش پیري 
ریز  ايهدرشت هر دو رقم نسبت به بذر رهايبذ

 Farhoodi and)فرهودي و معتمدي . برتري نشان دادند

Motamedi, 2010)  در گزارش خود بیان کردند بین
زنی بذرهاي ریز و درشت گلرنگ در  متوسط جوانه

داري وجود نداشت ولی  شرایط معمول تفاوت معنی

                                                                              
1.  Muson 
2.  Sirena 

زنی بذرهاي  در شرایط تنش رطوبتی متوسط جوانه
شدن  ظاهر وانه زنی وبه طور کلی ج .درشت بیشتر بود

ترین مراحل رشدي گیاهان زراعی  از مهمگیاهچه 
 لــی بر مراحـوجهــگردند و نقش قابل ت محسوب می

این . ه نیز خواهند داشتــدر مزرع اهــگی رشد بعدي
ویژگی که در ارتباط مستقیم با اندازه، توان و پتانسیل 
     بذر است، در زراعت گلرنگ اهمیت بسیار دارد

)Khajehpour, 1994; Sarmadnia, 1996 and Emam, 

به تأثیر اندازه بذر در کاهش یا  بنابراین با توجه ).2004
شدن، مطالعه حاضر با  ظاهرو  بذر زنی افزایش جوانه

هدف ارزیابی اثر اندازه بذر بر سرعت ظهور و 
استقرار گیاهچه و برخی خصوصیات کمی گلرنگ 

  .انجام گردید
  

  مواد و روش ها
این طرح در مزرعه مؤسسه تحقیقات ثبت و      

گواهی بذر و نهال کرج واقع در ابتداي جاده ماهدشت 
دقیقه ، عرض  58درجه و  50که با طول جغرافیایی 

متر از  1320دقیقه و ارتفاع  48درجه و  35جغرافیایی 
صورت  به آزمایش. سطح دریا قرار دارد انجام شد

هاي کامل  یه طرح بلوكبر پا  4×3) فاکتوریل(عاملی 
آزمایش   تیمارهاي  .اجرا در آمد تصادفی با سه تکرار به

محلی  پدیده، گلدشت، گلرنگ رقم چهار شامل 
متر،  میلی 2- 3:ریز اصفهان و سینا در سه اندازه بذر

 بدون تفکیک(: متر و شاهد میلی 3تر از  بزگ: درشت
  . بودند) اندازه

بتدا با استفاده از پس از عملیات آماده سازي زمین ا
متر بذرهاي  میلی 3و  2هاي مناسب در دواندازه  غربال

سپس . هر رقم به دو گروه ریز و درشت تقسیم شدند
هر واحد آزمایشی . بذرها در مزرعه کشت گردیدند

خط  5متر شامل  5/2× 4شامل یک کرت به ابعاد 
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متر بود که روي  5/0متر و به فاصله  4طول   کاشت به
متري  سانتی 3عدد بذر در عمق  120عداد هر خط ت

کاشته شدند براي تعیین درصد و سرعت ظهور پس از 
هاي  ها هر روز تعداد گیاهچه شدن گیاهچه ظاهرشروع 

 که تعداد گیاهچه ظاهر شده شمارش شدند تا زمانی

در  گیاهچه هاي ظاهر شده ثابت شدند و دیگر ظهور
از رابطه زیر سپس با استفاده  .مزرعه مشاهده نگردید

. محاسبه گردید مزرعه ظهور گیاهچه در سرعت شاخص
 Field Emergenceها در مزرعه  سرعت ظهور گیاهچه

Rate (FER) تعیین گردید) 1(استفاده از رابطه  با:  
  ) : 1رابطه(

  
    

  FER=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

منظور بررسی تأثیر اندازه بذر بر  همچنین به
د و اجزاء عملکرد گلرنگ در آخر فصل از هر عملکر

کرت با حذف خطوط حاشیه یک نمونه یک متر 
بوته از این مساحت  16حدود و  شد مربعی تعیین

ورت ــص به هــبوت 3برداشت و پس از جداسازي 
، تعداد هتصادفی، صفاتی مانند تعداد طبق در هر بوت

ه ، وزن هزاردان)میلی متر(دانه در هرطبق، قطرطبق 
اندازه گیري ) مربع گرم در متر(و عملکرد دانه ) گرم(

هاي یادداشت برداري  آزمون نرمال بودن داده. شدند
 صورت روش رادیکالی هبها  داده تبدیلانجام و شده 

 زارــه نرم افــا، بوسیلــه ه دادهـسپس کلی. تـرفـپذی
)SAS (V, 9.0  وMSTA-C (V, 2.10)  تجزیه و تحلیل

ز از ــها نی ن دادهــایسه میانگیـبراي مق. آماري شدند
  .اي دانکن استفاده گردید د دامنهـــون چنــآزم

  

 نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس مشخص کرد که ارقام مورد 
بررسی از نظر صفات درصد ظهور گیاهچه، سرعت 

داري  یــاوت معنــرد دانه تفــظهور گیاهچه، و عملک
  .)1جدول (یکدیگر داشتند با

ها نشان داد که رقم پدیده با دارا  مقایسه میانگین 
، )درصد 22/86(بودن بیشترین درصد ظهور گیاهچه

، )در روز گیاهچه 96/25(سرعت ظهور گیاهچه 
م ــسپس رق )ددــع 66/56(ق ـه در طبــــداد دانــتع
، )گرم 77/62( هــزار دانــه ن وزنــبا بیشتری دشتـگل
 هــــرد دانـــو عمک) رــمت یــمیل 95/30(قــر طبــقط

ام برتر ــت به سایر ارقــنسب) گرم در مترمربع 44/255(
  .)2جدول (بودند
ی ــم محلــاع بوته رقــت  ارتفــفقط در مورد صف 

سانتی متر حداکثر ارتفاع را در بین  33/125اصفهان با 
تأثیر اندازه بذر بر درصد . ارقام مورد بررسی  دارا بود

ت ظهور،  وزن هزاردانه و عملکرد دانه ظهور، سرع
ها نشان داد  مقایسه میانگین. )1جدول (دار بود   معنی

 و شاهد بذرهاي به نسبت که بذرهاي درشت به ترتیب
  ). 2جدول(برتر بودند ریز

که بذرهاي درشت بیشترین درصد ظهور  به نحوي
و ) گرم 96/51(، وزن هزاردانه)درصد 75/80(گیاهچه

را نسبت به  )گرم در مترمربع 75/230(عملکرد دانه
از نقطه نظر سرعت ظهور، . سایر بذرها دارا بودند

داري را نسبت به بذرهاي  بذرهاي ریز برتري معنی
 .شاهد و درشت تبیین کردند

اي ریز احتماالً بدلیل نیاز کمتر به جذب ـبذره 
آب نسبت به بذرهاي درشت از سرعت ظهور گیاهچه 

دند ولی با این وجود با توجه به بیشتري برخوردار بو
شرایط خاك بذرهاي درشت هر چند سرعت ظهور 
کمتري داشتند اما به دلیل دارا بودن ذخیره غذایی 
کافی و بنیه بیشتر در نهایت درصد ظهور بیشتري به 

  ).2جدول (نمایش گذاشتند 

  ها  ظهور گیاهچه نهایی درصد
تعداد روز از کاشت تا پایان یادداشت     
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  .صفات مورد بررسی) میانگین مربعات(واریانستجزیه   -1جدول
 Table 1- Analysis of Variance ( Mean squares) of  studied characters.  

    (MS)میانگین مربعات
  

 درجه
  آزادي

df  

 
 

  منابع تغییر                       
SOV                    

  دانه عملکرد
Grain yield 

 قطرطبق
capitulum 
Diameter  

  تعدا دانه درطبق
Number of 

seed per 
capitulum 

  اد طبقتعد
Number 

of 
capitulum 

 وزن هزاردانه
1000- 
seed 

weight 

  ارتفاع
 بوته 

Plant 
Height 

  سرعت
  ظهور

 seedling 
emergence 

rate 

  درصد ظهور
Seedling 

emergence 
percentage 

**1406.86 1.08 ns 24.78 ns 37.75 ns  4.56 ns 5.58 ns **0.72 **261.78 2  تکرار  Replication 
 Cultivar  رقم  3 1100.8**  2.31** 814.92** 1132.9**  1681.0** 1306.29** 57.12** 14285.36**

**6161.86  3.96 ns 36.11 ns 112.58 ns **340.57 64.33 ns **2.48 **435.53 2  اندازه بذر  Seed Size 

240.08 ns 1.14 ns  42.520 ns *449.81 17.43 ns 20.22 ns 0.048 ns 27.19 ns 6  
اندازه × رقم 

  بذر
Cultivar × 

Seed size 

  Error  خطا  22  33.05  0.108  62.49  13.84  124.93  68.475  4.16  196.89

  ns  =،درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال خطاي   **و *  غیر معنی دار   .. ns = non significant, * and ** Significant at 5% and 1% respectively      
  

  .مورد بررسی به روش آزمون چند دامنه اي دانکن صفاتمقایسه میانگین هاي  -2دول ج
 Table 2- Means comparison of character using Duncan,s multiple range test (DMRT).  

 

  درصد ظهور
Seedling 

emergence 
percentage  

  سرعت
  ظهور

 seedling 
emergence 

rate 
 

  
 ارتفاع بوته

Plant 
Height 

وزن 
 زاردانهه

1000- 
seed 

weight  

  تعداد طبق

Number 
of 

capitulum 

  تعدا دانه درطبق

Number of 
seed 
 per 

capitulum  

 قطرطبق

Capitulum 
Diameter  

  عملکرد

Grain yield 

          (Cultivar)رقم

 Mahalli)محلی اصفهان
Esfahan) 

75.889 b 22.189 b   125.33 a 37.46 c 38.0 b  53.22 a 28.2 b 204.77 b 

 75.556 b 22.167 b    114.11 b 62.77 a  23.56c 43.44 b 30.9 a 255.44 a (Goldasht)گلدشت

 (Padideh)پدیده

 (Sina)سینا

86.222 a 

59.444 c  
25.967 a 

14.478c 

  103.11 c 

108.44 bc 

42.36 b 

42.73 b 

33.56bc 

56.22a 

56.66 a 

29.77 c 

30.3 a 

25.37 c  
 207.11 b  

157.88 c 

           (Seed Size)اندازه بذر

 68.83 b 4.125a  110.08 a 41.37 c 35.0 a 47.17 a 29.38 a 186.0 c (Control)شاهد

 80.75 a 3.22c   114.25 a 51.96 a 37.42 a 43.83 a 28.46 a 230.75 a (Large)درشت

 73.25 b 3.78b  113.91 a 45.64 b 41.08 a 46.33 a 28.32 a 202.167 b (Small)ریز

  ).P<0.05(هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، با آزمون دانکن تفاوت معنی داري ندارند در هر ستون میانگین    
   Means ,within the same column, followed by the same letters are not significantly diffe  

   
 ديــودي و معتمــرهــف زارشــگ ایج باـاین نت

(Farhoodi and Motamed , 2010) مطابقت دارد .
در  (Ries and  Everson, 1973)رایس و اورسون 

گیاهچه ارقام  اي رابطه بین اندازه بذر و بنیه مطالعه
گندم را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که  در 
   گندم بنیه گیاهچه همبستگی مثبت با اندازه بذر دارد

تري  هاي قوي تر گیاهچه به طوري که بذرهاي درشت
نتایج مشابهی توسط الیوت و راکوو  .ایجاد کردند

)1999Elliot and Rakow, ( روي گیاه روغنی منداب
  .گزارش شده است

در  (Helm and Spilde,1990)هلم واسپایلد 
گیاهچه گندم حاصل از  100آزمایشی متوسط وزن تر 

را مورد بررسی قرار داده بذرهاي سبک و سنگین 
 تر بذر متوسط وزن وزن واظهار داشتند با افزایش

تر  ها افزایش یافت هرچند بذرهاي بزرگ گیاهچه
ی ــد ولــتوانایی بیشتري براي خروج از خاك دارن

هاي در  دلیل داشتن سطح تماس زیادتر، گیاهچه هب
حال خروج با مقاومت بیشتري از طرف خاك مواجه 

تواند باعث کاهش درصد ظهور  ن عامل میبودند و ای
نتایج  مطابق با .گیاهچه در بزرگترین اندازه گردد
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در ) Chiangmai et al., 2006(چیانگمایی و همکاران 
مزرعه اندازه بذر تأثیر چندانی روي سرعت ظهور بین 
ارقام ماش نداشت که این شاید مربوط به محتویات 

آنها با شرایط  ژنتیکی متفاوت ارقام و اثر متقابل
کاوید و همکاران از طرف دیگر . باشد  مزرعه

(Kawade et al.,1987) ی ـبا آزمایش روي گیاه زراع
 ,Larsen and Andreasen)  وآندرسن والرسن ارزن

ردند درصد ــها مشاهده ک روي گراس مطالعه با (2004
 ايــرهه در بذــشدن گیاهچاهرــظزدن بذر و  جوانه

. دــک افزایش یافتنــکوچ ايــرهذبزرگ نسبت به ب
 .رده اندــایر محققین نیز این موضوع را تأیید کــس
)Van Gastel et al., 2004, Willenborg et al., 2005, 

Mathur et al., 1982, Helm and Spilde, 1990(.  

  .بستگی  ساده بین صفات مورد بررسیضرائب هم -3جدول 
 Table 3- Simple correlation coefficient between characters.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Seedling emergence درصد ظهور  -1

percentage  1        

       Seedling emergence Rate 0.446** 1ظهور  سرعت -2

     Plant Height 0.072 ns 0.053 ns 1ارتفاع بوته  -3

     seed Weight 0.028 ns 0.22 ns 0.056 ns  1 -1000وزن هزاردانه  -4

    Number of Capitulum 0.34* 0.44** 0.24 ns 0.42*  1تعدادطبق  -5

 Number of Seed perتعدا دانه درطبق   -6
Capitulum 

0.557** 0.687**  0.32 ns 0.26 ns  0.58 ns 1   

   Capitulum Diameter 0.49** 0.61** -0.134 ns 0.329* 0.47** 0.64** 1قطرطبق   -7

  Grain Yield  0.31 ns  0.55** 0.20 ns  0.714** 0.61** 0.55** 0.471** 1دانه  عملکرد -8

ns  =درصد 1و  5دار در سطح احتمال خطاي آماري  به ترتیب معنی **و *دار و  غیرمعنی.          Ns and, * ** non significant significant at 5% and 1% 

  
ه نشان داد که اندازه بذر نتایج حاصل از این مطالع

ها، عملکرد و وزن هزاردانه  بر درصد ظهور گیاهچه
که بذرهاي درشت از  داري داشت به نحوي تأثیر معنی

هاي حاصل  گیاهچه وضعیت بهتري برخوردار بودند و
تر بودند که از  تر و ضعیف از بذرهاي ریز کوچک

تر و توانایی کمتري  این نظر ممکن است رشد بطئی
ها و  هاي هرز، مقاومت به بیماري قابت با علفدر ر
خصوص در ابتداي فصل رشد داشته باشند  ها  به تنش

و بدین طریق اجزاء عملکرد و عملکرد دانه را تحت 
الزم به ذکر است کیفیت نامطلوب . تأثیر قرار دهند

بذر و بذرهایی که قوه نامیه پایین و یا گیاهچه هاي 
توانند مزید بر علت  کنند نیز می ضعیف تولید می

کشت بذرهاي با اندازه یکسان، یکنواختی در . باشند
سبزشدن مزرعه را در مراحل بعدي دوره رشد گیاه به 

بنا بر این از آنجایی که یکی از علل . وجود می آورند
مصرف بیش از حد بذر در زمان کاشت، عدم اطمینان 

کشاورز از سبز شدن مزرعه و استقرار مطلوب بوته  
ایی با  خصوصیات کیفی ــی باشد، با انتخاب بذرهم

رف بذر در ـاسب،  میزان مصـر و اندازه منــمطلوبت
  .ح کاهش می یابدـواحد سط
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