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 گیاهی تولید هايپژوهش نشریه

  1394 ،یکم شماره ،و دوم بیست جلد
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  و اجزاي ملکرد بر عو عمق کاشت بذر پرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن تأثیر هیدرو
 خشک  منطقهدر ذرت  370هیبرید دابل کراس دانه عملکرد 

  

 2عارف بیکی محمد و 1دخت حمید عباس*
  ، دانشگاه صنعتی شاهرود روه زراعت و اصالح نباتاتگ دانشیار1

  ،دانشگاه صنعتی شاهرود گروه زراعت و اصالح نباتات ارشدکارشناس2
  26/8/93 ؛ تاریخ پذیرش: 15/3/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بـر عملکـرد و   

لکرد گیاه ذرت، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه شـاهرود بـه صـورت آزمـایش      اجزاي عم
عوامـل مـورد بررسـی عبـارت     تکرار اجرا گردید.  4هاي کامل تصادفی در فاکتوریل و در قالب طرح بلوك

وگرم کیلـ  400با کاشت  زمانهم: (مصرف یکجاي کود به ترتیب بودند از: تقسیط کود نیتروژن در سه سطح
 50تـا   25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصـله   100با کاشت  زمانهماي کود در هکتار)، (مصرف دو مرحله

کیلـوگرم   100با کاشـت   زمانهماي کود کیلوگرم در هکتار) و (مصرف سه مرحله 300روز پس از کاشت 
کیلوگرم  150ز پس از کاشت رو 70تا  50کیلوگرم در هکتار و  150روز پس از کاشت  50تا  25در هکتار، 

پرایمینگ در دو سطح: بدون پرایم متر و هیدروسانتی 10متر و سانتی 5در هکتار)، عمق کاشت در دو سطح: 
صـفات عملکـرد دانـه، عملکـرد     بـر  هیدروپرایمینگ و تقسیط کود نیتـروژن   اثرنتایج نشان داد که و پرایم. 

گیـاه، طـول بـالل، وزن بـالل،     ارتفـاع  ، تعداد ردیف دانه در بالل ، تعداد دانه در بالل،وزن هزار دانه ،زیستی
بر صفات عملکرد دانـه،  عمق کاشت افزایشی بود. اثر داري طور معنیبهوزن چوب بالل و قطر چوب بالل 

گیاه، طول بالل، وزن بالل، وزن چـوب بـالل و قطـر چـوب     ارتفاع  تعداد دانه در بالل، عملکرد بیولوژیک،
، وزن هـزار دانـه، ارتفـاع    زیستی، عملکرد عملکرد دانهدر این آزمایش . گذار بودتأثیرداري عنیطور مبهبالل 
اثر متقابل هیدروپرایمینگ و تقسیط کود نیتـروژن  این داري تحت تأثیر معنیمثبت و طور بهبالل وزن و  بوته

  قرار گرفتند. 

 1حاصلخیزي خاك ،يخصوصیات رشد، ینگپرایم کلیدي: هايواژه
                                                             

 habbasdokht@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
. سطح زیر کشت باشدزیر کشت ذرت می ،راضی ایرانهزار هکتار از ا 260در حال حاضر حدود 

 3/5کـرد در دنیـا   . متوسط عملباشدتن می میلیون 450میزان تولید آن  هکتار ومیلیون  130در دنیا آن 
ـ   باشدمیتن  1300000ایران  . میزان تولید درتن در هکتار است تـن در   5ران . متوسـط عملکـرد در ای

 زنی و اسـتقرار مناسـب محصـول در مزرعـه    جوانـه. )2012، دخت و عدالت پیشهعباس( هکتار است
بخصوص در اراضی خشک که با کمبود آب مواجه هستند همواره یکی از مشکالت اساسی پیش روي 

  کشاورزان است. 
 واخـت در مزرعـه  مناسـب محصـول و حصـول سـبز یکن     زنی مطلوب و در پی آن اسـتقرار جوانه

 رویشیتواند راه را براي تولید محصولی قابل قبول از نظر کمی و کیفی هموار سازد. پرایمینگ بذر می
 بـوم شـناختی  زنی و مواجهه بـا شـرایط   پیش از قرار گرفتن در بستر جوانه بذراست که به واسطه آن 

(عبـاس دخـت و    درآودسـت مـی  زنی را بـه مادگی جوانهمحیط، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آ
تواند سبب بروز تظاهرات زیستی و فیزیولوژیکی متعددي در بذر پـرایم  . این امر می)2014 همکاران،

 زنی، استقرار اولیه گیـاه، بهـره  توان در چگونگی جوانهاین موارد را می .شده و گیاه حاصل از آن گردد
ی و کیفـی محصـول مشـاهده کـرد (سـاواج و      هاي محیطی، زودرسی و افـزایش کمـ  برداري از نهاده

پرایم شده پس از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانه زده و در پی ایـن   بذرهاي). 2004همکاران، 
سریع تـر، بهتـر و در عـین حـال یکنواخـت تـر انجـام         بذرهايامر استقرار در گیاهان حاصل از این 

  . )2013، هعباس دخت و عدالت پیش؛ 2011، عباس دخت( پذیردمی
و  خـان دهـد ( پرایمینگ صدمات ناشی از قرارگیري بذر در شرایط نامساعد محیطی را کاهش مـی 

زنـی بـذر   زنی شده و جوانـه). همچنین پرایمینگ بذر باعث از بین رفتن موانع جوانـه1978همکاران، 
ینـدي اسـت کـه بـا     ). هیدروپرایمینگ فرآ1978گیرد (هیدکر و گیبینز، صورت می زمانهمتر و سریع
قبـل از کاشـت در    بـذرهاي کند. در این نوع تیمار، زنی سریع گیاه به استقرار بهتر گیاه کمک میجوانه

آب خیسانده شده و جذب آب باعث فعال شدن فرآیندهاي متـابولیکی شـده و سـپس قبـل از ظهـور      
، اگـر  بـذر ره پرایمینــگ  ). در طول دو2001کنند (پیـل و نیکئر، را از آب خارج می بذرهايچه ریشه
بیننـد و سـودمندي ایجـاد شـده بوسـیله      آسیب مـی  بذرهاچه ظاهر شود، با خشک شدن مجدد، ریشه

 بـذرهاي هـاي حاصـل از   ). گیاهچه1971یابد (بري و درنان، پرایمینگ به طور چشمگیري کاهش می
شدن بیشتري داشته و  غیر پرایم سرعت سبز بذرهايهاي حاصل از پرایم شده با آب نسبت به گیاهچه
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دخـت و عـدالت پیشـه    ). عبـاس 2010گیرد (ساگالم و همکـاران،  رشد آنها با قوت بیشتري انجام می
تـر  را کوتـاه  خود غذا سـازي رسیدن به مرحله زمان ، بذرها) نیز گزارش کردند که پرایم کردن 2012(

و در نهایـت باعـث افـزایش    گیاه ذرت نسبت به علف هرز شده  ،رقابتتوان کند و باعث افزایش می
) اذعـان داشـتند کـه    2001عملکرد و اجزاي عملکرد گیـاه زراعـی مـی شـود. هـریس و همکـاران (      

گردد، در نتیجـه باعـث نمـو    اولیه در ذرت، برنج دیم و نخود می بنیههیدروپرایمینگ بذر باعث بهبود 
  گردد. سریع تر، گلدهی زودتر و عملکرد بیشتر می

 ذرت نسبی عملکرد بودن پایین دالیل است. از جمله غالت بیشتر ایرس از ذرت کاشت عمق

یکنواخت  غیر شدن سبز موجب که عواملی ترینمهم است. از مزارع در گیاهچهشدن ظاهر غیریکنواخت
-اثرگذار می از خاك ظهور گیاهچه بر کاشت . عمقباشدمی عمق کاشت و بذرهاي اندازه گردندمی هابوته

در که شدن و استقرار گیاهچه دارد  ظاهرکه بر  ). عمق کاشت نیز به دلیل تأثیر زیادي1991باشد (بونا، 
کشاورزي بسیار حائز اهمیت است. الزمه تولید و مدیریت زراعی خوب انتخاب یک رقم مناسب با 

). عمق 1998کاشت مناسب است (مهدي و همکاران، مقدار بذر کافی به همراه ترکیب زمان و عمق 
). عمق کاشت 1981باشد (رائو، ها میشدن گیاهچه ظاهرهاي متفاوتی بر مناسب داراي سودمنديکاشت 

شدن و  ظاهرمناسب هر محصول عمقی است که در نتیجه آن شرایط مطلوبی از خاك براي جوانه زدن، 
د گردشدن غیر یکنواخت گیـاه می ظاهرگردد. عمق کاشت کم باعث ها حاصل میتوسعه طوقه و ریشه

تر نیز باعث تأخیر در تواند جوانه بزند. کاشت عمیقشود و نمیزیرا بذر معموالً خیلی سریع خشک می
 و ). سلیم2008شود (اسکندري، ها میشدن، افزایش خطر خسارت آفات و امراض به گیاهچه ظاهر

 نسبت وچکتريک گیاهان شوندمی شده ظاهر دیرتر که هاي ذرتگیاهچه کردند مشاهده )1985همکاران (

. کاشت عمیق، عالوه بر آنکه موجب تأخیر کنندمی تولید نمو بودند شده ظاهر زودتر هایی کهبه گیاهچه
  شود ممکن است کاهش عملکرد دانه را نیز به دنبال داشته باشد. شدن گیاه می ظاهردر 

باشـد کـه در   ی مـی کننده عملکرد نهایی گیاهان زراعتغذیه معدنی یکی از مهم ترین عوامل تعیین 
طـور وسـیع و   هایی هستند که براي افزایش عملکـرد بـه  این میان کودهاي نیتروژنی از مهم ترین نهاده

عنـوان یکـی از   هاي اخیر مصـرف کودهـاي شـیمیایی بـه    در سالگیرند. گسترده مورد استفاده قرار می
گام کودپاشی، در مناطق خشـک و  هاي کشاورزي اجتناب ناپذیر بوده، لذا بایستی در هنترین نهادهمهم

نیمه خشک مانند شهرستان شاهرود، در انتخاب میـزان مطلـوب کـود بـر مبنـاي خصوصـیات عمـده        
هاي زراعی از جمله میزان آهک، درجه شوري و اسیدیته و مقدار مواد آلی توجه کـافی صـورت   خاك



 1394) 1)، شماره (22هاي تولید گیاهی (نشریه پژوهش

152 

ک و نیمه خشک، انتخـاب  دلیل اهمیت نیتروژن در تولید محصوالت کشاورزي در مناطق خشگیرد. به
هـاي جدیـد   جهت برداشت حداکثر محصول الزامی است. بکـارگیري روش  نیتروژننوع و مقدار کود 

توانـد باعـث افـزایش تولیـدات     مدیریتی که بر اساس افزایش کارایی نیتروژن و آب استوار باشد، مـی 
نها براي محصوالت زراعـی  دلیل حاللیت فراوان کودهـاي نیتروژنـه، زمان مصرف آکشاورزي شود. به

باشد و یکی از دالیل پایین بودن راندمان مصرف کودهاي نیتروژنه، صحیح نبـودن زمـان   بسیار مهم می
صورت تقسیط بهتـر اسـت در دو الـی سـه     ). مصرف این کودها به2006مصرف آنها است (ملکوتی، 

پرایمینگ، تقسـیط  تأثیر هیدرور هدف از اجراي این پژوهش مطالعه تأثی طورکلیهبمرحله افزوده شود. 
اي در ذرت دانه 370و اجزاي عملکرد هیبرید دابل کراس کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد 

  بود.اراضی خشک 
  

                                                ها مواد و روش
دقیقه طول  57درجه و  54دقیقه شرقی و  25درجه و  36شهرستان شاهرود در عرض جغرافیایی 

متر است. بر  1/1349النهار گرینویچ واقع شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا شمالی از نصف
داراي اقلیم سرد و خشک است. (محل اجراي آزمایش) ي اقلیمی منطقه بسطام هااساس تقسیم بندي

در فصل بهار و پائیز رخ  بیشتر هامتر است که بارندگیمیلی 150- 160میانگین بارندگی ساالنه بین 
در  ي ساالنهدما بلندمدتدهد. بر اساس اطالعات ثبت شده در ایستگاه هواشناسی شاهرود میانگین می

درجه  2/15در سال آزمایش  دماگراد گزارش شده است. میانگین درجه سانتی 4/14این منطقه 
به منظور بررسی اثرات هیدروپرایمینگ، . متر گزارش شدمیلی 128-130گراد و میزان بارندگی سانتی

در اراضی  370هیبرید دابل کراس  عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن روي رشد گیاه ذرت
، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت فاکتوریل خشک

سازي  قبل از انجام عملیات آماده دید.تکرار اجرا گر 4هاي کامل تصادفی در و در قالب طرح بلوك
زمین و اجراي نقشه آزمایش، به منظور تعیین بافت خاك و وضعیت عناصر غذایی از جمله نیتروژن، 

طور تصادفی صورت گرفت. نتایج تجزیه ي بهبردارمتري نمونهسانتی 0-25فسفر و پتاسیم از عمق 
. با توجه به تجزیه فیزیکی و درصد هر ده است) نشان داده ش1شیمیایی و فیزیکی خاك در جدول (

  یک از اجزاي خاك، بافت خاك از نوع لومی تعیین گردید.
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  نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاك مزرعه -1 جدول
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حاوي کاغذ صـافی مرطـوب    در ظروف پتريرایم پرایم و عدم پعدد بذر  100ر شروع آزمایش د

تـامین  . داده شـد  گـراد قـرار  درجـه سـانتی   25قرار گرفت. ظروف پتري در درون انکوباتور در دمـاي  
انجـام شـد.   ي پتري هادرون ظرفکاغذ صافی به  مقطر دن مقدار کافی آبورطوبت بستر کشت با افز

در طول دوره شـمارش، هـر    .هم به ثبت رسیددآخرین شمارش در روز از اولین روز آغاز و شمارش 
زنـی (ایسـتا،   درصد جوانه زنی بذر شمارش شد.جوانه درصدزده براي محاسبه روزه تعداد بذور جوانه

  دست آمدند: ترتیب از روابط زیر بهبه) 1980الیس و رابرتز، (زنی سرعت جوانهو  )2008
 = 100GP*                                                           )                                    1معادله (

تعداد بذور  N زده در مدت اجراي آزمون وتعداد بذور جوانه G ،زنیدرصد جوانه GP که در این رابطه
  .کشت شده است

   = Sg                                      )                                                            2معادله (
  .تعداد روز است di تعداد بذر جوانه زده و niزنی، سرعت جوانه Sg که در این رابطه

در سـه سـطح بـه ترتیـب (مصـرف کـود        (اوره) مورد آزمایش شامل تقسیط کود نیتـروژن  عوامل
بـه   بـا کاشـت   زمانهماي کود ر)، (مصرف دو مرحلهکیلوگرم در هکتا 400 به میزان با کاشت زمانهم

کیلوگرم در هکتار) و  300روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله  100 میزان
روز پـس از   50تـا   25کیلوگرم در هکتار،  100 به میزان با کاشت زمانهماي کود (مصرف سه مرحله

در نظر گرفتـه   کیلوگرم در هکتار) 150روز پس از کاشت  70 تا 50کیلوگرم در هکتار و  150کاشت 
دمـاي طبیعـی   متـر و هیـدروپرایمینگ در   سـانتی  10متـر و  سـانتی  5عمق کاشـت در دو سـطح:    شد.
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 و پـرایم بـود.   دو سطح: بـدون پـرایم    در ساعت 16مدت گراد) بهدرجه سانتی 25آزمایشگاه (حدود 
که از مرکز اصالح بذر کرج تهیه  بود 370دابل کراس هیبرید  تحقیقدر این  بررسیذرت مورد  هیبرید

متر از یکدیگر تشـکیل شـده بـود.    سانتی 70متري به فواصل  6ردیف  4هر کرت آزمایشی از گردید. 
روز یکبـار   15برداري هر عملیات نمونهمتر در نظر گرفته شد. سانتی 20ها روي ردیف بذرهايفاصله 

گیاه از هر کرت از ناحیه طوقه در سطح خـاك جـدا شـد و بـه      4 ،برداريونهمنظور نمبه .انجام گرفت
ي گیاه به طور مجـزا انجـام   ها. در آزمایشگاه عملیات توزین هر یک از قسمتگردیدآزمایشگاه منتقل 

ي هـا ، قسـمت هـا منظور خشک کردن نمونهگردید. سپس به گیرياندازهارتفاع گیاه و قطر ساقه  و شد
سـاعت   72گراد قـرار گرفـت و پـس از مـدت زمـان      درجه سانتی 70در آون در دماي  جدا شده گیاه

شـد. همچنـین پـس از     گیـري اندازهي مختلف گیاه هاوزن خشک قسمت شد واز آون خارج  هانمونه
شد. پـس از توسـعه کامـل     گیرياندازه هاي بالل، طول و قطر باللها، تعداد دانههامرحله تشکیل بالل

، برداشت نهایی انجام گرفت به این صورت که با در نظر گرفتن یک سـوم  هاسخت شدن آنو  هابالل
 گردیـد. و بـه آزمایشـگاه منتقـل     شد، گیاهان این سطح برداشت هامساحت هر کرت با حذف حاشیه

تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانـه،   مانند صفاتیو پس از خشک کردن شد از ساقه جدا  هاسپس بالل
از  هـا تجزیـه آمـاري داده  جهـت   .گردیدو عملکرد بیولوژیک محاسبه  ، شاخص برداشتد دانهعملکر

حداقل اختالف  استفاده شد. میانگین نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون MSTATCو   SASافزارنرم
  درصد مورد مقایسه قرار گرفت. 5در سطح احتمال  )LSD( معنی

 
  نتایج و بحث

 ارقامی زنجوانهیی نها درصد بري داریمعن اثر چه اگر بذر نگیمیپراشان داد که نتایج این پژوهش ن
  .)1 شکل( داد شیافزاي داریمعن طوربه رای زنجوانه سرعتی ول نداشت ذرت
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  ذرت اهیگی زنجوانه درصد بر بذر نگیمیپرا هیدرو اثرنتایج  -1شکل 

  

دار تقسیط کود نیتروژن، عمق کاشت وجود تأثیر معنی) حاکی از 2 ه واریانس (جدولـنتایج تجزی     
) نشان داد که مصرف کود 3 و پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه (جدول

 150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهمشیمیایی در سه مرحله (
کیلوگرم در هکتار) باالترین میزان عملکرد دانه  150وز پس از کاشت ر 70تا  50کیلوگرم در هکتار و 

اي کیلوگرم در هکتار) و مصرف دو مرحله 400با کاشت  زمانهمجاي کود ( را نسبت به مصرف یک
 300روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله  100با کاشت  زمانهمکود (

کودهاي شیمیایی نیتروژنه چنانچه در دو یا سه نوبت مصرف شوند به  کیلوگرم در هکتار) داشت.
 و دهند (اولگونالاي افزایش میطور قابل مالحظهعلت بهبود بخشیدن اثر مصرف، عملکرد دانه را به

) نیز با تقسیط نیتروژن در سه قسمت مساوي در 1995). بنا به گزارش شارما و تاکور (1988همکاران، 
 3یا  2متري گیاه و قبل از ظهور گل تاجی نسبت به مصرف آن در سانتی 40مرحله مراحل کاشت، 

متري گیاه و قبل از ظهور گل تاجی، سانتی 40هفته پس از کاشت، مرحله  2-3نوبت در مراحل 
کاشته  بذرهاي) مشخص گردید که 3ها (جدولحداکثر عملکرد دانه بدست آمد. در مقایسه میانگین

سانتی  10کاشته شده در عمق  بذرهايمتري از عملکرد دانه بیشتري نسبت به نتیسا 5شده در عمق 
شود ممکن شدن گیاه می ظاهرمتري برخوردار بودند. کاشت عمیق، عالوه بر آنکه موجب تأخیر در 

 کافی براي غذایی ذخیرة حاوي ذرت بذر چه است کاهش عملکرد دانه را نیز به دنبال داشته باشد. اگر
 غیر یکنواختی باعث عمق این در بذر ، ولی کاشتباشدمیمتري سانتی 10 عمق از جوانـه از خروج
شود (گان و استاب، مزرعه می ظهور گیاهچه درصد کاهش و زنیجوانه تعویق افتادن گیاهی، به پوشش
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 7/24باعث افزایش عملکرد دانه نسبت به گیاهان پرایم نشده به میزان  بذرهاي). پرایمینگ 1995
طور پرایمینگ بذر بههیدرو) نیز گزارش کردند که 2001). هریس و همکاران (3گردید (جدولدرصد 

) با بررسی نتایج 2004داري موجب افزایش عملکرد دانه در ذرت شد. هریس و همکاران (معنی
) در ارقام مختلف ذرت، بیان کردند 2002تا  1998سال ( 4آزمایش انجام شده در مدت  14حاصل از 

افزایش داد. پرایمینگ بذر درصد  76به  17داري عملکرد دانه را از ه پرایمینگ بذر به صورت معنیک
تر، استقرار بهتر و افزایش عملکرد تعدادي از محصوالت مانند جو در شرایط زنی سریعباعث جوانه

  ). 2005مختلف شد (رشید و همکاران، 
تقابل پرایمینگ بذر و تقسیط کود نیتروژن بر نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که اثر م

اي که بیشترین عملکرد دانه مربوط به گیاهان پرایم و ). به گونه2 (جدول بوددار عملکرد دانه معنی
روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهماي کود (مصرف سه مرحله

کیلوگرم در هکتار) بود و کمترین عملکرد  150س از کاشت روز پ 70تا  50کیلوگرم در هکتار و  150
کیلوگرم  400با کاشت  زمانهمجاي کود ( و مصرف یکپرایم نشده  بذرهايحاصل از نیز در گیاهان 

تواند به علت باال بودن کارایی مصرف نیتروژن در ). دلیل این امر می2 در هکتار) حاصل گردید (شکل
 ) گزارش کردند که رشد اولیه خیلی سریع گیاهان پرایم2001همکاران ( گیاهان پرایم باشد. هریس و

  شود که گیاهان پرایم نیتروژن بیشتري از خاك جذب کنند. هاي آن، باعث میو گسترش ریشه ذرت

          
  

  اثر متقابل تقسیط کود نیتروژن و هیدروپرایمینگ بر عملکرد دانه. -2شکل 
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دار ) اثر تقسیط کود نیتروژن بر عملکـرد بیولوژیـک معنـی   2 واریانس (جدولمطابق جدول تجزیه 
در سـه   نیتـروژن  ) نشان داد که مصرف کود شیمیایی3 ها (جدولبود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین

 و دو مرحلـه کـود در یـک مرحلـه    ایـن  مرحله باالترین میزان عملکرد بیولوژیک را نسبت به کـاربرد  
دلیل افزایش کارایی مصـرف نیتـروژن توسـط گیـاه باعـث تولیـد       اي کود بهمرحلهداشت. مصرف سه 

با کاشت  زمانهمجاي کود نیتروژن  اي و یکشاخص سطح برگ باالتري نسبت به مصرف دو مرحله
برد. با افزایش میزان جذب نور، میزان شود که در نتیجه آن، از نور فعال فتوسنتزي بهره بیشتري میمی

یز افزایش یافته و از طرفی با افزایش جذب مواد غذایی مانند نیتـروژن و در پـی آن افـزایش    فتوسنتز ن
ها زیـاد  هاي زیرزمینی رشد بیشتري خواهند داشت و رشد ساقه و برگرشد ریشه و جذب آب، اندام

گردد که در نتیجه با افزایش میزان جذب نور، فرآیند فتوسنتز و تولیـد مـاده خشـک کـل افـزایش      می
یابد. محققین نیز گزارش کردند که عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه با استفاده کودهاي نیتروژنه می

 ). نتایج تجزیه واریانس (جدول1987؛ فینلی، 1977بیشر،  ؛1973در چند نوبت، افزایش یافت (جونز، 
) 3 ها (جـدول یانگیندار بود. در مقایسه م) نشان داد که تأثیر عمق کاشت بر عملکرد بیولوژیک معنی2

متري از عملکرد بیولوژیک بیشتري نسبت بـه  سانتی 5کاشته شده در عمق  بذرهايمشخص گردید که 
جـو،   در )2005متري برخوردار بودند. در مطالعـه اسـکندري (  سانتی 10کاشته شده در عمق  بذرهاي

اشـت، وزن خشـک   افـزایش عمـق ک  و با داري بر وزن خشک کل بوته داشت عمق کاشت تأثیر معنی
پرایم شده با  بذرهايدر  زیستی)، عملکرد 2 دست آمده (جدوله بیوماس کاهش یافت. مطابق نتایج ب

هـا  تـر گیاهچـه  تواند به علـت اسـتقرار سـریع   که میداشت داري با گیاهان پرایم نشدهآب، تفاوت معنی
جذب بیشـتر تشعشـع باشـد.    زنی باالتر و تولید بیشتر پوشش گیاهی و در نتیجه بواسطه سرعت جوانه

دهد که گیاهان پرایم شده در مقایسه با گیاهان ) نشان می3 مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک (جدول
) و علـی و  2007پرایم نشده از عملکرد بیولوژیـک بـاالتري برخـوردار بودنـد. هـریس و همکـاران (      

ولوژیک و دانه گیاهان ذرت و گندم را ) نیز تأثیر مثبت پرایمینگ بر افزایش عملکرد بی2008همکاران (
) طی آزمایشی دو ساله 2001گزارش کردند که با نتیجه حاصل شده مطابقت دارد. کالرك و همکاران (

طـور  تواند عملکـرد را بـه   در مورد گیاه ذرت مشاهده نمودند که هیدروپرایمینگ در مورد این گیاه می
) در تحقیقات 2011دخت () و مرادي و عباس2003(درصد افزایش دهد. بسرا و همکاران  14متوسط 

داري بیوماس و ماده خشک کل گیاه را در خود نشان دادند که اعمال پرایمینگ روي بذر به طور معنی
  مقایسه با شاهد افزایش داد.
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). به 2 دار بود (جدولاثر متقابل تقسیط کود نیتروژن و پرایمینگ بذر بر عملکرد بیولوژیک معنی
اي کود نیتروژن ي که بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به گیاهان پرایم و مصرف سه مرحلهاگونه

 50کیلوگرم در هکتار و  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهم(
افزایش تواند به علت ). دلیل این امر می3 کیلوگرم در هکتار) بود (شکل 150روز پس از کاشت  70تا 

) گزارش کردند که گیاهان پرایم، نیتروژن 2001کارایی مصرف نیتروژن باشد. هریس و همکاران (
ها تواند به علت رشد اولیه خیلی سریع گیاه و گسترش ریشهکنند که میبیشتري را از خاك جذب می

  هاي مختلف خاك باشد.در افق
  

  
  پرایمینگ بر عملکرد بیولوژیک.اثر متقابل تقسیط کود نیتروژن و هیدرو -3شکل 

  

دار تقسیط کود نیتروژن و پرایمینگ ) حاکی از وجود تأثیر معنی2 نتایج تجزیه واریانس (جدول
داري بر این صفت نداشت. نتایج حاصل از مقایسه بذر بر وزن هزار دانه بود اما عمق کاشت تأثیر معنی

کیلوگرم در  100با کاشت  زمانهمر سه نوبت (ها نشان داد که استفاده از کود شیمیایی دمیانگین
 150روز پس از کاشت  70تا  50کیلوگرم در هکتار و  150روز پس از کاشت  50تا  25هکتار، 

با  زمانهمکیلوگرم در هکتار) بیشترین وزن هزار دانه را نسبت به کاربرد کود شیمیایی در یک نوبت (
کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله  100با کاشت  زمانمهکیلوگرم در هکتار) و دو نوبت ( 400کاشت 

. بر اساس نتایج حاصل از )3 (جدول کیلوگرم در هکتار) داشت 300روز پس از کاشت  50تا  25
داري به هیدرو پرایمینگ بذر نشان ) وزن هزار دانه واکنش مثبت و معنی3 ها (جدولمقایسه میانگین

اهان غیر پرایم بیشتر بود. هریس و همکاران رایم در مقایسه با گیدر گیاهان پوزن هزار دانه و داد 
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) نیز اثر افزایشی پرایمینگ بذر بر وزن هزار دانه را در گیاه ذرت گزارش کردند. باستیا و 2007(
گلرنگ، وزن هزار دانه این  بذرهاي) نیز توانستند با به کارگیري تیمار هیدروپرایمینگ 1999همکاران (
  ود بخشند. گیاه را بهب

) اثر متقابل پرایمینگ و تقسیط زمانی 2تجزیه واریانس (جدولنتایج مندرج در جدول  با توجه به
دار بود بیشترین وزن هزار دانه در تیمار پرایمینگ و مصرف کود نیتروژن بر وزن هزار دانه معنی

روز پس از  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهممصرف کود شیمیایی در سه نوبت (
کیلوگرم در هکتار) بدست آمد  150روز پس از کاشت  70تا  50کیلوگرم در هکتار و  150کاشت 
تواند به دلیل کارایی جذب و مصرف بیشتر گیاهان پرایم نسبت به گیاهان غیر ) که این امر می4(شکل

) اثر متقابل تقسیط 2(جدول). با توجه به جدول تجزیه واریانس 2007پرایم باشد (هریس و همکاران، 
ها بر وزن هزار کود نیتروژن و عمق کاشت، پرایمینگ و عمق کاشت و اثر متقابل سه گانه این عامل

  دار نبود.دانه معنی
  

  
  وزن هزار دانهاثر متقابل تقسیط کود نیتروژن و هیدروپرایمینگ بر  -4شکل 

  

داري متأثر از تقسیط کود طور معنیبالل به دانه در دتعدا) 2 مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول
) نشان داد که مصرف کود شیمیایی در سه 3 ها (جدولنیتروژن بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین

کیلوگرم در هکتار  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهمنوبت (
م در هکتار) بیشترین تعداد دانه در بالل را نسبت به کاربرد کیلوگر 150روز پس از کاشت  70تا  50و 

با کاشت  زمانهمکیلوگرم در هکتار) و دو نوبت ( 400با کاشت  زمانهمکود شیمیایی در یک نوبت (
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کیلوگرم در هکتار) داشت.  300روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله  100
) نیز تأثیر مثبت مصرف کود نیتروژن بر افزایش تعداد دانه در بالل در 2002آزبورن و همکاران (

دار عمق کاشت را ) تأثیر معنی2 هیبریدهاي مختلف را گزارش کردند. نتایج تجزیه واریانس (جدول
) حاکی از این است که 3 ها (جدولبر تعداد دانه در بالل نشان داد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین

کاشته شده  بذرهايمتري از تعداد دانه در بالل بیشتري نسبت به سانتی 5ته شده در عمق کاش بذرهاي
) نیز نشان داد 1989ر (هامتري برخوردار بودند. نتایج حاصل از تحقیق گیل و پريسانتی 10در عمق 
 3ا ت 1شدند ( ظاهربا افزایش عمق کاشت، کاهش یافت و گیاهانی که زودتر ظهور گیاهچه که میزان 

روز، دانـه بیشتري را تولید کردند. اثر پرایمینگ بذر  6تا  4شده در طول  ظاهرروز) نسبت به گیـاهان 
) نشان 3ها (جدول). نتایج حاصل از مقایسه میانگین2 دار گردید (جدولبر تعداد دانه در بالل معنی

پرایم بیشتر بود. به گفته هریس و  داد که تعداد دانه در بالل در گیاهان پرایم در مقایسه با گیاهان غیر
)، پرایمینگ بذر باعث افزایش تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بالل و در 2007همکاران (

) نیز افزایش تعداد 2008گردد.  مطالعات علی و همکاران (نتیجه باعث افزایش تعداد دانه در بالل می
) اثرات 2شان داد. مطابق جدول تجزیه واریانس (جدولپرایم گندم ن بذرهايدانه در سنبله را در 

  دار نبود. ها بر تعداد دانه در بالل معنیگانه این عاملمتقابل دوگانه و اثر متقابل سه
هاي مصرف کود نیتروژن داراي اختالف نشان داد که ارتفاع گیاه در بین زمان نتایج تجزیه واریانس

که مصرف کود ) نشان داد 3 ها (جدولل از مقایسه میانگین. نتایج حاص)2 (جدول بودداري معنی
باالترین میزان ارتفاع گیاه را نسبت به مصرف کود شیمیایی در یک مرحله و دو  شیمیایی در سه مرحله

 دار عمق کاشت را بر ارتفاع گیاه نشان دادمرحله داشت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس  تأثیر معنی
متري از ارتفاع گیاه سانتی 5کاشته شده در عمق  بذرهايها  نشان داد که انگین. مقایسه می)2 (جدول

و  . سلیم)3 (جدول متري برخوردار بودندسانتی 10کاشته شده در عمق  بذرهايبیشتري نسبت به 
کوچکتري  بودند گیاهان شده ظاهر دیرتر هاي ذرتی کهگیاهچه کردند نیز مشاهده )1985همکاران (

 نمودند. نتایج حاصل از این آزمایش (جدول تولید، بودند شده ظاهر زودتر هایی کهبه گیاهچه نسبت
داري بود. نتایج حاصل از ) نشان داد که ارتفاع گیاه در گیاهان پرایم و غیر پرایم داراي اختالف معنی2

ده بیشتر از گیاهان ) حاکی از آن است که ارتفاع گیاه در گیاهان پرایم ش3 ها (جدولمقایسه میانگین
سبب استفاده بهتر  چهشدن و استقرار بهتر گیاه ظاهرغیر پرایم بود. هیدروپرایمینگ با افزایش سرعت 
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اه و ـگردد و در نتیجه باعث افزایش رشد گیاه از رطوبت خاك، مواد غذایی و نور خورشید میـگی
  گردد. شود که نهایتاً باعث افزایش عملکرد میارتفاع بوته می

 (جدول استدار اثر متقابل عمق کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر ارتفاع گیاه معنینتایج نشان داد 
با  زمانهماي کود (متر و مصرف سه مرحلهسانتی 5). بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به عمق کاشت 2

روز  70تا  50کیلوگرم در هکتار و  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100کاشت 
متر و سانتی 10کیلوگرم در هکتار) بود و کمترین ارتفاع گیاه نیز در عمق کاشت  150پس از کاشت 

). با توجه به 5 کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید (شکل 400با کاشت  زمانهممصرف یکجاي کود (
بر ارتفاع گیاه  پرایمینگ و تقسیط کود نیتروژن) اثر متقابل هیدرو2 جدول تجزیه واریانس (جدول

اي که بیشترین ارتفاع گیاه در تیمار پرایمینگ و مصرف کود شیمیایی در سه دار بود. به گونهمعنی
کیلوگرم در هکتار  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهممرحله (

). با توجه به جدول 6 کلکیلوگرم در هکتار) بدست آمد (ش 150روز پس از کاشت  70تا  50و 
) مشاهده شد که اثر متقابل هیدروپرایمینگ و عمق کاشت و اثر متقابل سه 2 تجزیه واریانس (جدول

  دار نبود.ها بر ارتفاع گیاه معنیگانه این عامل
  

  
  .عمق کاشت بر ارتفاع گیاهاثر متقابل تقسیط کود نیتروژن و  -5شکل 
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  ود نیتروژن و هیدروپرایمینگ بر ارتفاع گیاهاثر متقابل تقسیط ک -6شکل 

  
داري متأثر از تقسیط کود نیتروژن طور معنیطول بالل به )2 مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول

) نشان داد که مصرف کود شیمیایی در سه مرحله 3 جدولها (بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین
 50کیلوگرم در هکتار و  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهم(

کیلوگرم در هکتار) بیشترین طول بالل را نسبت به مصرف کود شیمیایی  150روز پس از کاشت  70تا 
 100با کاشت  زمانهمکیلوگرم در هکتار) و دو مرحله ( 400با کاشت  زمانهمدر یک مرحله (

نتایج کیلوگرم در هکتار) داشت.  300روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله 
دار عمق کاشت را بر طول بالل نشان داد. نتایج حاصل از ) تأثیر معنی2 تجزیه واریانس (جدول

متري از طول سانتی 5کاشته شده در عمق  بذرهاي) حاکی از این است که 3 جدولها (مقایسه میانگین
متري برخوردار بودند. اثر سانتی 10کاشته شده در عمق  يبذرهابالل بیشتري نسبت به 

ها مشاهده شد که طول ). در مقایسه میانگین2دار گردید (جدولهیدروپرایمینگ بذر بر طول بالل معنی
). دستیابی به مواد غذایی بیشتر در 3جدولبالل در گیاهان پرایم شده بیشتر از گیاهان غیر پرایم بود (

تواند نقش تعیین مچنین فتوسنتز بیشتر این گیاهان در مقایسه با گیاهان غیر پرایم میگیاهان پرایم و ه
) در مطالعه پرایمینگ بذر در 2004اي در افزایش طول بالل داشته باشد. مورونگو و همکاران (کننده

یز ) ن2007ذرت، افزایش طول بالل را در واکنش به پرایمینگ بذر گزارش کردند. هریس و همکاران (
در ارزیابی طول بالل افزایش این صفت را به تغییرات بیوشیمیایی و متابولیسمی در واکنش به 

) اثرات متقابل دوگانـه و اثر 2پرایمینگ بذر مرتبط دانستند. مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول
ها ر یک از عاملدار شدن اثرات ساده هدار نبود. معنیها بر طول بالل معنیگانـه این عاملمتقابل سه
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گانه تري از کاربرد دوگانه و سهدهنده این است که کاربرد هر عامل به تنهایی، نتایج مطلوبنشان
  ها دارد. عامل

دار تقسیط کود نیتروژن و پرایمینگ بذر را بر تعداد ) تأثیر معنی2 نتایج تجزیه واریانس (جدول
داري بر این صفت نداشت. نتایج حاصل از معنی عمق کاشت تأثیر ردیف دانه در بالل نشان داد اما

) نشان داد که مصرف کود شیمیایی در سه نوبت بیشترین تعداد ردیف دانه 7شکل ها (مقایسه میانگین
داشت. نتایج حاصل از مقایسه  ه کاربرد کود شیمیایی در یک نوبت و دو نوبتدر بالل را نسبت ب

ردیف دانه در بالل در گیاهان پرایم در مقایسه با گیاهان غیر ) نشان داد که تعداد 3جدولها (میانگین
) نیز در بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاي 2007پرایم بیشتر بود. هریس و همکاران (

گردد. مطابق عملکرد ذرت نشان دادند که اعمال این تیمار سبب افزایش تعداد ردیف دانه در بالل می
تعداد ها بر گانه این عامل) اثرات متقابل دوگانه و اثر متقابل سه2 (جدول جدول تجزیه واریانس

  دار نبود.معنی ردیف دانه در بالل
  

  
  .بر تعداد ردیف دانه در باللتقسیط کود نیتروژن  تاثیر -7شکل 

  

هاي مصرف کود نیتروژن ) نشان داد که وزن بالل در بین زمان2جدولنتایج تجزیه واریانس (
اي مصرف سه مرحله ) نشان داد که3جدولداري بود. مقایسه میانگین وزن بالل (ي اختالف معنیدارا

کیلوگرم در  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهمکود نیتروژن (
مصرف  کیلوگرم در هکتار) بیشترین وزن بالل را نسبت به 150روز پس از کاشت  70تا  50هکتار و 

 100با کاشت  زمانهماي کود (کیلوگرم در هکتار) و دو مرحله 400با کاشت  زمانهمیکجاي کود (
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کیلوگرم در هکتار) داشت.  300روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله 
یر کود داري تحت تأث) نیز گزارش کردند که وزن بالل به طور معنی1386اسدپور و فیاض مقدم (

دار بود. ) اثر عمق کاشت بر وزن بالل معنی2مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول نیتروژن قرار رفت.
 5کاشته شده در عمق  بذرهاي) حاکی از این است که 3جدولها (نتایج حاصل از مقایسه میانگین

ي برخوردار مترسانتی 10کاشته شده در عمق  بذرهايمتري از وزن بالل بیشتري نسبت به سانتی
ها ). نتایج حاصل از مقایسه میانگین2دار بود (جدولاثر هیدروپرایمینگ بذر بر وزن بالل معنی بودند.

) نشان داد که وزن بالل در گیاهان پرایم در مقایسه با گیاهان غیر پرایم بیشتر بود. تحقیقات 3جدول(
شود (هریس و همکاران، اه ذرت مینیز نشان داده است که پرایمینگ باعث افزایش وزن بالل در گی

درصدي  6افزایش ) گزارش کردند که پرایمینگ باعث 2001). همچنین هریس و همکاران (2007
  وزن بالل گردید. 

دار تقسیط کود نیتروژن و هیدروپرایمینگ بر وزن بالل معنیدر بررسی اثرات متقابل، اثر متقابل 
 ها نیز نشان داد که بیشترین وزن بالل مربوط به تقسیطین). نتایج حاصل از مقایسه میانگ2بود (جدول

 150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهمکود نیتروژن به سه زمان (
کیلوگرم در هکتار) و پرایم و کمترین وزن بالل  150روز پس از کاشت  70تا  50کیلوگرم در هکتار و 

کیلوگرم در هکتار) و عدم پرایم  400با کاشت  زمانهمجاي کود نیتروژن ( نیز مربوط به مصرف یک
کود نیتروژن و عمق  تقسیط) اثر متقابل 2ل ). با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدو8 بود (شکل

  دار نبود.ها بر وزن بالل معنیکاشت، پرایمینگ و عمق کاشت و اثر متقابل سه گانه این عامل

  
    .وزن باللتقابل تقسیط کود نیتروژن و هیدروپرایمینگ بر اثر م -8شکل 
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قرار ر تقسیط کود نیتروژن یأثحت تداري تطور معنیبه نشان داد که تعداد دانه در ردیف باللنتایج 
) نشان داد که مصرف کود شیمیایی در سه مرحله 3 جدولها (. نتایج حاصل از مقایسه میانگینگرفت

نه در ردیف بالل را نسبت به مصرف کود شیمیایی در یک مرحله و دو مرحله بیشترین میزان تعداد دا
گزارش کردند که تعداد دانه در ردیف بالل تحت تأثیر کاربرد  ) نیز1378داشت. کافی و همکاران (

دار عمق ) تأثیر معنی2 باشد. نتایج تجزیه واریانس (جدولکود نیتروژن در مراحل متوالی رشد می
) حاکی از 3 جدولها (عداد دانه در ردیف بالل نشان داد. نتایج حاصل از مقایسه میانگینکاشت را بر ت
متري از تعداد دانه در ردیف بالل بیشتري نسبت به سانتی 5کاشته شده در عمق  بذرهاياین است که 

ر هیدروپرایمینگ بذر نیز داراي اث متري برخوردار بودند.سانتی 10کاشته شده در عمق  بذرهاي
). تعداد دانه در ردیف بالل در گیاهان پرایم به 2داري بر تعداد دانه در ردیف بالل بود (جدولمعنی

  ). 3جدولداري بیشتر از گیاهان غیر پرایم بود (صورت معنی
دار تقسیط کود نیتروژن را بر وزن خشک چوب بالل ) تأثیر معنی2 نتایج تجزیه واریانس (جدول

) نشان داد که مصرف کود شیمیایی در سه نوبت 3جدولها (از مقایسه میانگیننشان داد. نتایج حاصل 
 50کیلوگرم در هکتار و  150روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار،  100با کاشت  زمانهم(

کیلوگرم در هکتار) بیشترین وزن خشک چوب بالل را نسبت به کاربرد  150روز پس از کاشت  70تا 
با کاشت  زمانهمکیلوگرم در هکتار) و دو نوبت ( 400با کاشت  زمانهمدر یک نوبت (کود شیمیایی 

کیلوگرم در هکتار) داشت.  300روز پس از کاشت  50تا  25کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله  100
 ) نیز نشان دادند که اثر کاربرد کود نیتروژن بر وزن خشک چوب بالل1379حمیدي و همکاران (

) اثر عمق کاشت بر وزن خشک چوب بالل 2 مطابق جدول تجزیه واریانس (جدولر گردید. دامعنی
کاشته شده  بذرهاي) حاکی از این است که 3 جدولها (دار بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگینمعنی

 10کاشته شده در عمق  بذرهايمتري از وزن خشک چوب بالل بیشتري نسبت به سانتی 5در عمق 
دار بود تري برخوردار بودند. اثر هیدروپرایمینگ بذر بر وزن خشک چوب بالل معنیمسانتی

) نشان داد که وزن خشک چوب بالل در 3جدولها (). نتایج حاصل از مقایسه میانگین2(جدول
) اثرات 2گیاهان پرایم در مقایسه با گیاهان غیر پرایم بیشتر بود. مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول

  دار نبود. ها بر وزن خشک چوب بالل معنیگانه این عاملدوگانه و اثر متقابل سهمتقابل 
. نتایج حاصل از مقایسه داشت طر چوب باللداري روي قاثر معنی تقسیط کود نیتروژن       

بیشترین قطر چوب بالل را نسبت به  مرحلهها نشان داد که استفاده از کود شیمیایی در سه میانگین
) نیز اثر 2002. حمیدي و همکاران ()3(جدول داشت مرحلهو دو  مرحلهکود شیمیایی در یک  کاربرد
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) 2 مطابق جدول تجزیه واریانس (جدولرا گزارش کردند.  دار کود نیتروژن بر قطر چوب باللمعنی
از  ) حاکی3 جدولها (دار بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگیناثر عمق کاشت بر قطر چوب بالل معنی

 بذرهايمتري از قطر چوب بالل بیشتري نسبت به سانتی 5کاشته شده در عمق  بذرهاياین است که 
د. اثر هیدروپرایمینگ بذر بر قطر چوب بالل برخوردار بودن متريسانتی 10کاشته شده در عمق 

وب بالل در ) نشان داد که قطر چ3 جدولها (). نتایج حاصل از مقایسه میانگین2 دار بود (جدولمعنی
گیاهان پرایم در مقایسه با گیاهان غیر پرایم بیشتر بود. تأثیر مثبت پرایمینگ بر قطر چوب بالل توسط 

) اثرات 2 ) نیز گزارش شده است. مطابق جدول تجزیـه واریانس (جدول2004مورونگو و همکاران (
  دار نبود. نیها بر قطر چوب بالل معگانه این عاملمتقابل دوگانه و اثر متقابل سه

کود این اي نسبت به مصرف یکجا و مصرف دو مرحله در این مطالعه تقسیط کود نیتروژن در سه مرحله
اثرات بهتري در مورد صفات مورد مطالعه نشان داد. همچنین مشاهده شد کاشت عمیق، عالوه بر آنکه موجب 

را نیز به همراه دارد.  زیست تودهشود، کاهش عملکرد دانه و وزن خشک شدن گیاه می ظاهرتأخیر در 
را به کود نیتروژن افزایش دهد که این تأثیر مثبت  4Cپرایمینگ توانست واکنش مثبت ذرت به عنوان یک گیاه 

در شرایط تقسیط نیتروژن بیشتر بود. همچنین پرایمینگ بذر و تقسیط زمانی مصرف کود نیتروژن به سه 
تواند کاهش مصرف کودهاي ف نیتروژن شد و در نتیجه میمرحله، باعث افزایش کارایی جذب و مصر

  هاي کودي و آلودگی محیط زیست را در پی داشته باشد.نیتروژنه و کاهش هزینه
  

  گیرينتیجه
 تاج پوششنتایج این تحقیق نشان داد که گیاهان پرایم داراي رشد اولیه بهتري بودند و بسته شدن 

و رشد سریع گیاهان پرایم در مقایسه با گیاهان غیر پرایم باعث سریع تر انجام گرفت. استقرار مناسب 
عملکرد باالتر در این گیاهان گردید. هیدروپرایمینگ با افزایش سرعت سبز شدن بذر و استقرار 

در مزرعه سبب شتاب بیشتر آنها در جذب آب و عناصر غذایی شد و از این طریق باعث ها گیاهچه
دلیل پرایم شده نسبت به گیاهان پرایم نشده گردید. عمق کاشت نیز به افزایش رشد و عملکرد گیاهان

کاشت تأثیر زیادي که بر سبز شدن و استقرار گیاهچه دارد در کشاورزي بسیار حائز اهمیت است. 
زیست وزن خشک و  کاهش عملکرد دانه شد، خیر در سبز شدن گیاهأعالوه بر آنکه موجب ت، عمیق
 نسبت به مصرف یکجا و در سه مرحله تقسیط کود نیتروژن. در این مطالعه اشتبه دنبال د را نیز توده

اثرات بهتري در مورد صفات مورد مطالعه نشان داد. پرایمینگ توانست  اي کودمصرف دو مرحله
را به کود نیتروژن افزایش دهد که این تأثیر مثبت در شرایط  4C عنوان یک گیاهواکنش مثبت ذرت به

  ژن بیشتر بود. تقسیط نیترو
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Abstract 
      In order to study of hydropriming, planting depth and nitrogen split application 
effect on yield and yield components of double cross hybrid of corn, an experiment 
was carried out as factorial based on randomized complete block design (RCBD) 
with four replications. Nitrogen split application included (400 kg/ha at sowing 
date, 100 kg/ha at sowing date and 300 kg/ha 25 to 50 days after sowing date, and 
100 kg/ha at sowing date, 150 kg/ha 25 to 50 days after sowing date and 150 kg/ha 
50-70 days after sowing date) as first factor, hydropriming levels included (prime 
and non prime) as second factor and planting depth included (5 and 10 cm soil 
depth). Results showed that hydropriming and nitrogen split application affected of 
grain yield, biological yield, 1000-seed weight, number of seed per ear, number of 
row per ear, plant height, ear length, ear weight, cub weight and cub diameter. All 
of studied traits except 1000-seed weight and number of seed row per ear affected 
significantly by planting depth. Interaction between hydropriming and nitrogen 
split application significantly affected grain yield, biological yield, 1000-seeds 
weight, plant height and ear weight.  
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