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  چكيده
زني و پارامترهاي رشد  در سطوح مختلف بر سرعت جوانه 200Aو  300M و نوع جاذب رطوبت نظور بررسي اثرات مختلف دبه م     

هاي كامل  اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك. در گلخانه پالستيكي طراحي شد 1386فلفل رنگي، آزمايشي در سال 
در اين آزمايش از رقم . گرم استفاده گرديد 4و  2، 0غلظت  3در  200Aو  300Mرطوبت  دو رقم جاذب. تكرار انجام شد 3تصادفي با 

دار نشد و روند خاصي نيز  اثر رقم، غلظت جاذب رطوبت و اثر متقابل اين دو بر هيچ يك از صفات آزمايشي معني. نايروبي استفاده گرديد
گرم،  4با غلظت  M300با استفاده از جاذب رطوبت  اهده نشد، اماداري بين دو رقم جاذب رطوبت مش تفاوت معني. مشاهده نگرديد
  .زني، قطر ساقه و تعداد برگ موثر در فتوسنتز باالتر بود سرعت جوانه

     پارامترهاي رشد, زني، فلفل رنگي جاذب رطوبت، سرعت جوانه :واژگان كليدي
  

  مقدمه
وري خاك، خاصيت جذب رطوبت و نگهداري آن براي  زي و بهروهيكي از علل استفاده از جاذب رطوبت در توليدات كشاور     

جودي و موحدي (باشد  هاي زيست محيطي مي جويي در مصرف كودهاي شيميايي و جلوگيري از آلودگي مدت طوالني و صرفه
زراعي آفتابگردان موثر استفاده از اين مواد را در افزايش عملكرد دانه و ساير صفات ) 1386(غالمحسيني و همكاران ). 1386نائيني، 
زني  و  لذا هدف از اين آزمايش بررسي تأثير سطوح مختلف دو نوع جاذب رطوبت آلماني و ايراني بر سرعت جوانه. دانست

  . باشد پارامترهاي رشد فلفل رنگي مي
  

  ها مواد و روش
زنـي و پارامترهـاي    ر سـرعت جوانـه  در سطوح مختلف ب 200Aو  300M و نوع جاذب رطوبتبه منظور بررسي اثرات مختلف د     

هاي  اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك. در گلخانه پالستيكي طراحي شد 1386رشد فلفل رنگي، آزمايشي در سال 
در ايـن  . گـرم اسـتفاده گرديـد    4و  2، 0غلظـت   3در  200Aو  300Mدو رقم جـاذب رطوبـت   . تكرار انجام شد 3كامل تصادفي با 

اي صـورت   آبياري بصورت تحـت فشـار قطـره   . متر در نظر گرفته شد سانتي 40ها  فاصله بوته. ش از رقم نايروبي استفاده گرديدآزماي
صـفات آزمايشـي عبـارت    . روز تمامي بذور جوانه زدند 4مرداد اولين بذور سبز گشته و در طول  7بذرها در مرداد ماه كاشته، . گرفت

 Mstat-Cكليه محاسبات آماري توسط نرم افزار . فاع گياهچه، قطر ساقه و تعداد برگ موثر در فتوسنتززني، ارت بودند از سرعت جوانه
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بـار بـذور    كيـ سـاعت   24، هر د تا زماني كه ديگر بذور جوانه نزداز روز دوم به بع زني جهت محاسبه سرعت جوانه. صورت گرفت

  :شد نييتع ريبه شرح ز) 1962(ريابطه ماگوبا استفاده از ر يجوانه زده شمارش شدند و سرعت جوانه زن
  :در آن كه      

                                                                                                   n  
Di= GR/  Si                                                                           ∑  

                                                                                                  i-1  
       GR :تعداد بذر جوانـه زده در روز ( يسرعت جوانه زن( ،Si :  جوانـه زده در هـر شـمارش    يتعـداد بـذرها ،Di: امn    تعـداد روز تـا

  تعداد دفعات شمارش: n، شمارش
  

  نتايج و بحث
بيشترين ). 1جدول (دار نشد و روند خاصي نيز مشاهده نشد  نوع جاذب رطوبت مصرفي بر هيچ يك از صفات آزمايشي معني اثر     

 67/59بيشترين ارتفاع گياهچه نيز به ميزان . نداشت 200Aداري با  حاصل شد كه اختالف معني 300Mزني در رقم  سرعت جوانه
باالترين ارتفاع را به خود اختصاص داد، قطر ساقه آن نيز نسبت به رقم  200Aاينكه رقم با توجه به . بدست آمد 200Aمتر در  سانتي
300M 300مربوط به رقم  67/27بيشترين تعداد برگ موثر در فتوسنتز به ميزان . دار نبود كمتر بود، ولي اين تفاوت معنيM  بود

زني و كمترين آن به ترتيب مربوط به  بيشترين سرعت جوانه. هيچ يك از صفات آزمايشي تحت تأثير رقم قرار نگرفتند). 2جدول (
. گرم حاصل شد 4متر در تيمار  سانتي 50/60همچنين بيشترين ارتفاع ساقه نيز به ميزان . گرم مصرف جاذب رطوبت بود 4و  0تيمار 

گرم  4و  2موثر در فتوسنتز نيز بين سطوح جاذب رطوبت مصرفي هيچ گونه تفاوتي نداشته و در دو سطح  قطر ساقه و تعداد برگ
داري بر هيچ يك از صفات آزمايشي  اثر متقابل نوع جاذب رطوبت و مقدار مصرفي آن نيز تأثير معني). 2جدول (كامالً يكسان بود 

  . نداشت
  

  .تجزيه واريانس صفات آزمايشي - 1جدول 
      ميانگين مربعات      

تعداد برگ موثر در   قطر ساقه  ارتفاع گياهچه  زني سرعت جوانه  درجه آزادي  منابع تغيير
  فتوسنتز

  0001/0  0001/0  0001/0  0001/0  2  تكرار
  ns794/0  0000/18  500/4  5000/24  1  رقم
  ns640/0 5000/24 000/2  5000/4 2  غلظت

  ns008/0  5000/13  0001/0  5000/0  2  غلظت×رقم
  0001/0  0002/0 0001/0 0001/0 8 خطا

ns ، * درصد است 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معني به ترتيب نشان دهنده عدم معني**و. 
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  .و تعداد برگ موثر در فتوسنتز) mm(، قطر ساقه )cm(، ارتفاع گياهچه )%(زني  مقايسه ميانگين سرعت جوانه - 2جدول 

  تعداد برگ موثر در فتوسنتز  قطر ساقه  ارتفاع گياهچه  زني هسرعت جوان  صفات آزمايشي
          رقم جاذب رطوبت

300Mآلماني  a487/2 a67/57 A67/12  a67/27  
200A ايراني  a067/2  a67/59  a67/11  a33/25  
          )g/kg soil(غلظت 

0  a900/1  a50/56  a50/11  a50/25  
2  a450/2 a00/59 a50/12  a00/27  
4  a480/2  a50/60  a50/12  a00/27  

  .دار ندارند هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستند، با هم اختالف معني ميانگين
 

  كلي گيري نتيجه
گرم، سرعت  4با غلظت  M300با استفاده از جاذب رطوبت  داري بين دو رقم جاذب رطوبت مشاهده نشد، اما تفاوت معني     

  .ر فتوسنتز باالتر بودزني، قطر ساقه و تعداد برگ موثر د جوانه
  

  منابع
مجله . هاي زئوليت، ليكا و كمپوست بر ذخيره رطوبت خاك و تبخير تأثير اصالح كننده. 1386. ر موحدي نائيني ع. جودي ز - 1

  .62- 50): 2(4. علوم كشاورزي و منابع طبيعي
ي زئوليتي در اراضي شني، بر عملكرد ها تأثير كاربرد كمپوست. 1386. ا جمشيدي. م مدرس ثانوي ع. قالوند ا. غالمحسيني م - 2

 . 23- 36): 1(5. علوم محيطي. دانه و ساير صفات زراعي آفتابگردان
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The effects of super absorptions and different levels of it on germination rate 
and growth parameters of colorful pepper 
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Abstract 
     In order to evaluate the effects of two kinds of super absorption on germination rate and growth 
parameters of colorful pepper, an experiment was conducted. A factorial layout within randomized 
complete block design with 3 replications was used. M300 and A200 with 3 densities of 0, 2 and 4 
gr were used. Colorful pepper cultivar was Nayrobi. The effect of kind of super absorption, 
different densities and interaction between them were not significant on any experimental 
parameters. There was no significant difference between two super absorptions, but M300 obtained 
the highest germination rate, stem diameter and effective leaves in photosynthetic process.  
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