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  چكيده
آزاد   جهت بررسي اثرات پيش تيمار آبي بذر بر روي برخي صفات زراعي سويا آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه

اين آزمايش براساس طرح بلوكهاي كلي تصادفي بودند كه يكي از فاكتورهاي پيش تيمار . اسالمي واحد اردبيل صورت گرفت
. درصد خشك گرديدند 30بودند كه در آب معمولي خيسانده شدند و سپس تا رطوبت حدود ) ساعت 20، 16، 12، 8(بذر آبي 

نتايج . بودند) LV(17)ويليامز و (و فاكتور دوم ارقام . در نظر گرفته شد) بدون پيش تيمار(يك نمونه بذري نيز به عنوان شاهد 
يدروپرايمينگ از نظر ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، عملكرد اقتصادي ودرصد اين آزمايش نشان دادند كه بين زمانهاي ه

ساعت بهترين عملكرد را به  8درصد وجود داشت و در همه صفات پيش تيمار آبي  1دار در سطح احتمال  روغن اختالف معني
دار  درصد معني 1بوته در سطح احتمال  ضمناً اثرات متقابل رقم با پيش تيمار آبي در مورد صفات ارتفاع. وجود آورده است

بين ارقام نيز . ساعت بيشترين ارتفاع را داشتند 8و نتايج جدول مقايسه ميانگين نشان داد كه رقم ويليامز با پيش تيمار آبي . شد
شت كه در درصد وجود دا 1دار در سطح احتمال  از نظر تعداد غالف در بوته، عملكرد اقتصادي و ارتفاع بوته اختالف معني

با توجه به نتايج . بهترين عملكرد را نسبت به رقم ويليامز به خود اختصاص دادLV(17) اكثر صفات به غير از ارتفاع بوته رقم 
بدست آمده اعمال پيش تيمار آبي بذر به علت كوتاه بودن طول دوره رشد و پيش تيمار آبي جهت افزايش عملكرد در مزرعه 

  .ساعت براي  سويا قابل توصيه مي باشد 8و پيش تيمار آبي در رسد  تر به نظر مي ضروري
 .  سويا، صفات زراعي و هيدروپرايمينگ: كليدي واژگان

 
  مقدمه
هايي كه بتواند اثرات  بكارگيري روش .هاي خشك و نيمه خشك است تنش خشكي عامل اصلي كاهش رشد گياهان در اقليم        

ها استفاده از پيش تيمار  يكي از اين شيوه. اي برخوردار است د را بهبود بخشيد از اهميت ويژهنامناسب تنش را كاهش داده و عملكر
ها و توليد  بذر است كه يك تكنيك اقتصادي، ساده و قابل توصيه به كشاورزان براي بهبود جوانه زني، سبز شدن، استقرار گياهچه

ها از معضالتي هستند كه گيـاهـان زراعي  ير هنگام و ناكافي گياهچهجوانه زني و استقرار د. ,.Harris et al)باشد  محصول مي
به عالوه جوانه زني كند بذور سبب حساسيت بيشتر به ). Livingston, 1990(مناطق خشك و نيمه خشك با آن مواجه هستند 

، اعمال پيش تيمار بذر كه در راستاي گذارد بنابراين شود و در نهايت روي كيفيت و عملكرد نهايي نيز تأثير مي هاي خاكي مي بيماري
شود  ها و عملكرد باال مي شود، منجر به استقرار مناسب گياهچه زني و غلبه بر مشكالت جوانه زني انجام مي بهبود وضعيت جوانه

)Pardossi et al., 1999.( 
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  مواد و روشها
زي مغان تهيه شده بود، به پنج قسمت مساوي تقسيم كه از مركز تحقيقات كشاور) LV 17دو رقم ويليامز و (ابتدا بذور سويا 

گراد در يخچال  درجه سانتي 5تا  3درصد به عنوان شاهد در داخل كيسة پالستيكي در دماي 10گرديد و يك نمونه با رطوبت حدود 
اعت در داخل آب مقطر س 20و16، 12، 8هاي  گراد به مدت درجه سانتي 3/17چهار نمونة ديگر در انكوباتوري با دماي . نگهداري شد

گراد روي ميز پهن گرديد تا رطوبت  درجة سانتي 22تا  20سپس بذور پيش تيمار شده در محيط آزمايشگاه در دماي . خيسانده شدند
گرمي از بذور هر تيمار به طور جداگانه در ظرف چيني  5تكرار  2براي تعيين رطوبت بذور . درصد كاهش يابد 30آنها به حدود 

هاي خرد شده مجدداً توزين گرديدند و سپس همراه با ظرف، در داخل آوني با دماي  دند تا بصورت گرانول در آينده نمونهكوبيده ش
درصد رطوبت بذرها با استفاده . ها از آون خارج و توزين شدند متعاقباً نمونه. ساعت قرار داده شدند 1درجه سانتي گراد به مدت  130

  :داز معادلة زير محاسبه گردي

100
نمونهتروزن

تروزن-نمونهخشكوزنه
MC   1معادله  

اقليم منطقه نيمه خشك و سرد بوده، ارتفاع آن از .اين آزمايش در مزرعة تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل اجرا گرديد
به  1387ال اين آزمايش در س.است. باشد شمالي مي 15/38شرقي و  2/48متر و طول و عرض جغرافيايي به ترتيب  1350سطح دريا 

هر واحد آزمايش شامل پنج خط كاشت به طول پنج . تكرار به اجرا در آمد 3صورت فاكتوريل با طرح پاية بلوكهاي كامل تصادفي در 
ها  متر بود كه يك رديف از طرفين و نيم متر از ابتدا و انتهاي رديف به عنوان حاشيه حذف و از سه رديف وسطي نمونه برداري

در هنگام رسيدگي محصول، از سطح مؤثر . بذر در مترمربع كاشته شدند 20با تراكم  1387خرداد  9هاي سويا در بذر.. صورت گرفت
. گيري شد بوته به طور تصادفي برداشت گرديد و ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، درصد روغن اندازه 10هر واحد آزمايشي، ابتدا 

درجه  70ساعت در داخل آوني با دماي  48هاي كاغذي قرار داده شدند و به مدت  كتها با كل كاه و دانه در پا سپس اين بوته
پس از اين مدت وزن خشك آنها تعيين و عملكرد بيولوژيك در واحد سطح محاسبه . گراد نگهداري گرديدند تا خشك شوند سانتي
در اين مرحله، . درصد رسيده بود 17ود برداشت نهايي هر واحد آزمايشي موقعي انجام گرفت كه رطوبت بذور به حد. گرديد
ها جدا گرديد و عملكرد دانه در واحد  ها از غالف سپس دانه. متر مربع از هر كرت برداشت شدند 1هاي موجود در مساحت  بوته

ورت ها براي كلية صفات مورد مطالعه بص تجزيه واريانس داده. سطح براي هر تيمار و تكرار بصورت جداگانه توزين و ثبت شد
ها با استفاده از نرم افزار  هاي آماري و مقايسة ميانگين كلية تجزيه. فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي صورت گرفت

MSTATC انجام شد .  
  

  نتايج و بحث
سطح احتمال يك  ها اثرات تكرار، رقم، تيمار و اثر متقابل رقم با تيمار بر روي ارتفاع بوته تأثير معني دار در طبق تجزيه داده

داراي ارتفاع بوته بيشتري است و در بين تيمارها نيز  LV )17(درصد دارد براساس جدول مقايسه ميانگين رقم ويليامز نسبت به رقم 
بعد از اين تيمار، تيمار شاهد و سپس بقيه تيمارها . آبي بزرگترين ارتفاع را به خود اختصاص داده است ساعت پيش تيمار  8تيمار 

دار شده است با توجه به جدول تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين  اثر متقابل رقم با تيمار نيز بر روي ارتفاع بوته معني. ر گرفتندقرا
ساعت پيش تيمار آبي  8دار وجـود دارد و چـون رقـم ويليـامز در   صفات بين ارقام نيز از لحاظ درصد جوانه زني اختـالف معـني
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 Kaur et al., (2002b). ي را دارد بـه هـمين خـاطـر بيشتـرين ارتفـاع بـوته را به خود اختصاص داده استزنـ بيشترين جـوانه

تر جوانه زده و سبز  گيرند نسبت به بذور شاهد سريع گزارش كردند كه بذرهاي پيش تيمار شده وقتي مجدداً در معرض آب قرار مي
نشان دادند كه پيش تيمار بذرهاي نخود با . شوند شرايط تنش خشكي را باعث ميشوند و در نهايت استقرار بهتر گياهان تحت  مي

هاي حاصل از بذور شاهد افزايش  درصد نسبت به گياهچه 17روز بعد از كاشت تا  130درصد ارتفاع بوته را در  4مانيتول 
ها را  هاي جانبي چون اين دو صفت محل تشكيل غالف د شاخهتعداد غالف در بوته صفتي است مرتبط با ارتفاع و تعدا.دهد مي

ها نيز در ارقام و تيمارهاي مختلف معني دار شده  هاي فرعي تعداد غالف كنند با توجه به صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه مشخص مي
ولي بين تيمارها و ارقام مختلف اختالف . اثرات تكرار و اثر متقابل رقم در تيمار بر روي تعداد غالف در بوته معني دار نشدند. است

بيشترين  LV )17(ها نشان مي دهد در بين ارقام  نتايج مقايسه ميانگين داده. شود درصد مشاهده مي 1معني داري در سطح احتمال 
را  LV(17)رقم  دهد كه ما هرچه ارتفاع تعداد غالف و رقم ويليامز كمترين تعداد را به خود اختصاص داده است اين صفت نشان مي

ساعت پيش تيمار آبي بيشترين تعداد غالف را  8افزايش دهيم باعث افزايش عملكرد خواهد شد و در بين تيمارها نيز تيمار شاهد و 
نتايج اين صفت نشان . ساعت پيش تيمار آبي بذر كمترين تعداد غالف را  دارند 20و  16، 12دارند در حالي كه پيش تيمارهاي 

الت است كه ماهرچه جوانه زني و سبز شدن جوانه زني و سبز شدن بذر را سريعتر انجام دهيم جايگاه توليد غالف دهنده اين ح
مشاهده كردند كه با افزايش شدت خشكي تعداد غالف در بوته و ارقام مختلف  Momen et al., (1979). افزايش خواهد يافت

بين تكرارها، ارقام و تيمارها از لحاظ عملكرد اقتصادي اختالف . گردد ه ميسويا كاهش يافته و در نهايت موجب كاهش عملكرد دان
 )17(دهد در بين ارقام رقم  نتايج مقايسه ميانگين نشان مي. دار است اثر متقابل رقم با تيمار در اين صفت غير معني. دار وجود دارد معني
LV  12ساعت و  8ساعت بيشترين عملكرد را توليد كرد البته بين  8بيشترين عملكرد اقتصادي و در بين تيمارها پيش تيمار آبي 

تعداد . ساعت نيز كمترين عملكرد اقتصادي را به خود اختصاص داد 20داري مشاهده نشد و پيش تيمار آبي  ساعت اختالف معني
در صفات فوق نيز پيش تيمار آبي  توانند بر روي عملكرد مؤثر باشند ها از عواملي هستند كه مي غالف، ارتفاع بوته و وزن خشك دانه

 53گزارش كردند كه پيش تيمار بذر عملكرد دانه جو را تا  Rashid et al., (2006). ساعت بيشترين عملكردها را داشته است 8
 Harriss et. افزايش عملكرد دانه در نتيجه پيش تيمار بذر در گياهان ذرت و برنج نيز مشاهده شده است. دهد درصد افزايش مي

al., (1999); RFaroog et al., (2006)  بهبود عملكرد دانه برنج در نتيجه پيش تيمار بذر را ناشي از بهبود درصد سبز شدن و
از لحاظ عملكرد بيولوژيكي بين ارقام، تيمار و اثر متقابل رقم با تيمار اختالف .  دانند اجراي عملكرد از جمله وزن هزار دانه مي

گيرد به همين خاطر در  د چون سويا گياهي رشد نامحدود است رشد رويشي و زايشي همزمان صورت ميداري مشاهده نش معني
به همين خاطر اين . هايي كه عملكرد اقتصادي بااليي داشتند عملكرد بيولوژيكي پائين بوده و برعكس اين حالت صادق است گونه

دار  دهد به غير از اثر تيمارها بقيه اثرات غير معني درصد روغن نشان ميهاي مربوط به  تجزيه واريانس داده. دار نشده است صفت معني
ساعت  12ساعت، تيمار شاهد و پيش تيمار آبي  8دهد در بين تيمارها پيش تيمار آبي  ها نشان مي مقايسه ميانگين داده. اند شده

  . به خود اختصاص داده استساعت كمترين درصد روغن را  20بيشترين درصد روغن را داشتند و پيش تيمار آبي 
  

  نتيجه گيري كلي
با توجه به نتايج بدست آمده اعمال پيش تيمار آبي بذر به علت كوتاه بودن طول دوره رشد و پيش تيمار آبي جهت افزايش عملكرد 

شود كه روش هاي پيشنهاد مي. ساعت برابي سويا قابل توصيه مي باشد 8رسد و پيش تيمار آبي در  تر به نظر مي در مزرعه ضروري
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Abstract  
Effects of water pre-treatment on agronomy traits experimental research farm Ardabil Islamic Azad 
University. Based on this experiment were randomized Block design overall factors of water 
treatment before seed (8, 12, 16, 20 h) were in the tap water infusion and then dried to humidity 30 
percent, respectively. A sample of seed as a control (without pre-treatment) was in Krfth. And the 
second factor cultivars (Williams and LV (17)) were. The results of this experiment showed that 
between Hydrvprayming times of, height plant, , pods number in plant, yield economic, oil percent, 
of lateral branches difference in 1 percent level were significant.  in whole traits there was before 8 
is the best water treatment practice has created. Also, interactions digits before the water treatment 
plant height in 1 percent probability level were significant. Comparison results showed that the 
mean pre-treatment with Williams figure 8 is the highest water height had. Between the figures of 
the, , pods number in plant,  economical yield and plant height difference in the level of 1 percent 
there in most traits except plant height cultivars LV (17) best performance figure than Williams 
won. The results obtained before applying water treatment of seed due to short growth period and 
before treatment to increase water yield seems water treatment and before the recommended 8 hours  
for soybean.     
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