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  :مقدمه
ي از تیـره ) =202n(اي اسـت دیپلوئیـد    گونـه  Zea mays ssp.saccharataذرت شـیرین بـا نـام علمـی      

. شـود  جدید محسـوب مـی   جاتسبزیگروه  جزو این محصول،  کهزي و بومی آمریکاي مرک) Poaceae(گندمیان 

به دلیل طعـم و ارزش غـذایی در   . یابد فراوان ذرت روز به روز افزایش میهاي  بین زیرگونه اهمیت ذرت شیرین در

توقع است که در طیف وسـیعی   ذرت شیرین گیاهی کم. گردد یک گیاه زراعی ارزشمند محسوب می تمام کشورها

نخسـتین مطالـب   شناخته شـده و   18این گیاه از قرن . باشد در سرتاسر دنیا قابل کشت می ییهواآب و شرایط از 

 1820از سـال   Zea mays ssp.saccharataهـاي   زیرگونـه  .باشد می 1779ي ذرت شیرین مربوط به سال  درباره

ذرت شـیرین جـزو    .پس از جنگ جهانی دوم ارزش اقتصادي زیادي پیـدا کـرد   این محصول.جداسازي شده است

منیزیـوم و قنـد    ،فسـفر  گردد که غنی از پروتئین، ویتامین، عناصر معدنی کلسیم، پتاسیم، سبزیجات محسوب می

صـنعت   درسـازي  شـود؛ بـراي کنسرو   خوري به بازار عرضه می زهن یکی از سبزیجات براي مصرف تاو به عنوا بوده

داراي  همچنـین  ایـن محصـول  .باشـد قابل عرضه مـی فرآوري صنعتی نیز  درفرآوري میوه و سبزیجات و همچنین 

ازنظر ارزش غذایی شبیه نخود فرنگی اسـت بـا ایـن     ذرت شیرین .باشد می  Cو A, Bهاي  مقداري آهن و ویتامین

باشـد و   هاي ذرت شیرین حاوي گلـوتن نمـی   دانه. کربن بیشتري داردتفاوت که مقدار پروتئین کمتر ولی هیدرات 

طعـم و   دلیل این که ذرت شیرین غذاي خوش به. اي در رژیم غذایی بدون گلوتن دارد به همین دلیل جایگاه ویژه

مایـل بـه   هـاي اخیـر کشـاورزان بیشـتري ت     ر سالسازد، د ها فراهم می خوبی براي دام هان و علوفسالمی براي انس

. باشـد  کیلوگرم در سال می 15تا  10 حدودر آمریکا و اروپاي غربی در آن د همصرف سران. آن دارند و تولید کشت

 مـی آمریکا، فرانسه و ایتالیـا و ژاپـن، اسـترالیا و مجارسـتان      کشورهاي در ذرت شیرینبیشترین اهمیت اقتصادي 

 هبوتـ . دهـد  از جهانی صنعت فرآوري را پوشش مـی درصد نی 75در آمریکا و کانادا حدود این محصول تولید . باشد

هـر   محصـول . متر متفـاوت اسـت  سانتی 20تا  10ها از  طول بالل.  کندتولید میبالل  3تا  1ذرت شیرین معموالً 

، 1384، پیوسـت، Szymanek et al.,2006(د ه، میـزان عناصـر غـذایی تفـاوت دارنـ     رقم از نظر شکل، رنگ، انـداز 

  ).1388 شکاري و همکاران،
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هـاي   ط رشـد، میـزان رسـیدگی و روش   یهاي ذرت شیرین با شرایط آب و هوایی محـ  ترکیب شیمیایی دانه

 7/72( از آب تشـکیل شـده اسـت    دانـه قسـمت عمـده   ). Salunke and Kadam,1998(مرتبط اسـت   انبارداري

هـا   پروتئین ،)درصد 81(ها  جامد شامل کربوهیدرات مواد. باشدمی درصد 3/27نیز  جامد موادو مقدار کل ) درصد

ذرت شیرین منبع غنی فیبـر،   ).Picha,2006(باشد  می) درصد5/2(، و سایر مواد )درصد5/3(، لیپیدها )درصد13(

  . )Drost,2005( گرم کربوهیدرات است 20و انرژي کالري  80بالل حاوي یک  بوده و Aاسید فولیک و ویتامین 

دوم را از لحاظ ارزش زراعـی و فـراوري    رتبهبین کلیه محصوالت سبزي و صیفی در آمریکا  درذرت شیرین 

که سـبب  هایی  ذرت شیرین به دلیل وجود ژن یا ژن. را از نظر ارزش تجاري به دست آورده است رتبهو چهارمین 

خـوري، کنسـرو شـده یـا آرد      و بـه شـکل تـازه   بوده شود، داراي ارزش غذایی زیادي  تغییر نشاسته آندوسپرم می

در ) روز از کاشـت تـا برداشـت    85تـا   75(کشت ذرت شیرین به دلیل کوتاه بودن دوره رشد آن . شود مصرف می

حتی به عنوان کشت تابستانه پس از برداشـت گنـدم و جـو    سرتاسر مناطق کشور قابل توصیه است و در مواردي 

عـدم   ایـران،  در گیـاه  ایـن  کاشت عدم یلدل از اي مالحظه قابل بخش ).1373بانکه ساز،( باشدمینیز قابل کشت 

 ذرت تـازه  مصـرف  کـه اصـوالً   داشـت  توجـه  بایـد  .باشد می زارعین براي گیاه این مورد در اطالعات کافی وجود

 صـورت  بـه  غذایی صنایع در تبدیل از پس آن عمده بخش و داده را آن کل مصرف درصد 25 تا 20 تنها شیرین

 را تبـدیلی  صـنایع  در شیرین ذرت بالل از امکان استفاده حقیقت در. شودمصرف می کنسرو صورت به یا منجمد

 شـیرین  ذرت محصـول  از بتوان تنها نه که شود سبب می مزیت این. آورد شمار به گیاه این بالقوه امتیازات از باید

 منبـع  یـک  عنـوان  بـه  را گیاه این توانمی و شده نیز تسهیل آن صادرات بلکه ،نمود استفاده سال فصول تمام در

  ).1386، سنجري( نمود مطرح توجه درخور ارزي درآمد

 گیاه یک انتخاب .دارد وجود زمانی خالء یک پاییز در بعدي کاشت تا بهار اواخر در گندم برداشت از بعد

که  شود زمان و زمین عامل دو از بهینه استفاده موجب تواند می کوتاه زمانی فاصله این در آن و کشت مناسب

  .)1389عزیزي،(باشد  ذرت شیرین گزینه مناسبی براي کشت می
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 خصوص در نژادي هب و زراعی به از اعم جانبه همه تحقیقات انجام ، شیرین ذرت کاشت بالقوه مزایاي به توجه با

 ،اسـت  نظـر  شـیرین مـورد   ذرت عملکـرد  حداکثر به یابی دست با توجه به این که. رسد یم نظر به ضروري گیاه ینا

 و فیزیولوژیـک  ،اکولوژیـک  هـاي  ویژگـی  بـا  آشـنایی  سایه در باید محصول این کشت در زراعی به تحقیقات با آشنایی

  . )1384محمدي،(  باشد گیاه این زراعی

  :کیفیت بذر

کیفیـت بـذر بـه     .استفاده از بـذرهاي بـا کیفیـت بـاال بسـیار ضـروري اسـت        ،براي حصول عملکرد مطلوب

گیـري گیاهـان   که در شکلشود  گفته میو بهداشتی بذر  ژنتیکی، فیزیکی، فیزیولوژیک هاي اي از ویژگی مجموعه

هـاي فیزیولوژیـک در    ویژگی. کننداالیی را تضمین میبو حاصلخیزي قوي و نیرومند نقش داشته و قابلیت باروري 

در . شـود بـذر تعریـف مـی   زنی، بنیه و طول عمـر  کننده جوانه هاي حیاتی تعیین قالب ظرفیت بذر در انجام فعالیت

بلکـه بـه    ،گیـرد  و مشخصی بذر جهت کاشت مورد استفاده قـرار مـی   مناسببذرهاي با کیفیت باال، نه تنها مقدار 

کیفیـت بـذر    بـراي شـناخت  . هاي اضافی نیسـت  زنی باالي بذرها، نیازي به کاشت دوباره و صرف هزینه علت جوانه

  ).1996بیشنوي و سانتوز، ( استانداردهایی تعیین شده است معیارهاي مختلفی وجود دارد و در این زمینه

  :بنیه بذر

آل  زنـی اسـتاندارد در شـرایط ایـده     بـذر داراي سـطوح مشـابه جوانـه     هاین است که دو تود 1بذر همفهوم بنی

 هبنیـ . بذر داشته باشـند  هرد متفاوتی به دلیل تفاوت در بنیآزمایشگاه، ممکن است در شرایط نامساعد مزرعه عملک

 هایـن عوامـل بـر تجمـع مـاد      هاثر زیـادي دارد و همـ   بذر بر درصد و سرعت و یکنواختی ظهور گیاهچه در مزرعه

باالي بـذر بـه خصـوص در شـرایطی کـه       هبنی. دارند تأثیرخشک توسط گیاه و تراکم بوته و در نهایت بر عملکرد 

 Tekrony and(تراکم بوته کمتر از حد مطلوب براي حداکثر عملکرد باشد، سبب افـزایش عملکـرد شـده اسـت     

Egli,1991.(  

                                                             
1 - Seed Vigor 
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  :زنی و استقرار گیاهچه درصد جوانه

 بـا  مختلف مناطق در زراعی گیاهان که است هایی لمعض از ناکافی استقرار و زنی ضعیف جوانه نامناسب، کیفیت

 قـدرت  فیزیکـی،  خلـوص  ژنتیکـی،  خلـوص  رقـم،  جملـه  از بسـیاري  عوامل تأثیر تحت کیفیت این .هستند مواجه آن

 قـدرت  محـیط،  ژنتیکـی،  سـاختار  دیگـري چـون   عوامـل   .گیرد می قرار بذر نامیه قوه و ماندنزنده  قابلیت زنی،جوانه

 بـر  پـاتوژن  و فرسـودگی  و سـن  بذر، ذخایر مکانیکی، صدمات زمان برداشت، در رسیدگی مراحل مادري،گیاه  تغذیه

 بسـیاري  اهمیـت  از کـه  اسـت  گیـاه  نمـو  و رشـد  مرحله زنی اولینجوانه  .است تأثیرگذار بذر قدرت و زنیجوانه میزان

 مـی  بـذر  کیفیت مهم پارامترهاي از بذر بنیه و جوانه زدن یکنواختی و سرعت ،زنیجوانه بر عالوه  .باشد می برخوردار

 آن دنبـال  بـه  و گیـرد  مـی  قـرار  بـذر  پیري و زوال ثیرات تحت بذر کیفیت و قدرت). 1387 همکاران، و سلطانی(د نباش

هاي متعـدد  همشاهد اساس بر ). (Macdonald et al., 2003یابد می کاهش نیز زنیجوانه سرعت و زنیجوانه ظرفیت

 کـه  اسـت  شده ثابت اي مزرعه و آزمایشگاهی در شرایط گیاهی، مختلف هايگونه بذري گوناگون هايتوده بررسی در

 و تفـاوت  ایـن  .باشـد  مـی  متفـاوت  در مزرعـه  گیاهچـه  اسـتقرار  میـزان  با آزمایشگاه در بذر توده یک زنیجوانه درصد

 گلعـذانی،  و قاسـمی  روزرخ( باشـد  میبذري  مختلف هايودهرویش ت قدرتبنیه یا  در تفاوت وجود  علت به تغییرات

1377( .  

-براي فراهم سازي بستر مناسـب جهـت جوانـه    زمینمناسب  از آماده سازيپس  ،براي کشت ذرت شیرین

ها سبب اطمینـان از اسـتقرار یکنواخـت    بذرکاري دقیق براي رعایت فاصله مناسب بین بوته شیرین،ذرت  زنی بذر

تماس خوب خاك با بذرها ، عـدم   .است ها و رشد گیاه و همچنین کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار، الزامیبوته

همچنـین حمـل و   . کندها کمک میهزنی و سبز شدن گیاهچو رطوبت مطلوب خاك به جوانه وجود سله در خاك

هاي مکانیکی  مهم است، چون اگر پوسته بذر ترك بـردارد و  نقل با دقت بذر جهت جلوگیري از آسیب و خسارت

هـاي بیمـاري زا   کنند و سسب جـذب قـارچ  نی بذرها به بیرون تراوش میآسیب ببیند، پس از کشت بذر مواد درو

  . شوندمی
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تـر محصـول و برداشـت    ها و رسـیدگی سـریع  سبز شدن یکنواخت و سریع بذرها سبب افزایش استقرار بوته

انبـارداري  مـاه   12زنی و بنیه بـذر پـس از   چون درصد جوانه ،هرسال باید بذر جدید را کشت نمود. شودزودتر می

استفاده از بذرهاي هم اندازه و یکنواخـت بـا   . کاهش قابل مالحظه اي خواهد یافت، خصوصا در ارقام سوپرسوئیت

شـود از بـذرهاي آغشـته    توصیه می. تر محصول و افزایش عملکرد خواهد شدبنیه باال منجر به رسیدگی یکنواخت

زنی و رشـد  هاي بذرزاد و حشرات درطی جوانهماريها جهت جلوگیري از خسارت بیها و حشره کشبه قارچ کش

فقط از بذرهاي گواهی شـده  . شودکیلوگرم بذر مصرف می 17تا  5/11براي هر هکتار بین . گیاهچه استفاده گردد

کاشـت بـذر ذرت   . )Drost,2005( اسـتفاده نمـود   بایـد شـود،  عاري از بیماري که از منبع قابل اطمینانی تهیه می

گیرد و با توجه به تحقیقات انجـام شـده   گرم جنوبی کشور مانند بهبهان در زمستان صورت می شیرین در مناطق

، ولی در مناطق معتدل و سـرد از  )1383دانایی،(بهمن بوده است  20ترین تاریخ کشت آن در این منطقه مناسب

دذرت شـیرین را از اواخـر   تـوان  در اسـتان گلسـتان نیـز مـی    . توان کشت نمـود اوایل اردیبهشت تا اواسط تیر می

ه بیشـترین  کـ باشـد  فروردین تا اوایل شهریور کشت نمود، اما بهترین تاریخ کاشـت آن در اوایـل اردیبهشـت مـی    

  ).1384مختارپور،(عملکرد را درپی خواهد داشت 

) sh2(متر است، امـا ارقـام سوپرسـوئیت    سانتی 5تا  5/2بین ) suنوع(عمق کاشت بذر براي ارقام استاندارد 

  .متر کشت شوند، چون داراي بنیه کمتري هستندسانتی 5/2نباید در عمق بیش از 

تـرین  بحرانی. باشدرطوبت کافی خاك در طی فصل رشد براي کسب حداکثر عملکرد ذرت شیرین، الزم می

نش هاي کوتاه مـدت تـ  دوره. دوره رشد گیاه از نظر رطوبت، در طی ظهور تاسل، ظهور کاکل و پر شدن دانه است

  . زنی بذر ضعیف باشدخشکی در رشد گیاه، معموال بر عملکرد اثر ندارد، مگر این که جوانه

-افشـانی رخ مـی   پس از گرده به سرعترشد و نمو بالل . شودانجام میشانی ذرت شیرین توسط باد گرده اف

، خصوصـاً  )گراددرجه سـانتی  35بیش از (ي تابستان دماهاي باال. کشد روز طول می 20-25راي اکثر ارقام دهد و ب

تـنش خشـکی در مرحلـه ظهـور کاکـل نیـز       . شود افشانی ضعیف می سبب گرده ،اه باشداگر با بادهاي خشک همر

. در قسـمت انتهـایی بـالل نتواننـد رشـد کننـد       واقـع هاي  دانهممکن است شود و  افشانی ضعیف می منجر به گرده
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از مزارع تولید ذرت فاصله داشته باشـد تـا از هرگونـه اثـرات زیانبـار       بایدافشانی  مزرعه ذرت شیرین در زمان گرده

روز  14فاصـله زمـانی   یـا   منبع گرده ناخواستهعه ذرت شیرین و رمتر بین مز 75فصله . دگرگشنی جلوگیري شود

ته ایزوالسیون مناسـبی وجـود نداشـ    فاصله اگر .شود افشانی سبب از بین رفتن هرگونه دگرگشنی می از زمان گرده

 ,Drost( شـود  ها مـی  ب تغییر رنگ و کیفیت خوراکی دانهاي رخ خواهد داد که سب باشد، دگرگشنی قابل مالحظه

2005(.  

   
  

نقش ژنوتیپ در افزایش سازگاري ارقام و عملکرد دانه از طریق تأثیر بر قابلیت سبز شدن گیاهچـه، افـزایش   

باشـد و بـا   مهـم مـی  ... بهتر بـه عوامـل نامسـاعد محیطـی و    ظرفیت فتوسنتز، سرعت رشد و رقابت بهتر، مقاومت 

  ).1380باصفا، (هاي اصالحی افزایش داد توان عملکرد را در برنامهانتخاب براي این صفات می
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 ،رود مـی  بشـمار  زراعـی  گیاهـان  تـرین مهم از توسعه یافتهکشورهاي  از بسیاري در شیرین ذرت که اینبا 

 قبـل در  هـا سـال  از گیـاه  ایـن  بـا  رابطـه  در نژادي به مطالعات .است شدهن واقع توجه مورد چندان ایران در لیو

 منـدي  عالقـه  افزایش و شیرین ذرت غذائی ارزش به با توجه. است گردیده آغاز بذر و النه تهیه و اصالح موسسه

 افـزایش  بـه  توجـه  بـا  و باشد می استفاده نسرو قابلک یا خوري تازه صورت به که ارزش با فرآورده این به مصرف

 رسـد  مـی  نظـر  بـه  ضـروري  شـیرین  ذرت هیبریـد برتـر   تولیـد  شـور، ک در گیـاه  ایـن  هـاي فـرآورده  بازار مصرف

هاي اصـالحی بسـیار اهمیـت دارد و صـفاتی ماننـد لطیـف بـودن        کیفیت ذرت شیرین در برنامه ).1389عزیزي،(

لکـرد،  خصوصـیات زراعـی ماننـد یکنـواختی، عم    یرینی، طعم، عطر و ظاهر آن همراه بـا  ش، )پوسته دانه(پریکارپ 

  .)1373بانکه ساز،(ها و آفات مورد توجه به نژادگران است  زودرسی و مقاومت به بیماري

  :ها ارقام و ژنوتیپ

یـا   رقمبا توجه به نوع . باشدمیها آن میزان قنددر زمان رسیدگی و  ذرت شیرین ارقام مختلفتفاوت عمده 

در مقایسـه  ارقـام زودرس  . باشدروز از کاشت می 60-90محدوده زمانی رسیدن ذرت شیرین  واریته کشت شده، 

 ،که فصل رشد کوتاه و دما کـم باشـد   در مناطقی. و  قند کمتري دارند ترهاي کوچکمعموالً باللبا ارقام دیررس 

ارقـام اصـالح   . باشـند می ارترترند و ارقام دیررس براي فصل رشد طوالنی و دماهاي باال سازگمناسبارقام زودرس 

در مقایسـه بـا   عملکـرد قابـل قبـولی    از که Ksc403 و  Ksc402 ارقام از در کشور ما عبارتند از شده ذرت شیرین

تـر و  وارداتـی تـا حـدي از طعـم مناسـب      برخی از ارقـام اما نکته قابل ذکر این است که . برخوردارندارقام وارداتی 

خوش خوراکی بهتري برخوردار بود، لذا انجام عملیات اصالحی و به نژادي بـراي بهبـود طعـم ارقـام داخلـی گـام       

  .باشدمیو کاهش واردات بذر  در افزایش تقاضا براي تولید ارقام داخلیمؤثري 

 Bonanza ,Chase Harvest  ارقـام  شـامل در فهرست ملی درج شـده انـد     کهارقام وارداتی ذرت شیرین 

Gold, Temptation, , Challenger, Obsession, Tessa, Amyla Samyra, ,Jessica, Merit Passion,  مـی-

 .باشد
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  :طبقه بندي ذرت شیرین 

 -1ارقام ذرت شیرین به صـورت   :زان شیرینی دانه صورت گرفته استطبقه بندي بر اساس جهش ژنی و می

 sugaryشیرین افزا یا ذرت با شیرینی زیـاد   -2  است درصد 7-10ها آنمیزان قند در   (su)) معمولی( استاندارد

enhanced(se)  ها بیشتر از ارقام استاندارد است و نیازي به فاصله ایزوالسـیون بـا یکـدیگر    که میزان شیرینی آن

. شـوند بندي میطبقه super sweet (sh2) و شودها نمیها سبب کاهش قند آنندارند و گرده افشانی با سایر ذرت

هـاي سـرد و مرطـوب بـه     در خـاك  sh2ارقـام  . زنندهاي سرد انواع استاندارد بهتر از انواع دیگر جوانه میدر خاك

همـه انـواع   .)Drost, 2005( کشـت شـوند  su  زنند و بهتر است براي کشت زودهنگام بهاره انواعخوبی جوانه نمی

  . )Picha,2006؛1394خاوري،(زنند هاي گرم به خوبی جوانه می ارقام در خاك

اسـت و   یـا معمـولی   برابر ذرت شیرین استاندارد 3تا  2میزان قند ) super sweet(ارقام بسیار شیرین در 

زنی ضعیف آن و همچنین کـاهش میـزان   اما جوانه. شودروز حفظ می 10میزان شیرینی آن در شرایط مطلوب تا 

ــا ذرت   ــانی ب ــرده افش ــر گ ــد آن در اث ــر قن ــاي غی ــی  ه ــام م ــن ارق ــب ای ــد شــیرین از معای ــزي،(باش ، 1389عزی

  .)2005دیکرسون،
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  :عملکرد واهمیت کیفیت بذر 

بنابراین استفاده از .  کندبذر به عنوان یک نهادة اصلی و حیاتی نقش مهمی را در تولید محصول ایفا می

عدم دسترسی به بذرهاي باکیفیت یکی . هاي مؤثر افزایش عملکرد گیاه زراعی استبذرهاي با کیفیت یکی از راه

  .),Narayanareddy 2008(از عوامل اصلی کاهش عملکرد است 

ها و ایجاد تراکم مطلوب گیاهی و کسب استفاده از بذر داراي کیفیت باال براي استقرار یکنواخت بوته

توان ها در واحد سطح را میدرحالی که تعداد متوسط بوته. برخوردار استعملکردهاي باالتر از اهمیت ویژه اي 

زنی پایین، ثابت نگه داشت، حفظ فاصله یکنواخت بوته بدون کاشت از طریق افزایش میزان بذر داراي جوانه

  . )Gupta et al.,2005( زنی باالتر امکان پذیر نیستبذرهاي داراي جوانه
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ذرت شیرین از درصد ظهور ضعیف گیاهچه در مزرعه، استقرار ضعیف بوته و همچنین عملکرد کمی 

یکی از مشکالتی که برخی از کشاورزان در اکثر دنیا ). Kumai et al.,2008(درمقایسه با ذرت برخوردار است 

رزان از این مسئله کنند، سبز شدن ضعیف بذر ذرت شیرین در مزرعه است، همچنین برخی از کشاوعنوان می

 80زنی جوانه(شکایت دارند که بذرهاي خریداري شده ذرت شیرین با وجود دارا بودن استاندارد مصوب مؤسسه 

یکی از دالیل این مسئله زود کشت . بازهم در مزرعه به خوبی سبز نشده و بدسبزي ایجاد شده است) درصد

 ºF 60  از باالتر ازنمودن بذرها در بهار و سرد بودن خاك است که براي سبز شدن ذرت شیرین دماي خاك باید 

. زمان کشت ذرت شیرین استدرواقع دماي خاك یک عامل مهم براي تعیین . باشد )گراددرجه سانتی 6/15(

گراد است و براي ارقام درجه سانتی 10ت شیرین ذر) su( دحداقل دماي خاك باید براي ارقام استاندار

گراد است و قبل از این که دماي خاك به این حد  درجه سانتی 15نیز  )se(و بسیار شیرین  )sh2(سوپرسوئیت 

هاي روز براي سبز شدن در خاك 15بذرهاي ارقام استاندارد حدود   .نرسیده باشد، نباید بذرها را کشت نمود

 5گراد باشد، فقط حدود درجه سانتی 21گراد زمان نیاز دارند، اما اگر دماي خاك درجه سانتی 10داراي دماي 

 24-32تمامی ارقام ذرت شیرین نیز  و رشد زنیبهترین دماي هوا براي جوانه. روز براي سبز شدن الزم است

   .باشدگراد میدرجه سانتی

زنی، توانایی بذر در هاي جوانهآزمون. گرددزنی و خلوص تعیین میکیفیت بذر اصوالً توسط تجزیۀ جوانه

متأسفانه این شرایط در . کندگیرد، ارزیابی میتولید گیاه سالم را وقتی تحت شرایط مساعد محیطی قرار می

زنی کمی دارند، اغلب بنیۀ کمی به دلیل زوال بذر دارند بذري که جوانههاي توده. مزعه به ندرت وجود دارد

)Brick, 2013.(  

شوند، عمدتاً از نظر زنی باال هنگامی که در یک مزرعه در یک زمان کشت میهاي بذر داراي جوانهتوده

زنی نتایج آزمون جوانهگردد این سئوال به ذهن برسد که آیا ظهور گیاهچه در مزرعه تفاوت دارند که باعث می

زنی درست بوده است و دلیل این تفاوت یک جزء اشتباه بوده است؟  پاسخ این سئوال منفی است و نتایج جوانه

و بنیۀ بذر به عنوان مجموع خصوصیاتی از بذر که سطح فعالیت . باشددیگر کیفیت بذر به نام بنیۀ بذر می
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فرایند پیر شدن . گرددکنند، توصیف میو ظهور گیاهچه تعیین می زنیبذر یا تودة بذر رادر طی جوانه عملکرد

یابد سبب که قبل از برداشت شروع شده و درطی برداشت، فرآوري و انبارداري ادامه می) یا زوال( فیزیولوژیک

. دهندزنی از دست میبه هرحال، بذرها بنیۀ خود را قبل از دست دادن قابلیت جوانه. شودکاهش بنیه بذر می

، بنیۀ بذر و )میزان زوال( نظر سن فیزیولوژیک زنی باال و مشابه ازهاي بذر داراي سطح جوانهدلیل این که توده

  ). ISTA,1995( باشددرنتیجه پتانسیل عملکرد در مزرعه تفاوت دارند، همین مسئله می

گیاه زراعی ازطریق  عملکردترین پارامترهاي کیفیت بذر است و توانایی اثرگذاري بر بنیۀ بذر یکی از مهم

بنیۀ بذر بر رشد رویشی ). 2010قاسمی و همکاران،(استقرار بوته، خصوصاً تحت شرایط محیطی نامناسب را دارد 

شوند، گذارد و ارتباط زیادي با عملکرد در گیاهانی که در مرحلۀ رویشی یا اوایل رشد زایشی برداشت میاثر می

نیه باال سبب استقرار ساختار مطلوب کانوپی می شود که رقابت درون گیاهی ب). ,Tekrony & Egli 2009( دارد

ظهور سریع گیاهچه باعث ایجاد مزیت زمانی  . رساندرا به حداقل رسانده و عملکرد محصول را به حداکثر می

ذرت بذرهاي  ).2001،2002سلطانی و همکاران،(شود هاي هرز میمکانی براي گیاه زراعی جهت رقابت با علف

- در چنین مواردي بوته. پایین دارند هتري نسبت به بذرهاي داراي بنیباال همیشه ظهور یکنواخت يهداراي بنی

هایی اي داراي رشد و نمو کمتري نسبت به بوتهباشد، در هر مرحلههایی که ظهورشان در مزرعه داراي تأخیر می

 نتایج تحقیقات برخی از محققین ).,Egli and Rucker 2012(که ظهورشان در مزرعه سریع بوده است، دارند 

هاي آزمایشگاهی و ظهور گیاهچه در مزرعه، پیچیده است و توانایی که ارتباط بین آزمون ه استنشان داد نیز

باشد و بستگی بسیار زیادي هاي آزمایشگاهی در پیش بینی و تخمین ظهور گیاهچه در مزرعه، متغیر میآزمون

  .,Minicka and Duczmal (Tekrony and Egli;1995 1989,(مزرعه دارد به شرایط محیطی 

شود گردد که گاهی مشاهده میساالنه هزینه زیادي صرف واردات بذر ذرت شیرین میبا توجه به این که 

 از عملکرد ضعیفی در مزرعه برخوردار) درصد 80باالي (زنی استاندارد این بذرها با وجود دارا بودن سطح جوانه

ي بذر ذرت شیرین با درصد ظهور زنی  و بنیهبه منظور بررسی ارتباط بین درصد جوانه مطالعه اي لذا. هستند

و   PA213و  Chaseیبرید وارداتی به نام دو هو همچنین عملکرد و برخی از صفات زراعی  گیاهچه در مزرعه
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زنی سطح جوانه چهار. انجام شد )1393و  1392سال (طی دو سال   Ksc403 یک هیبرید تولید داخل به نام

صفات مورد بررسی شامل  .براي هر یک از این ارقام درنظر گرفته شد )درصد 90و  75،80،85( ي بذر اولیه

، در مزرعه درصد ظهور گیاهچهوزن خشک گیاهچه،  ،چهچه، طول ساقهزنی، طول ریشههاي جوانهبرخی شاخص

سرعت ظهور گیاهچه، سطح برگ، ارتفاع بوته، طول بالل، قطر بالل، تعداد ردیف و تعداد دانه در بالل و وزن 

برتري  PA213در اکثر صفات اندازه گیري شده بر رقم وارداتی  KSC403نتایج نشان داد رقم . هزاردانه بودند

مزرعه و اکثر صفات مورد بررسی همبستگی  زنی اولیه بذر با ظهور گیاهچه درهمچنین بین جوانه. نشان داد

  .باالیی وجود داشت

 .کاهش عملکرد محصول درنتیجۀ کشت بذر داراي کیفیت پایین در بسیاري از موارد گزارش گردیده  است

زنی و این کاهش عملکرد را بیشتر به استقرار کم و نامناسب بوته نسبت داده اند که به طور مستقیم با جوانه

 . );Hampton,1981 Minton et al., 1982;  Wheeler et al., 1997(  ه در مزرعه مربوط بوده استظهور گیاهچ

بسیاري از محققین نیز . باشند مرتبطبا درصد ظهور گیاهچه در مزرعه  بایدهاي کیفیت بذر   آزمون

زنی استاندارد در آزمایشگاه را بیان نموده هاي جوانه ین ظهور گیاهچه در مزرعه و آزموندار ب همبستگی معنی

اند، اما در عین حال عدم ثبات و مشکل بودن پیش بینی ظهور گیاهچه در مزرعه را نیزگزارش نموده اند 

(Duczmal and Minicka, 1989; Egli and Tekrony  , 1995; Vieira et al.,1999;  Nezar et al., 

2008;.(Freitas et al.,2000).  

- زنی بذر را تحت شرایط مطلوب تعیین می زنی استاندارد توانایی جوانه جوانهآزمون اما باید توجه نمود که 

که در با توجه به این .توان انتظار داشت و نتایج آن در برخی موارد بیش از نتایجی است که در مزرعه می نماید

.. زنده مانند خشکی، سرما وهاي زنده و غیر از تنش يدقابل پیش بینی بوده و همیشه تعدامزرعه شرایط غیر

هاي بنیه در تخمین کیفیت بذر اغلب  اي بیشتر کیفیت بذر ازطریق آزمونه ارزیابیوجود دارند، بنابراین 

  ). ;Anfinrud and Schneiter 1984 Goggi et al.,2007(ارزشمند هستند 
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ئه اار) یستاا(المللی آزمون بذر  بنیه بذر ذرت شیرین جدیدترین آزمونی که انجمن بین ارزیابی در رابطه با

ان از این که بذرهاي داراي و براي اطمین باشد چه است که آزمونی سریع و آسان میداده آزمون ظهور ریشه

یکنواخت در مزرعه و درصد یا باالتر داراي بنیه قابل قبولی جهت سبز  80در سطح استاندارد ملی زنی  جوانه

  ).ISTA,2012(توان انجام داد  باشند این آزمون را میوب نیز میحصول عملکرد مطل

 

  :چهآزمون ظهور ریشه -

براي ارزیابی بنیۀ ذرت ارائه  2012در سال ) ISTA(آزمون جدیدي است که انجمن بین المللی آزمون بذر 

بذر ذرت در حوله کاغذي به صورت روش  تایی 25تکرار  8هشت بر اساس دستورالعمل این روش . نموده است

ها پس از خروج  به سمت چهطرز قرار گرفتن بذر باید طوري باشد که ریشه. شودمعمول ساندویچی کشت می

کاغذهاي حوله اي باید پیچیده . شودبراي تسهیل شمارش بذرها در دو ردیف کشت می. پایین کاغذ قرار گیرند

سپس بذر را در دماي مورد نیاز براي . پالستیکی براي جلوگیري از خشک شدن قرار گیرد هايشده و در کیسه

درجه، اقدام به  20±1ساعت در دماي  66پس از  ،گراد قرار دادهدرجۀ سانتی13 ± 1یا در 20±1زنی جوانه

شمارش انجام ) روز  6(  ساعت 144درجه هم پس از  13شمارش بذور نموده و در صورت قرار دادن در دماي 

. شودمتر در هر تکرار شمارش شده و یادداشت میمیلی 2چه به طول حداقل راي ریشهتعداد بذور دا. شودمی

 چهارچه با ترکیب چه در هر تکرار به درصد تبدیل شده و میانگین درصد ظهور ریشهتعداد بذور داراي ریشه

  .)ISTA Rules,2012( شود بذر تبدیل می صدتاییتایی به یک تکرار  25تکرار 

در سطح چه کمترین درصد ظهور ریشه  KSC403رقم  و دوم در سال اول تحقیق انجام شده نیز در در

باالتر و زنی  جوانهبا تمام سطوح د که مشاهد ش) درصد 70و  درصد 63میانگین (درصد  75زنی اولیه  جوانه

زنی سطح جوانه. داري نشان داد چه تفاوت معنی در آزمون ظهور ریشه PA213زنی رقم   همچنین با سطوح جوانه

- بین سطوح جوانه اما. را  نشان داد) درصد 52میانگین (چه  داتی کمترین درصد ظهور ریشهدرصد رقم وار 75

تفاوتی ) درصد 3/79میانگین ( PA213درصد رقم  85و ) درصد 6/75میانگین ( KSC403درصد  80زنی اولیه 
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با تمامی سطوح دیگر  KSC403درصد رقم  85زنی اولیه  وجود نداشت، سطح جوانه چه ر ریشهاز نظر درصد ظهو

درصد نیز بین دو رقم  90همچنین در سطح . وارداتی تفاوت معنی داري نشان داددرصد رقم  90و  85به جز 

چه مشابهی  ظهور ریشهدرصد   PA213درصد رقم  85 با  KSC403درصد رقم  80طح س. تفاوتی دیده نشد

درصد رقم وارداتی  90و همچنین با این رقم درصد  90نیز با   KSC403درصد   85زنی  سطح جوانهاما . داشت

  .  تفاوتی نداشت

  : نتیجه گیري

چه مشخص  نیه بذر از طریق آزمون ظهور ریشهاز نظر ب KSC403با توجه به نتایج فوق برتري رقم داخلی 

که باعث گردید بذرها سرعت و درصد باالتر ظهور  باشد می رقم ي بذرهاي اینباال بیانگر بنیهکه  گردد می

بذر هر یک از ارقام در زنی جوانهدرصد  گردید هنگامی کهمشاهده  همچنین .نشان دهند گیاهچه در مزرعه را

بذر هیبرید تولید داخل داراي بنیه بسیار باالتري بوده و در نتیجه در مزرعه  بود،درصد  80 سطح استاندارد

سبب افزایش  در نهایت را ارائه داد کهبوته تر و یکنواختاستقرار باالتر و داراي سرعت ظهور گیاهچه بیشتر بوده 

باشد که توانایی  بذرهاي تولید داخل ذرت شیرین می این امر بیانگر کیفیت باال و بسیار خوب. محصول گردید

زار داخلی براي بذرهاي تولید داخل کشور، خروج ارز از رقابت با بذرهاي وارداتی را دارد و با افزایش تقاضاي با

زنی اولیه بذرها با درصد  ین ارتباط نزدیکی بین درصد جوانههمچن .اي خواهد یافت کشور کاهش قابل مالحظه

سبز شدن در مزرعه، ارتفاع بوته و سطح برگ و درنهایت عملکرد مشاهده شد، به نحوي که بذرهاي داراي 

زنی استاندارد عملکرد بهتري نسبت به بذرهاي با جوانه) درصد 90و  85( درصد 80باالتر از زنی سطوح جوانه

و استقرار درصد سبز شدن سرعت و بودند  درصد 75داشتند و همچنین بذرهایی که داراي قوه نامیه  درصد 80

هاي حاصل از بالل .بودذرها سایر ب عملکردشان بسیار کمتر از، وزن هزاردانه و ارتفاع، سطح برگ ،در مزرعهبوته 

  . بودنددرصد داراي وزن هزاردانه باالتري  85و  90بذرهاي داراي قوه نامیه اولیه 
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 داخلی هیبریدهاي تولید ایران در هاي اخیردر سال شیرین ذرت افزون روز تقاضاي و اهمیتبا توجه به 

 جهت واردات ارز خروج از ممانعت براي حل راه یک عنوان بهو همچنین تولید بذرهایی با کیفیت باال  پرمحصول

 قابلیت و ذرت نوع این بودن رس متوسط به عنایت عالوه باه ب .باشد می توصیه قابل شیرین ذرت خارجی بذور

 افزایش و شیرین ذرت غذائی ارزش گرفتن نظر در با همچنین و جو و گندم از بعد دوم شتک بصورت شت آنکا

 کشور، در گیاه این هايمصرف فرآورده بازار افزایش به توجه با و ارزش با فرآورده مصرف این به مندي عالقه

مانند باال بودن میزان قند، تردي و نازك بودن پوسته و طعم  که از نظر کیفیت ذرت شیرین ارقام هیبرید تولید

   .رسد می نظر به ضروري بسیارمشابه با ارقام وارداتی باشند، پریکارپ و طعم 
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