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  چکیده

فاکتوریل در قالب طرح کـامالً   صورت بهآزمایشی  شیرین   ذرتنشاء تولیدي  هاي ویژگیبستر کاشت بر  بذر و نوع تیمار پیشتأثیر بررسی  منظور به
، (p1)پرایمینگ سطح: بدون بذور در سه تیمار پیششد. فاکتورهاي آزمایش شامل  تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام ي گلخانهدر تکرار  تصادفی با سه

، (b4)پرلیـت +کمپوسـت  ورمی، (b3)، کوکوپیت (b2)پرلیت ، (b1) کمپوست ورمیسطح:  هفتو نوع بستر در  (p3)یمینگ و بیوپرا (p2)هیدروپرایمینگ 
بـذر و   تیمار پیشداد که  بودند. نتایج این آزمایش نشان (b7) پرلیت+کوکوپیت+کمپوست ورمیو  (b6)+کوکوپیت پرلیت ،(b5)کوکوپیت +کمپوست ورمی

نشـاء نسـبت بـه تیمارهـاي      هـاي  ویژگـی از لحـاظ   (P2, P3)شـده    تیمار پیشداشت. بذور  داري معنی تأثیر شیرین   ذرتنوع بستر بر خصوصیات نشاء 
و وزن ریشـه را در بـین    هـوایی  اندام، سطح برگ در بوته، وزن هوایی اندامطول  ینتر بیش کمپوست ورمیبرتر بودند. تیمار بستر  (P1)نشده   تیمار پیشپ

در تیمـار   گرم میلی 798مربع و  متر سانتی 111با میانگین  ترتیب به هوایی اندامسطح برگ در بوته و وزن خشک  ینتر بیشدادند.  انبسترهاي مختلف نش
است و  شیرین   ذرتبهترین بستر براي نشاء  کمپوست ورمیبستر  داد نشانشد. نتایج این تحقیق  مشاهده) P2b1( کمپوست ورمیهیدروپرایمینگ با بستر 

 .شوند میصوصیات نشاء تیمارهاي هیدروپرایمینگ و بیوپرایمینگ نیز باعث بهبود خ چنین هم
  

 هیدروپرایمینگ ، نشاکاري،چه گیاهخزانه، کود بیولوژیک، : کلیدي هاي واژه
 

  1 مقدمه
ارزش مناطق گرمسیر و  از غالت مهم و با (.Zea mays L)ذرت 

از لحاظ شکل ظـاهري  داراي انواع مختلفی که ي جهان است.  معتدله
آردي،   بلوري، ذرت  ذرتاسبی،  از جمله ذرت دندان :نوع مصرف دانه و
(قنــدي)  شــیرین   ذرتدار، ذرت مــومی و  غــالف  بــودادنی، ذرت  ذرت
با انجـام جهـش ژنتیکـی در     شیرین   ذرت). Emam, 2003( باشد می

که باعـث  شده  ذرت معمولی حاصل 4 ي شمارهکروموزوم  SU لوکوس
شـود   مـی محلول در آندوسـپرم دانـه    هايساکارید مع قندها و پلیتج

)KaukisK and Davis, 1986(.   دماي پایین در اوایل بهار یکـی از
ذرت در اروپاي شمالی و  کننده رشد و عملکرد عوامل محدود ترین مهم

درجـه   30تـا   25دمـاي بـین    .)Imran et al., 2013مرکـزي اسـت (  
ـ براي رشد  گراد سانتی ذرت در مراحـل مختلـف رشـدي، ماننـد:      ي هبهین
 هـا  بـرگ توسـعه و رشـد و نمـو     هـوایی  انـدام ، رشـد ریشـه و   زنـی  جوانه

                                                        
نباتـات،   ارشـد اگرواکولـوژي، گـروه زراعـت و اصـالح      آموخته کارشناسی دانش – 1

 دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
  نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار گروه زراعت و اصالح - 2
  نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد گروه زراعت و اصالحمربی سابق  -3

 Email: agr844@gmail.com)                     نویسنده مسئول: -(* 

 ).Miedema et al., 1987 ; Muldoon et al., 1984( اسـت  ضروري
اسـت. کاشـت    گراد سانتی  درجه 10ذرت  زنی جوانهدماي کمینه براي 

از انـرژي تابشـی،    تـر  بیش ي استفادههدف   نگام ذرت در بهار باه زود
سـازد   ها را بـا خطـر سـرماي اول فصـل روبـرو     بذر ممکن است نهال

)Emam, 2003.( هـاي بـا    در خاك داري معنی طور بهذرت  زنی جوانه
بنـابراین  . )Miedema, 1982( کنـد  مـی دماي پـایین کـاهش پیـدا    

کاري مناسب براي مقابلـه بـا ایـن     راه تواند می شیرین   ذرتنشاکاري 
بـذور را در محـیط    تـوان  مـی اول فصل باشد. بـا نشـاکاري   ماي سر

 انتقال محیطی به شدن شرایط بعد از مطلوب ،کشت نمود اي شده کنترل
ردن بذور در ب کرد. پرایمینگ بذر شامل فرو نشاها در زمین اصلی اقدام

هـا   بـذور و کاشـت آن  کردن  آب (یا هرمحلول دیگري) سپس خشک
 Murungu etدیگـر   . در جایی)Murungu et al., 2004( باشد می

al, 2003 شدن  کردند که با افزایش شدت خشکی، درصد سبز گزارش
کـاهش   (.Gussypium hirsutum L) ذرت و پنبه ي چه گیاهو رشد 

اما پرایمینگ باعث افـزایش ایـن دو صـفت در سـطوح تـنش       ،یافت
ــد    ــاهد گردی ــذرهاي ش ــه ب ــبت ب ــکی نس ــدروپرایمینگ و . خش هی

 چنـین  هـم و  زنـی  جوانهباعث افزایش سرعت و درصد  نگپرایمی هالو
شود  می (.Vigna sinensis L) بلبلی لوبیا چشم چه گیاهبهبود استقرار 
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)Eskandari and Kazemi, 2011(. خصـوص   در اینNezami et 
al, 2013 بذر ذرت بـا هیـدروپرایمینگ   تیمار پیشکه کردند  گزارش 

ایش متوسـط سـرعت   شـدن، افـز   باعث کـاهش متوسـط زمـان سـبز    
در گیـاه   چـه  ریشـه و  چه ساقه، افزایش طول و وزن خشک زنی جوانه
-کـود بیولوژیـک   عنـوان  بـه . کودهـاي بیوآمینوپـالیس   شود میذرت 

 یهـای  میکروارگانیسـم داشـتن   دلیل به، شوند میبندي  اکولوژیک طبقه 
کودهاي بیولوژیـک و از   ي طبقهازتوباکتر و سودوموناس در  چون هم

که بخـش عظیمـی از ترکیبـات ایـن کودهـا از       آن دلیل بهگر دی سوي
شـمار   کودهـاي اکولوژیـک بـه    ي زمرهدر  ،است طبیعت استخراج شده

کردند کـه   گزارش Sayyed-Sharifi and Khavazi, 2011. روند می
خصوص  محرك رشد (بیوپرایمینگ) به يها باکتريتلقیح بذر ذرت با 

، طـول  چـه  گیـاه وزن خشـک   افـزایش بـه   زوسپریلوم منجـر آباکتري 
  منجر گردید. چه ساقهو  چه ریشه

دست یکی از الزامات کشاورزي مدرن  گیاهان سالم و یک ي تهیه
میلیون هکتار و تولید بـیش از   140ذرت با سطح کشت جهانی  است.
مین غذاي انسان، دام و مصارف أمیلیون تن یکی از منابع اصلی ت 600

ـ  نشاکاري ذرت عالوه). Afsharmanesh, 2007( باشد میصنعتی  ر ب
 عنوان بهافزایش طول فصل رشدي راهی  ي زمینهرویکرد مدیریتی در 

-Ghias( باشد مییاب آب  بها و کم جویی در مصرف عنصر گران صرفه
Abadi et al., 2014.( کشـور   نامناسـب  توجه به موقعیت اقلیمـی  با

اورزي پایدار خشک) نشاکاري یکی از الزامات کش و نیمه ایران (خشک
است که مصرف آب باالیی دارد  گیاهی شیرین   ذرتاز طرفی  ،باشد می

کرد. لذا تولید  جویی صرفهچندین نوبت آبیاري  توان میو با نشاکاري 
آل براي اسـتقرار مطلـوب در مزرعـه از اهمیـت خاصـی       نشاهاي ایده

این مطالعه بررسـی اثـرات پرایمینـگ و نـوع      هدف از ،برخوردار است
 .بود شیرین   ذرتنشاء  هاي ویژگیستر بر ب

  
  ها روشمواد و 

تصادفی بـا   فاکتوریل در قالب طرح کامالً صورت بهاین آزمایش 
کشاورزي  ي دانشکدهتحقیقاتی  ي گلخانهدر  1393در سال تکرار  سه

مل فاکتورهــاي آزمــایش شــاشــد.  دانشــگاه فردوســی مشــهد انجــام
، هیـدروپرایمینگ   (p1)ایمینـگ پر سطح: بـدون  بذور در سه تیمار پیش
(p2)  و بیوپرایمینگ(p3)  کمپوسـت  ورمـی سطح:  هفتو نوع بستر در 
(b1) ،پرلیــت (b2) کوکوپیــت ،(b3) ،پرلیــت+کمپوســت ورمــی (b4) ،

ــی ــت ورمـ ــت کمپوسـ ــت پرلیت، (b5)+ کوکوپیـ و  (b6)+کوکوپیـ
شده در ایـن   بذر استفاده. بودند (b7) پرلیت+کوکوپیت+کمپوست ورمی
و آزمون  تهیهاز شرکت فالت ایران  Chaseرقم  شیرین   ذرتش آزمای
تـایی   25تکـرار   چهـار  در1کاغـذ  روش بـین  در آزمایشگاه بـه  زنی جوانه

                                                        
1- Between paper 

مقطـر و   آب در هیدروپرایمینگ بذور تیمار پیشاعمال  شد. براي انجام
محلـول کـود    سـاعت در  24 مـدت  بـه بیوپرایمینـگ بـذور    تیمار پیش

ازتوبـاکتر و   هـاي  میکروارگانیسـم که حاوي س بیولوژیک بیوآمینوپالی
بعد از آن  شدند. قرار دادهبود،  107 (CFU/ml)با میزان  سودوموناس

شدند تـا   دادهساعت در هواي آزاد قرار  48 مدت بهشده  تیمار پیشبذور 
در شرایط گلخانه در دماي متوسط  به رطوبت اولیه برسند. سپس بذور

کیلـویی بـا    پالسـتیکی (یـک   هـاي  انگلدگراد در داخل  درجه 22-25
اسـتفاده از   خاك مـورد  .ندشد کشتي) متر سانتی 10و قطر  15ارتفاع 
کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد بـا   ي دانشکدهتحقیقاتی  ي مزرعه

آبیـاري   .شد عبور داده متري میلی2و از الک سیلتی انتخاب  بافت لومی
بعد از  ،شد زراعی انجام یتها و تا حد ظرف ءبر طبق نیاز آبی نشا ها ءنشا
شدن،  برداري انجام و صفاتی از قبیل متوسط زمان سبز هفته نمونه سه

نشــاء، طـول ریشــه، سـطح بــرگ، وزن خشــک    هـوایی  انــدامطـول  
متوسـط زمـان   گیـري شـدند.    انـدازه و وزن خشک ریشـه   هوایی اندام
 Khajeh-Hosseini( شدن نیز از طریق فرمول زیر محاسبه شـد  سبز

et al., 2009 .(  
شدن (روز) متوسط زمان سبز  (MET)2 =  سبز تعداد بذور

 f شده در هر روز
Xش : روز شمار  
 fΣ:  سبز شدهمجموع بذور  

داده و  کاغذي مخصوص قرار پس از برداشت داخل پاکت ها نمونه
کـش   و ریشه با خـط  هوایی اندامشدند. ابتدا طول  به آزمایشگاه منتقل

 ، سطح3گیري سطح برگ ي شد و سپس توسط دستگاه اندازهگیر اندازه
 ºC70متوسط در دماي درون آون  ها نمونه گردید. تعیین ها نمونهبرگ 

و  هـوایی  انـدام گرفت و در نهایت وزن خشـک   ساعت قرار 48 مدت به
 افـزار  نـرم از طریـق   هـا  دادهتحلیـل   و تجزیـه گیري شدند.  ریشه اندازه
Minitab و SAS هـا از طریـق آزمـون     یـانگین م مقایسه وLSD  در
  شد. انجامدرصد  سطح یک

  نتایج و بحث
  شدن متوسط زمان سبز

کاغذ، درصد  روش بین در آزمایشگاه به زنی جوانهبرطبق آزمایشات 
رشـد و   روز بـود.  1/3بـذور   زنـی  جوانـه و متوسط زمان  94 زنی جوانه
، شـود  مـی از خـاك   چـه  سـاقه به خروج  که منجر چه ساقهشدن  طویل

که میـانگین زمـان    داد نشانواریانس  . نتایج حاصل از تجزیهباشد می
درصـد   تیمـار پرایمینـگ در سـطح یـک     دار معنی تأثیر شدن تحت سبز
ولی، نوع بستر و اثر متقابل بستر و پرایمینگ در میانگین  .گرفت قرار

ــان  ــبززم ــدن س ــأثیر ش ــی ت ــدول  داري معن ــتند (ج ــذور 1نداش ). ب
                                                        
2- Mean emergence time 
3- Leaf Area Meter 
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 (P2, P3) شـده  تیمـار  پیشدر مقایسه با بذور  (P1) نشده تیمار پیش
 ).2داشـتند (جـدول   روز  06/3را بـا   شدن سبزمتوسط زمان  ینتر بیش

که گیـاه بـا    است گر آن بیان ،باشد تر کم شدن سبزچه متوسط زمان  هر
صفت مطلـوب محسـوب    شده و این ویژگی یک ي سبزتر بیشسرعت 

، جنس آزسـپریلیوم  يها اکتريبه است که داد نشانها . بررسیشود می
ذرت  ي چه گیاهو رشد  شدن سبز، زنی جوانهسودوموناس و ازتوباکتر بر 

). بـه نظـر   Miedema et al., 1987دار و مثبتی داشتتند (معنی تأثیر
پرایمینگ فرایندهاي مهم متابولیکی در  تیمار پیشطی عمل  رسد می

شـود   مـی انجام  چه ریشهو خروج  زنی جوانهبذر انجام شده و مقدمات 
از خاك و کاهش متوسط زمان  چه گیاهتر خروج سریعاین عمل باعث 

آلفا  هاي آنزیممار کردن بذر باعث افزایش فعالیت . تیشود می شدن سبز
). و نیز Michel and Kaufman, 1973( گردد میآمیالز و بتا آمیالز 

ایـت  از طرفی باعث افزایش میزان آب جذب شده توسط بـذر و در نه 
، در گردد می شدن سبززنی و تسریع سرعت جوانه باعث افزایش درصد

ــینتیجــه  ــد م ــا   توان ــاهش تعــداد روز ت ــردد  شــدن ســبزباعــث ک گ
)Chojnowski and Come, 1997.(   ــاوري ــریفی و خ ــید ش س
)Sayyed-Sharifi and Khavazi, 2011کردند که سـرعت   ) گزارش

گرفت و  ي بیوپرایمینگ قرارتیمارها تأثیر تحت شیرین   ذرت زنی جوانه
را  زنـی  جوانـه ین سرعت تر کمها تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمار

  داشت.
  

  پرایمینگ و نوع بستر کاشت تأثیرتحت  شیرین   ذرتتجزیه واریانس صفات مختلف نشاء  -1جدول 
Table 1- Analysis of variance different characteristics sweet corn transplant in priming and seedbed treatment 

  میانگین مربعات   
Mean Square  

  منابع تغییرات
Source of 
variance 

  درجه آزادي
Degree of 
freedom 

میانگین زمان 
  شدن سبز

Mean Emergence 
Time 

طول 
  هوایی اندام

Length 
shoot 

  طول ریشه 
Length 

root 

سطح 
  برگ
Leaf 
area 

وزن خشک 
  هوایی اندام

Dry mater shoot 

وزن خشک 
  ریشه

root Dry 
mater   

  پرایمینگ
Priming  2  **6.81  **42.55  **145.3  *980.8  **66191  *19142  

  نوع بستر نشاء
Seedbed 
treatment 

6  0.21 ns  **147.7  **78.2  **7144  **348762  **94464  

  نوع بستر×پرایمینگ
Priming× 
seedbed 

12  0.23 ns *11.3  3.90 ns  **615  **28592  7261 ns  

  خطا
Error  42  0.16  5.27  3.62  209  6760  4011  

ns * درصد درصد و پنج دار در سطح احتمال یک دار و معنی غیرمعنی ترتیب به، ** و  
ns, * and **: indicate statistically Non significant, significance at 5% and 1% probability levels, respectively 

 
  هوایی اندامطول 

نوع بستر و آن بود که از  آمده از این آزمایش حاکی دست هنتایج ب
 نشـاء  هوایی اندامبر طول  داري معنی تأثیر شیرین   ذرتبذر  تیمار پیش

داشتند ولی اثرات متقابل این دو فاکتور بر  درصد یکدر سطح احتمال 
ـ  دار معنـی درصـد   پنجدر سطح  هوایی اندامروي طول  ). 1ود (جـدول ب

نسـبت   متر سانتی86/17 هوایی اندامشده با طول  گیاهان بیوپرایمینگ
کـه از لحـاظ آمـاري تفـاوت      در حالی ،برتر بودنشده  گیاهان پرایمبه 

. تلقیح بـذر  )2شده نداشتند (جدول با تیمارهاي هیدروپرایم داري معنی
 هوایی دامانطول رشد و در  دار معنی افزایشبه  منجر ها باکتريذرت با 

) نیز به نتـایج  Sayyed-Sharifi and Khavazi, 2011. (شد ها ءنشا
  .یافتند مشابهی دست

   ذرتنشـاء   هـوایی  اندامبر طول  داري معنی تأثیربستر کاشت نیز 
ــ ،داشــت شــیرین ــوري هب ــه ط ــتر   ک ــین بســترهاي کشــت، بس در ب

ــی+کوکوپیت و کمپوســت ورمــی ــه کمپوســت ورم ــب ب ــا  ترتی و  21ب
+کوکوپیـت و  پرلیتبهتـرین تیمارهـا و تیمارهـاي     متر نتیسا 68/20

را  هـوایی  انـدام ین طـول  تـر  کـم  متر سانتی 08/11و  98/10با  پرلیت
 تـأثیر نیـز بـا بررسـی     Nik-razm et al, 2011). 2داشـتند (جـدول  

 Lilium سوسـن  بسترهاي مختلف در رشد رشد رویشی دو رقم گـل 
hybrids)( از  پرلیـت کولیـت و   ورمیکردند که بسترهاي حاوي  بیان

 تیمارهـاي مختلـف  در بـین   چنـین  همي برخوردار بودند. تر کمارتفاع 
ین تـر  کـم  P1b2و تیمار  هوایی اندامطول  ینتر بیش P3b5تیمارکشت 
). 1 داشتند (شـکل  متر سانتی 9/9و  24با  ترتیب بهرا  هوایی اندامطول 

از  یهـای  وارگانیسـم میکر کردن بذور با تیمار پیش دلیل به P3b5درتیمار 
، کمپوسـت  ورمـی وجـود   چنـین  هـم اس و ازتوباکتر و سـودومون  قبیل

گرفته که باعث افزایش ارتفاع  دسترس گیاه قرار غذایی کافی در عناصر
 است. ها شدهءنشا
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  طول ریشه
 ي ریشـه که طول  داد نشانواریانس  تجزیهجدول نتایج حاصل از 

 ،ولی .گرفت قرار نوع بسترنگ و پرایمی تأثیر نیز تحت شیرین   ذرت نشاء
بـا   نشـده  ). تیمار پرایم1دار نبود (جدولمعنی عامل اثر متقابل این دو

 متـر  سـانتی  17/25بـا   شـده  وپرایمبیین و تیمار تر کم متر سانتی 25/20

شـده بـا    تیمار هیدروپرایم ،که حالی در .طول ریشه را داشتند ینتر بیش
 تیمـار  پـیش  رسـد  مینظر  به داشتند.داري نشده اختالف معنی بیوپرایم

   ذرتهـاي  تلقیح بذر چنین همبذور با کود بیولوژیک بیوآمینوپالیس و 
رشد گیاه، موجب افزایش طول  ي کننده تحریک يها باکتريبا  شیرین
 است.  گیاه شده هاي ریشهو وزن 

  
  شیرین   ذرتکاشت بر روي صفات مختلف نشاهاي هاي اثرات اصلی تیمارهاي پرایمینگ و نوع بستر  مقایسه میانگین -2 جدول

Table 2- Mean comparison of main effects of priming treatment and planting seedbed on characteristics of sweet corn 
transplants 

  تیمارها
Treatments  

متوسط زمان 
  سبزشدن 

Mean emergence 
time (day) 

طول 
   هوایی اندام

Shoot length 
(cm) 

  طول ریشه 
Root length 

(cm) 

  سطح برگ 
Leaf area 

(cm2) 

وزن خشک 
   هوایی اندام

Shoot dry  
weights (mg)  

وزن خشک 
  ریشه

root dry  
weights 

(mg) 

  پرایمینگ
Priming 

   (P1)بدون پرایمینگ
No priming (P1) 

3.06 a  15.02 b  20.25 b  48.25 b  347.4 b  256.5 b 
   (p2)ایمنگهیدروپر

Hydropriming (P2) 
1.93 c  16.30 ab  24.33 a  59.50 ab  427.7 a  311.7 a  

   (p3)بیوپرایمینگ
Biopriming (P3)  2.33 b  17.86 a  25.17 a  60.65a   455.6 a  305.3 a 

  نوع بستر
Kind of 
seedbed 

  (b1) کمپوست ورمی
Vermicompost (b1) 

2.62 a  20.68 ab  24.85 ab 94.01 a  667.3 a  354 a  
  (b2)پرلیت

Perlite (b2) 
2.64 a  11.08 d  18.40 d  18.19 d  153.6 d  224.4 c  

  (b3)کوکوپیت
Cocopeat (b3) 

2.4 a  16.91 c  24.03 ab  62.22 bc  461.6 bc  193.6 c  
  (b4)پرلیت+ کمپوست ورمی

 (b4) 
Vermicompost+perlite (b4)  

2.31 a  17.37 bc  22.72 bc  61.94 c  450.4 bc  334.3 ab  

  (b5) + کوکوپیت کمپوست ورمی
Vermicompost+cocopeat (b5) 

a2.48  21 a  26.19 a  77.98 b  570.1 ab  332.4 b 

  (b6)+ کوکوپیت پرلیت
Perlite+cocpeat (b6) 

2.38 a  10.98 d  20.4 0 cd  19.63 d  144.7 d  161.8 c  
+ کمپوست ورمی

  (b7)+کوکوپیتپرلیت
Vermicompost+perlite 

+cocopeat (b7) 

2.24 a  16.74 c  26.13 a  59.02 c  423.9 c 337.8 ab  

  درصد از لحاظ آماري با هم تفاوتی ندارند پنجدر سطح  LSDحرف مشترك هستند براساس آزمون  که براي هر ستون براي هر فاکتور داراي حداقل یک هایی میانگین
Means with the same letter in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability using LSD 

 
Nezami et al, 2013 هیدروپرایمینگ بذر و رشـد   با بررسی اثر

 700 کردند که هیبرید کـرج  شده بیان ذرت در شرایط کنترل ي چه گیاه
وزن  گـرم  میلـی  8/15طول و  متر میلی 1/127با شده  هیدروپرایمینگ

دارا نسبت به تیمارهاي دیگـر  طول و وزن خشک ریشه را  ینرت بیش
کوکوپیت با  +کمپوست ورمیبود. در بین بسترهاي مختلف کشت بستر 

که تفاوت  درحالی را دارا بود چه ریشهطول  ینتر بیش متر سانتی 19/26
) و 13/26+کوکوپیـت ( پرلیت+کمپوست ورمیبا تیمارهاي  داري معنی

در بســترهاي حــاوي ). 2(جــدول داشــت) ن85/24( کمپوســت ورمــی

بودن تخلخل کافی و  دارا دلیل به پرلیتو کوکوپیت و  کمپوست ورمی
شده و باعـث   حاصلخیزي بستر شرایط مطلوب براي رشد ریشه فراهم

است.  ها شدهتیمار ي بقیهنسبت به  يتر قويبلندتر و  هاي ریشهتولید 
کردنـد کـه در    بیـان  Gharehbaghi et al, 2010راسـتا   در همـین 

ر و طول، وزن تَ ینتر بیش )؛Cucumis sativus( خیار  هاي گیاه ءنشا
ــار    ــه تیمـــــ ــوط بـــــ ــه مربـــــ ــک ریشـــــ وزن خشـــــ

 شد. مشاهده درصد50+کوکوپیتدرصد50کمپوست ورمی
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  شیرین   ذرتنشاء  هوایی انداماثرات متقابل پرایمینگ و نوع بستر بر صفت طول  -1شکل 

 پرایمینگ، بدون ترتیب به P3و  P1 ،P2 .درصد از لحاظ آماري باهم تفاوتی ندارند پنجدر سطح  LSDآزمون  بر اساس مشترك خطا نوار پوشانی هم ي دامنهداراي  هاي ستون
، پرلیت+کمپوست ورمی +کوکوپیت،کمپوست ورمی، کوکوپیت، پرلیت، کمپوست ورمیبستر  ترتیب به b7و  b1 ،b2 ،b3 ،b4 ،b5 ،b6. باشد میهیدروپرایمینگ و بیو پرایمینگ 

   .باشند می +کوکوپیتپرلیت+کمپوست ورمی+کوکوپیت و پرلیت
Figure 1- The interaction between priming and planting substrates on sweet corn seedling shoot length  

P1, P2 and P3, respectively, No priming, and bio-priming is hydropriming. b1, b2, b3, b4, b5, b6 and b7 in the context of 
vermicompost, perlite, coco, vermicompost + cocopeat, vermicompost + perlite, coco peat and perlite + perlite + vermicompost + 

cocopeat are. 
 

  سطح برگ در بوته
 دار معنـی  تـأثیر از  آمـده در ایـن آزمـایش حـاکی     دسـت  بـه نتایج 

و اثـرات متقابـل ایـن فـاکتور      ، نوع بستر(P≤0.05)بذور  تیمار پیش
(P≤0.01)  سطح 1بود (جدول  شیرین   ذرت ي چه گیاهح برگ سطبر .(

نسـبت بـه    مربـع  متـر  سـانتی  65/60برگ در تیمار بیوپرایمینـگ بـا   
اخـتالف   ،کـه  حـالی  در .بود تر بیشتیمارهاي هیدروپرایمینگ و شاهد 

گفت در بـذور   توان میهیدروپرایمینگ نداشت که  با تیمار داري معنی
غذایی باعث افزایش سـطح   بودن فراهمی عناصر باالشده  بیوپرایمینگ

بذور با کود بیولوژیک بیوآمینوپالیس که  تیمار پیش. شود میبرگ گیاه 
اثرات مستقیم و  ،باشد میازتوباکتر و سودوموناس  يها باکتريحاوي 

طور افزایش سطح بـرگ گیـاه دارد. در    غیرمستقیمی بر رشد و همین
رشد گیاه را با تولید ترکیبـات مختلـف،    ها باکترياثرات مستقیم، این 

 هـاي  هورمـون تسهیل جذب عناصر، تثبیت نیتروژن اتمسفري، تولید 
که سبب افزایش رشد گیـاه در   ها جیبرلینو  ها اکسینگیاهی از قبیل 

دخیل  هاي آنزیماخت و یا از طریق س شوند میمراحل مختلف رشدي 
 Gray and Smith 2005; Lucy( دهند میزایش نمو گیاه اف و در رشد

and Glick, 2004راستا  ). در اینZarandi, 2014 کـرد کـه    گزارش
ــه  ــذور هندوان ــود  Citrullus lunatus)(پرایمینــگ ب در حضــور ک

داري داشـت.  ح برگ اثـر مثبـت و معنـی   بیولوژیک روي شاخص سط
 ینتـر  بـیش مربع  متر سانتی 01/94با  کمپوست ورمی بستر با تیمارهاي

بـا   ترتیب به +کوکوپیتپرلیتو  پرلیتبا بستر و تیمارهاي سطح برگ
را در بوتـه  ین مقدار سطح بـرگ  تر کممربع  متر سانتی 63/19و  19/18

بـا   ترتیـب  بـه  P3b5و  P2b1تیمارهـاي   چنـین  هم). 2داشتند (جدول 
سـطح بـرگ را    ینتـر  بـیش مربع در بوته  متر سانتی 17/102و  3/111

دیگـر برتـر بودنـد    داشتند و از لحاظ این صفت نسبت به تیمارهـاي  
 ).2(شکل
و کوکوپیت)  کمپوست ورمیکلی پرایمینگ و کودهاي آلی ( طور هب
است. کودهاي آلی وبیولوژیک  ها شدهءبه افزایش سطح برگ نشا منجر

 .دهنـد  مـی عی را افزایش استفاده گیاهان زرا غذایی مورد غلظت عناصر
حجم و نوع منظور بررسی تأثیرات  راستا طی آزمایشی که به در همین

شد که  ، مشخصشد انجام شیرین   ذرتبستر کاشت نشاء بر روي نشاء 
و کود گاوي از لحاظ سطح برگ نشاء  کمپوست تیمارهاي حاوي ورمی

 Manzari-Tavakkoli etنسبت به تیمارهاي دیگر برتري داشـتند ( 
al., 2014(.  
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  شیرین   ذرتنشاء  سطح برگاثرات متقابل پرایمینگ و نوع بستر بر  -2شکل 

 بدون پرایمینگ، ترتیب به P3و  P1 ،P2درصد از لحاظ آماري باهم تفاوتی ندارند. پنجدر سطح  LSDآزمون  بر اساس مشتركخطا  نوار پوشانی هم ي دامنهداراي  هاي ستون
، پرلیت+کمپوست ورمی+کوکوپیت، کمپوست ورمی، کوکوپیت، پرلیت، کمپوست ورمیبستر  ترتیب به b7و  b1 ،b2 ،b3 ،b4 ،b5 ،b6. باشد میو پرایمینگ هیدروپرایمینگ و بی

   باشند. می +کوکوپیتپرلیت+کمپوست ورمی+کوکوپیت و پرلیت
Figure 2- The interaction between priming and planting substrates on sweet corn seedling Leaf area 

 P1, P2 and P3, respectively, No priming, and bio-priming is hydropriming. b1, b2, b3, b4, b5, b6 and b7 in the context of 
vermicompost, perlite, coco, vermicompost + cocopeat, vermicompost + perlite, coco peat and perlite + perlite + vermicompost + 

cocopeat are. 
 

  هوایی انداموزن خشک 
 تیمـار  پـیش واریانس  آمده از جدول تجزیه دست بهبر اساس نتایج 

، بستر کاشت و اثر متقابل هوایی اندامبر وزن خشک  شیرین   ذرتبذر 
 دار معنی درصد یکدر سطح احتمال  کشت نشاء و نوع بستر تیمار پیش

پرایمینـگ   و بدون ینتر بیششده  ). تیمارهاي بیوپرایم1بودند (جدول 
 6/455بــا  ترتیــب بــه را هــوایی انــداموزن خشــک  ینتــر کــم

پرایمینگ نسبت به  ). تیمارهاي بدون2داشتند (جدول گرم میلی 4/347و
آنها  شدن سبززده و متوسط زمان  شده دیرتر جوانه تیمار پیشتیمارهاي 

 زنی جوانه ي اولیهشده بذور مراحل  تیمار پیشبود. در تیمارهاي  تر بیش
. ایـن عمـل   کنـد  میو رشد آنها تسریع پیدا  زنی جوانهکرده،  سپريرا 

 تـر  بـیش  تـوده  و در نتیجه زیسـت  تر قوي هاي گیاهچهبه تولید  منجر
 چنین هم، بهبود رشد و زنی جوانهبیوپرایمینگ باعث افزایش . گردد می

 ,.Gholami et al(شود  میذرت  ي گیاهچه هوایی اندامافزایش وزن 
 کمپوسـت  ورمـی  هاي حـاوي ن بسترهاي مختلف بستردر بی ).2009
). تیمارهـاي  2(جـدول   ندرا داشـت  هـوایی  انداموزن خشک  ینتر بیش
P2b1 ،P3b5  وP3b1 نسبت بـه   گرم میلی 717و  726، 798با  ترتیب به
ین وزن تر کم گرم میلی 110با  P3b6تیمارها برتر بودند. و تیمار  ي بقیه

 ,Bachman and Metzger). 3ل را داشت (شـک  هوایی اندامخشک 
ــر  2008 ــیاثـ ــت ورمـ ــا کمپوسـ ــد نشـ ــه ءدر تولیـ ــی گوجـ  فرنگـ

)Lycopersicone sculentum (و فلف) لCapsicum annuum L. (
باعـث افـزایش    کمپوسـت  ورمـی نمودنـد،   کردنـد و گـزارش   را بررسی

شد ولی در گیـاه   فرنگی نشاء در گوجه هوایی اندامدر تولید  داري معنی
 ثر بود.ا بیفلفل 
  

  وزن خشک ریشه 
که پرایمینگ بذر در سـطح   داد نشانواریانس  نتایج جدول تجزیه

درصد بـر وزن   یکدرصد و نوع بستر کاشت نشا در سطح  پنجاحتمال 
که اثـر متقابـل ایـن دو     حالی در .داري داشتندمعنی تأثیر ریشهخشک 

نشـده   ). تیمارهـاي پـرایم  1دار نبود (جدول فاکتور بر این صفت معنی
) در مقایسـه بــا  گــرم میلـی  5/256ي (تـر  کــم ي ریشـه  وزن خشـک 

ــوپرایم (7/311تیمارهــاي هیــدروپرایم ( ــن 3/305) و بی ) داشــتند، ای
شـده تفـاوت    پرایم و بیـوپرایم درحالی بود که بین تیمارهـاي هیـدرو  

 ,Hasan-Zadeh et al داري از لحـاظ آمـاري وجـود نداشـت.     معنی
در شرایط  شیرین   ذرت زنی جوانهینگ بر با بررسی اثرات پرایم 2012
 زنـی  جوانـه هاي لفهؤدریافتند که پرایمینگ بذور باعث بهبود م شوري

ند کـه  داد نشان Dileep et al, 2001 چنین هم. شود می شیرین   ذرت
تلقیح بذور نخود با سودوموناس قبل از کشت باعـث افـزایش ارتفـاع    

 .به تیمارهاي شاهد شدساقه، طول ریشه، و وزن خشک گیاه نسبت 
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  شیرین   ذرتنشاء  هوایی انداموزن خشک اثرات متقابل پرایمینگ و نوع بستر بر  -3شکل 

 بدون پرایمینگ، ترتیب به P3و  P1 ،P2درصد از لحاظ آماري باهم تفاوتی ندارند. 5در سطح  LSDآزمون  بر اساس مشترك Error bar پوشانی هم ي دامنهداراي  هاي ستون 
، پرلیت+کمپوست ورمی+کوکوپیت، کمپوست ورمی، کوکوپیت، پرلیت، کمپوست ورمیبستر  ترتیب به b7و  b1 ،b2 ،b3 ،b4 ،b5 ،b6. باشد میهیدروپرایمینگ و بیو پرایمینگ 

   باشند. می +کوکوپیتپرلیت+کمپوست ورمی+کوکوپیت و پرلیت
Figure ٣- The interaction between priming and planting substrates on sweet corn seedling shoot dry mater 

 P1, P2 and P3, respectively, No priming, and bio-priming is hydropriming. b1, b2, b3, b4, b5, b6 and b7 in the context of 
vermicompost, perlite, coco, vermicompost + cocopeat, vermicompost + perlite, coco peat and perlite + perlite + vermicompost + 

cocopeat are. 
 354با  کمپوست ورمیبستر  تیمارهاي با هاي مختلفبستر در بین

خشک ریشه را داشت و تیمارهاي بـا بسـتر   وزن  ینتر بیش گرم میلی
ین وزن خشـک ریشـه را   تـر  کـم  گرم میلی 8/161+کوکوپیت با پرلیت
هاي  نیز با بررسی نسبت Gholam-Negad, 2011). 2(جدول داشتند

ــت و  ــف کوکوپی ــیمختل ــت ورم ــا کمپوس ــلدر نش ــیرین  ء فلف  ش
(Capsicum annuum L.)     کمپوسـت  ورمـی دریافتنـد کـه تیمـار :

وزن خشک ریشه را داشـت.   ینتر بیشگرم  398/7با  )3:1کوکوپیت (
تیمارهـا   ي بقیـه نسبت به  کمپوست ورمیکلی بسترهاي حاوي  طور هب

 کمپوسـت  ورمـی ي داشتند. طی فرایند تر بیش ي چه ریشهشک وزن خ
موجود در عناصر ضروري گیاه مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم 

 شـوند  مـی دسـترس بـراي گیـاه تبـدیل      بـل شـکل قا  ضایعات آلی به
)Ndegwa and Thompson, 2001(  راحتی این عناصـر را   گیاه بهو

بـر روي   در آزمایشـی  Mirabi et al, 2008 چنین هم. کند میجذب 
کردنـد کـه    گزارش (Cucumis melo var. inodorus) نشاء خربزه

 کمپوسـت  ورمـی درصـد +  25درصـد+ کوکوپیـت    50بسترهاي پیـت  
 کمپوسـت  ورمـی د + درصـ  25درصد+ پیـت   50درصد و کوکوپیت  25
ي نشاء، ارتفاع نشاء  صفات (سطح برگ، قطر ساقه ي کلیهدرصد در  25

ـ  هوایی اندامک ر و خشوزن تَ    ر و خشـک ریشـه) نسـبت بـه    و وزن تَ
یـت  فبسترهاي دیگر برتري داشـته و ایـن بسـترها باعـث بهبـود کی     

، هـوایی  انـدام طـول  زشدن، متوسط زمان سب هاي تولیدي شدند.ءنشا

 ریشه و هوایی انداموزن خشک ، سطح برگ ،طول ریشه
تحـت تیمارهـاي    شـیرین    ذرت نشـاء بسـتگی بـین صـفات     هم

است. بـر اسـاس    ) ارائه شده3مینگ و نوع بستر کاشت در جدول (پرای
بستگی منفی با سـایر صـفات    هم شدن متوسط زمان سبزاین جدول، 

نشاء  ي جز با طول ریشه بستگی منفی به ین همداشت، که ا زنی جوانه
بـودن ایـن    مسـتقل  ي دهنـده  دار نبود. که نشاننیعدر دیگر صفات م

هوایی  اندام، سطح برگ، وزن خشک واییه انداماز صفات طول  تصف
. سـطح بـرگ و وزن خشـک    باشـد  شـیرین مـی     و ریشه نشـاء ذرت 

) در بین درصد87دار را (بستگی مثبت و معنی ترین هم هوایی بیش اندام
بـا وزن   هـوایی  انـدام طول  بین چنین همهم داشتند.  صفات نسبت به

) درصـد 80) و (درصـد 82( ترتیـب  بـه سطح برگ هوایی و اندامخشک 
این  که است گر آن داشت، که بیانداري وجود  معنیبستگی مثبت و  هم

و بـا کـاهش یـا افـزایش طـول       صفات تأثیر مستقیمی بر هم دارنـد 
کاهش یـا افـزایش    هوایی اندام، سطح برگ و وزن خشک هوایی اندام
با طول  هوایی اندامبستگی مثبت بین وزن خشک  ین همتر کم. یابد می

 Fathi-Amirkhiz et). 3شـد (جـدول   درصد ) مشاهده57(  چه ریشه
al, 2012دانه ) نیز در آزمایشات خود بر روي سیاه (Nigella sativa) 

 یافتند. به نتایج مشابهی دست
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  تیمارهاي پرایمینگ و نوع بستر کاشت تأثیرتحت  شیرین   ذرتضرایب همبستگی بین صفات مختلف نشاء  -3جدول 

Table 3- Correlation coefficient between different characteristics of sweet corn transplants in priming and seedbed transplant  

  صفات مورد ارزیابی
characteristics 

  شدن سبزمیانگین زمان 
Mean Emergence 

Time 

طول 
  هوایی اندام

Length shoot 

  طول ریشه 
Length 

root 

سطح 
  برگ
Leaf 
area 

وزن خشک 
  هوایی اندام

Dry mater shoot 

وزن خشک 
  ریشه

root Dry 
mater   

  شدن سبزمتوسط زمان 
Mean Emergence 

Time  
1            

  هوایی اندامطول 
Length shoot  -0.12 ns  1          

  طول ریشه
Length root   

**-0.40  **0.71  1        
  سطح برگ
Leaf area  

ns -0.002  **0.80  **0.59  1      
  هوایی انداموزن خشک 

Dry mater shoot  
ns -0.05  **0.82  **0.47  **0.78  1    

  وزن خشک ریشه
root Dry mater   

ns -0.004  **0.63  **0.49  **0.67  **0.76  1  
ns * باشد درصد می درصد و پنج دار در سطح احتمال یک دار و معنی غیرمعنی ترتیب به، ** و  

ns, * and **: indicate statistically Non significant, significance at 5% and 1% probability levels respectively 
 

  گیري  نتیجه
هاي تولیـدي  ءکلی پرایمینگ بذر باعث بهبود کیفیت نشـا  طور هب

 کمپوست ورمیهاي تولیدي در بستر ءشد. در بین بسترهاي کشت، نشا
 ي بقیه نسبت به ،وجود داشت کمپوست ورمیها  و تیمارهایی که در آن

و بود منابع آبی در ایران  توجه به کم با برتري داشتند. کاشت بسترهاي
و مصرف آب  باشد میکربنه  یک گیاه چهار شیرین   ذرتکه  این نظر به

 دو توان میکاري ء، با نشاباشد میاین گیاه نسبت به گیاهان دیگر زیاد 
جه به نتایج تو با کرد. بنابراین جویی صرفه دور آبیاري در هر سال سه تا

 روشجهـت تولیـد نشـاء مرغـوب از      ؛شـود  مـی این آزمایش توصیه 

 شود. استفاده کمپوست ورمیپرایمینگ بذر و بستر 
  

  گزاري سپاس
ــت پژوهشــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و    ــا ســپاس از معاون ب

ي اجــراي ایــن طــرح را فــراهم  ي کشــاورزي کــه بودجــه دانشــکده
   ذرتي بـذر   هیهخاطر ت هایران باز شرکت فالت  چنین هماست،  نموده

 شود. تشکر می شیرین
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Introduction 

Corn (Zea mays L.) is one of the main cereals in the tropical and temperate regions of the world. Sweet corn 
obtained from a genetic mutation on chromosome 4 locus SU conventional maize resulting accumulation of 
sugars and polysaccharides which are soluble in seed endosperm. Unlike other types of corn, sweet corn 
endosperm contains a lot of sugar to starch, which is called Amylodextrin and it is soluble in water. Producing 
healthy and uniform plants is one of the requirements of modern agriculture. Considering the  unsuitable climatic 
condition in Iran (arid and semiarid) transplantation is one of the requirements for sustainable agriculture 
particularly in sweet corn production with high water requirement where transplantation is able to save at least 2-
3 times of irrigations. Therefore, producing high quality transplants is an important practice for successful 
seedling establishment. Hence, the objective of this study was to evaluate the effects of seed priming and 
substrate types on the characteristics of sweet corn transplants. 

 
Materials and Methods 

This experiment was conducted as factorial based on a completely randomized design with three replications. 
Treatments were three levels of seeds pretreatment: no priming (p1), hydropriming (p2) and biopriming (p3), and 
another factor was seedbeds types in seven levels including: vermicompost (b1), perlite (b2), cocopeat(b3), 
vermicompost+perlite(b4), vermicompost+ cocopeat (b5), perlite+ cocopeat (b6) and vermicompost+ cocopeat 
+perlite (b7). Biopriming using bioaminopalis biological fertilizer applied on the seeds for 24hours in a solution 
containing micro-organisms such azotobacter and Pseudomonas.  Then the non-primed and the primed seeds 
were sown in the plastic pots and grown in a greenhouse with average temperature of 22-25° C. Samples were 
taken three weeks after planting. 

Results and Discussion 
Mean emergence time 

Emergence is shoot elongation and growth leading the shoots out of the soil.  Shorter mean emergence time 
indicates the plants emergence more quickly as a desirable characteristic. Results from analysis of variance 
showed that the mean emergence time was significantly influenced by seed priming treatments (P≤0.01). The 
type of seedbed and interaction of two factors, seedbed and priming had no significant effect on mean emergence 
time (Table 1). Non treated seeds (P1) had the longest mean emergence time of 3.06 days compared with treated 
seeds (P2, P3) (Table 2). 

 
Shoot length 

The results showed that the type of the seedbed and seed priming pretreatment had a significant effect on the 
shoot length on the sweet corn transplants. The interaction between these two factors on shoot length was also 
significant (Table 1). Bioprimed seeds produced transplants with 17.86 cm shoot length superior to the non-
primed seeds, while it did not show statistically significant difference with the hydroprimed seeds. Sweet corn 
seeds inoculation with bacteria resulted a significant increase in the seedling shoot length. Sayed-Sharifi and 
Khavazi (2011) also found similar results. Seed bed also had a significant effect on sweet corn seedling shoot 
length. As the  vermicompost + cocopeat and vermicompost seedbeds produced seedlings with shoot length of  
21 and 20.68 cm respectively, while perlite+coco peat and perlite showed  the lowest shoot length of 10.98 and 
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11.08  respectively (table 2). Nicknam et al. (2012) also investigated the influence of different substrates on the 
growth of two cultivars of lily (Lilium ledebourii) and found that seedbeds containing vremikvlayt and perlite 
produced transplants with a shorter shoot length. P3b5 treatment where the seeds primed with microorganisms 
such as pseudomonas and the seedlings grown in the vermicompost resulted in the highest (24 cm) shoot length  
possibly due to more availability of the nutrients while P1b2 treatments produced the shortest (9.9 cm) shoot 
length seedlings (Figure 1) 

 
Leaf area 

The seeds pretreatment (P≤0.05), the kind of seedbed and the interactions between these factors (P≤0.01) 
have significant effect on the sweet corn leaf area (Table 1). The seedlings of the bioprimed seeds produced a 
higher leaf area of 60.65 cm2 compared with the control and hydropriming treatments possibly due to more 
availability of the nutrients. Seed pretreatment with biological fertilizer of bioaminopalis that contained bacteria, 
azotobacter and pseudomonas had direct and indirect effects on plant growth leading to expansion of the leaf 
area. The direct effects of these bacteria could be used in producing chemical components needed for plant 
growth, facilitating nutrients uptake, atmospheric nitrogen fixation and plant hormones production such as auxin 
and gibberellins, enhancing plant growth in various stages of development, or construction of enzymes involved 
in the plant growth. 

Conclusions 
Seed priming and vermicompost seedbed improved the quality of the produced transplants. This system was 

recommended for sweet corn production in Iran using transplants in order to save at least 2-3 times of the 
irrigation per year where the country is suffering from serious water crises.  
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