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  چكيده
آزاد اسـالمي واحـد     روي درصد جوانه زني و وزن گياهچه سويا آزمايشي  در مزرعه تحقيقـاتي دانشـگاه  جهت بررسي اثرات پيش تيمار آبي بذر بر 

بودنـد  ) سـاعت  20، 16، 12، 8(اين آزمايش براساس طرح بلوكهاي كامل تصادفي بودند كه يكي از فاكتورهاي پيش تيمار آبي بذر . اردبيل صورت گرفت
در نظـر  ) بـدون پـيش تيمـار   (يك نمونه بذري نيز به عنوان شاهد . درصد خشك گرديدند 30تا رطوبت حدود كه در آب معمولي خيسانده شدند و سپس 

نتايج اين آزمايش نشان دادند كه بين زمانهاي هيدروپرايمينگ از نظـر درصـد جوانـه زنـي، وزن     . بودند) LV(17)ويليامز و (و فاكتور دوم ارقام . گرفته شد
سـاقه هـاي فرعـي      درصد وجود داشت و در اكثر صفات به غيـر از وزن  1دار در سطح احتمال  ن ساقه فرعي اختالف معنيوز وزن ساقه اصلي وگياهچه، 

ضمناً اثرات متقابل رقم با پيش تيمار آبي در مـورد صـفات  وزن سـاقه اصـلي در سـطح      . ساعت بهترين عملكرد را به وجود آورده است 8پيش تيمار آبي 
بـين  . ساعت بيشترين وزن ساقه اصلي را داشتند 8و نتايج جدول مقايسه ميانگين نشان داد كه رقم ويليامز با پيش تيمار آبي . ر شددا درصد معني 1احتمال 

درصد وجود داشت كه در اكثر صفات به غير از وزن ساقه اصـلي   1دار در سطح احتمال  ارقام نيز از نظر وزن ساقه فرعي و وزن ساقه اصلي اختالف معني
با توجه به نتايج بدست آمده اعمال پيش تيمار آبي بذر به علـت كوتـاه بـودن    . بهترين عملكرد را نسبت به رقم ويليامز به خود اختصاص دادLV(17)  رقم

  . مي باشد ساعت براي سويا  قابل توصيه 8ي در  رسد و پيش تيمار آب تر به نظر مي  طول دوره رشد و پيش تيمار آبي جهت سبز بهتر در مزرعه ضروري
   بي و درصد جوانه زنيآپيش تيمار سويا، : كلمات كليدي

  مقدمه
ها و توليد  پيش تيمار بذر يك تكنيك اقتصادي، ساده و قابل توصيه به كشاورزان براي بهبود جوانه زني، سبز شدن، استقرار گياهچه

. ابتدا بذرها خيسانده شده و سپس خشكانده مي شوندپيش تيمار بذر روشي است كه در آن . (Harris et al., 1999)باشد  محصول مي
هدف از پيش تيمار بذر افزايش . (Bradford, 1986)شود  زني آغاز گرديده، ولي ريشه چه از بذر خارج نمي بطوري كه فرايندهاي جوانه

پيش تيمار بذر از طريق كاهش . باشد ها حتي تحت شرايط نامساعد محيطي مي زني و سبز شدن و بهبود استقرار گياهچه سرعت و درصد جوانه
  ).Rows et al., 2001(ها و در نهايت استقرار بهتر را باعث مي شود  زني و سبز شدن سريع گياهچه مدت الزم جهت جذب آب، جوانه

  روش ها مواد و
قسمت مساوي تقسيم گرديد و  كه از مركز تحقيقات كشاورزي مغان تهيه شده بود، به پنج) LV 17دو رقم ويليامز و (ابتدا بذور سويا 

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

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

ساعت قرار داده  1درجه سانتي گراد به مدت  130هاي خرد شده مجدداً توزين گرديدند و سپس همراه با ظرف، در داخل آوني با دماي  نمونه
  :درصد رطوبت بذرها با استفاده از معادلة زير محاسبه گرديد. ها از آون خارج و توزين شدند متعاقباً نمونه. شدند

100
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در آزمايشگاه آموزشكدة كشاورزي  1387كلية آزمونهاي آزمايشگاهي براي ارزيابي كيفيت بذرهاي پيش تيمار شده و نشده در بهار سال 
  .تكرار اجرا شد 3اين آزمون ها در قالب طرح كامالً تصادفي در . محقق اردبيلي در مغان و آزمايشگاه نگين مغان اجرا شد

بذرهاي هر تكرار روي يك كاغذ صافي مرطوب قرار داده شد و سپس يك . ه طور تصادفي از هر نمونه جدا گرديدبذري ب 20تكرار  3
هاي  لوله. سانتي متر تا كرده و سپس بصورت لوله پيچانده شد 3تا  2از انتهاي پاييني كاغذ . كاغذ صافي مرطوب ديگر روي بذور قرار گرفت

درجه داخل بشرها قرار داده شدند و به داخل  45در يك كيسه پالستيكي گذاشته شدند و با زاويه كاغذي مربوط به تكرارهاي هر نمونه 
ساعت بذرهاي كليه تيمارها بطور جداگانه از ژرميناتور بيرون آورده شد  24پس از . گراد منتقل گرديدند درجه سانتي 10انكوباتوري با دماي 

. مان روز، مجدداً كاغذهاي فيلتري مربوط پيچيده شده و در داخل انكوباتور قرار داده شدندو پس از شمارش تعداد بذرهاي جوانه زده در ه
روز  10تعداد بذور جوانه زده بطور روزانه در . زني بذرها در نظر گرفته شد متر به عنوان معياري براي جوانه ميلي 2ظهور ريشه چه به اندازه 

سرعت جوانه زني با استفاده . هاي نرمال و غير نرمال و درصد جوانه زني آنها تعيين گرديد انهدر پايان آزمايش تعداد جو. متوالي شمارش شد
  ). 1980اليس و رابرتز، (از فرمول زير محاسبه شد 
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   2معادله  

بذور جوانه زده در روز مورد تعداد  nتعداد روزهاي سپري شده از شروع آزمايش و  Dميانگين سرعت جوانه زني،  Rدر اين فرمول 
ها از محل  چه ريشه چه و ساقه. هاي نرمال از هر تيمار و تكرار از بذرها جدا گرديد ، گياهچه)روز 10(در پايان آزمون جوانه زني .باشد نظر مي

زين و ميانگين وزن خشك ها تو سپس گياهچه. گراد خشك شدند درجه سانتي 70ساعت در آوني با دماي  24اتصال به بذرها قطع و به مدت 
در مزرعة تحقيقاتي دانشگاه آزاد  1387زراعي آزمايش در سال  براي اندازه گيري صفات .گياهچه براي هر تكرار از هر تيمار تعيين گرديد

از مشاهدة ظهور  بالفاصله پس .بذر در مترمربع كاشته شدند 20با تراكم  1387خرداد  9بذرهاي سويا در   .اسالمي واحد اردبيل اجرا گرديد
در پايان اين . روز ادامه يافت 10هاي سبز شده در هر واحد آزمايشي آغاز شد و به صورت روزانه تا  ها كار شمارش گياهچه اولين گياهچه

طح در هنگام رسيدگي محصول، از س . هاي سبز شده تعيين گرديد مدت، درصد سبز شدن با در نظر گرفتن تراكم كاشت و تعداد كل گياهچه
هاي  تجزيه واريانس داده. گيري شد اندازهوزن ساقه اصلي و فرعي بوته به طور تصادفي برداشت گرديد و   10مؤثر هر واحد آزمايشي، ابتدا 

مورد مطالعه بصورت  زراعي صفات ها براي  تجزيه واريانس داده .مربوط به صفات آزمايشگاهي در قالب طرح كامالً تصادفي انجام گرفت
ها با استفاده از نرم افزار  هاي آماري و مقايسة ميانگين كلية تجزيه. ل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي صورت گرفتفاكتوري

MSTATC انجام شد .  
  نتايج و بحث

در  زنـي  هاي آزمايشگاهي نشان داد كه اثرات تكرار، رقم و اثر متقابـل رقـم بـا تيمـار بـر روي درصـد جوانـه        نتايج تجزيه واريانس داده
و با توجه به مقايسه ميانگين تيمارهاي شاهد، هشت ساعت، دوازده ساعت و شانزده . دار شده است دار ولي اثر تيمار معني آزمايشگاه غير معني

. ساعت بيشترين درصد جوانه زني را داشتند و تيمار بيست ساعت پيش تيمار آبي كمترين درصد جوانه زني را به خود اختصـاص داده اسـت  
. يمار بيست ساعت بيشتر بذرها لپه و فرسودگي آنها نيز افزايش يافته است به همين خاطر درصد جوانه زني در آنها كـاهش يافتـه اسـت   در ت

Basra et al., (2006) دهد به طـوري كـه پـيش     زني بذور برنج با كيفيت پايين را افزايش مي گزارش كردند كه پيش تيمارآبي درصد جوانه
. درصد در بذور پـيش تيمـار شـده افـزايش يابـد      77درصد در بذور شاهد تا حدود  38شود كه درصد جوانه زني بذور از  تيمار آبي سبب مي

Gray et al., (1991) بهبود جوانه زنـي در  . زني پايين بسيار مؤثر است مهمترين تاثير پيش تيمار بذر افزايش درصد جوانه اند كه نشان داده
اثـرات   .دهد هاي ترميمي و فرآيندهاي متابوليكي است كه در طول جذب آب رخ مي نتيجه اجراي پيش تيمار بذر ناشي از فعال شدن مكانيسم
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دار شـده   دار نشد ولي برعكس اثر پيش تيمار آبي بر روي ايـن صـفت معنـي    ي وزن گياهچه معنيتكرار، رقم و اثرات متقابل رقم، تيمار بر رو
با توجه به جدول مقايسه ميانگين وزن گياهچه در تيمارهاي شاهد، هشت و دوازده ساعت پيش تيمـار آبـي بيشـترين وزن گياهچـه را     . است

توانـد باعـث افـزايش وزن     زني و سالم بودن بذر و قدرت باالي آن مي جوانهداشتند، در تيمارهاي شاهد و هشت ساعت پيش تيمار آبي زمان 
. اين صقت عاملي مؤثر بر روي رشد گياه و عملكرد اقتصادي است، البته به غير از اين صفت بايد تراكم را نيز در نظـر بگيـريم  . گياهچه گردد

Alverd and BradFord, (1988) وجه فرنگي باعث افزايش رشد گياهچه شـده و ايـن برتـري بـه     نيز دريافتند كه پيش تيمار بذرهاي گ
اين افزايش قدرت گياهان حاصل از بذرهاي پيش تيمار شده با جوانه زنـي و يكنواخـت آنهـا    . شود مدت طوالني در طي دوره رشد حفظ مي

جه سرعت و يكنواختي باالي جوانـه زنـي   ها را در بذور پيش تيمار شده گندم نتي افزايش وزن گياهچه Basra et al., (2006). مرتبط است
زني سريعتر است كه باعـث   بزرگترين اثر پيش تيمار بذر روي رشد گياهچه در نتيجه جوانه. شود دانند كه موجب استقرار سريع گياهچه مي مي
هاي حاصـل از بـذور    چهگزارش كردند كه وزن خشك گياه Faroog et al., (2006). شود گياهچه زمان بيشتري براي رشد داشته باشد مي

ها از پيش تيمار آبـي   آنها دريافتند كه بيشترين وزن خشك گياهچه. باشد هاي شاهد مي داري بيشتر از گياهچه پيش تيمار شده برنج بطور معني
 Basra(ده اسـت  ها در اثر پيش تيمار آبي گزارش ش هاي ديگري نيز در رابطه با افزايش وزن گياهچه يافته. ساعت به دست آمد 48به مدت 

et al.,2002; 2005.(  دار شـدند   درصد معني 1اثرات تكرار، رقم، تيمار و اثر متقابل رقم با تيمار بر روي وزن ساقه اصلي در سطح احتمال
ترين وزن ساعت پيش تيمار آبي و رقم ويليامز بيشترين ارتفاع را به خود اختصاص دادند پس بيشـ  8با توجه به صفت ارتفاع بوته چون تيمار 

 20با پيش تيمار  LV )17(ساعت بيشترين و رقم  8ساقه اصلي را خواهند داشت و در بين اثرات متقابل تيمار با رقم رقم ويليامز با پيش تيمار 
دار  ر معنـي در وزن سـاقه فـرعي نيـز اثـرات تكــرار و اثر متقابل رقم با تيمار غيـ . ساعت كمترين وزن ساقه اصلي را به خود اختصاص دادند

دانند و همبستگي بيشتري باهم دارند به همين خاطر نتايج آن مشابه نتـايج تعـداد    چون اين صفت وابسته به وزن و تعداد ساقه مي. شده است
ن و در بـي  LV) 17(دهد در بين ارقام بيشترين وزن شـاخه فرعـي را رقـم     هاي حاصل نشان مي باشد مقايسه ميانگين داده هاي فرعي مي ساقه

مقايسات ميانگين و تجزيه واريانس بين ارقـام و  . ساعت به خود اختصاص داده است 20و  16تيمارهاي بيشترين وزن را پيش تيمارهاي آبي 
كه در بـين ارقـام رقـم ويليـامز بيشـترين       را نشان داد% 1دار در سطح احتمال  اختالف معنيصفت درصد جوانه زني در مزرعه تيمار از لحاظ 

سـاعت   8دهد كه پيش تيمـار   ساعت تيمار آبي بيشترين درصد جوانه زني را داشت اين صفت نشان مي 8ه زني و در بين تيمارها درصد جوان
باشد پيش تيمار آبي  بهترين پيش تيمار آبي بذر جهت جوانه زني و تسريع سبز شدن و عملكرد در شرايط اردبيل در بين تيمارهاي موجود مي

يابـد ايـن    شوند و هم فرسودگي بذر افزايش مـي  ر را در مزرعه داشته است چون در اين پيش تيمار اكثر بذرها لپه ميساعت نيز كمترين اث 20
كند بلكه باعث افزايش ضررو زيان آنها  دهد كه ما بايد دقت كنيم پيش تيمار آبي در زمانهاي بيشتر نه تنها به زارعين كمك نمي نتايج نشان مي

  . شود نيز مي
  ري كلينتيجه گي

ـ   تر به نظر مي  پيش تيمار آبي بذر به علت كوتاه بودن طول دوره رشد و پيش تيمار آبي جهت سبز بهتر در مزرعه ضروري ي در  رسد و پيش تيمـار آب
  .ساعت براي سويا  قابل توصيه مي باشد 8

  منابع
1-Basra, S.M., Afzal, I., Rashid, A.R. and Farooq, M. 2005. Ore-Sowing seed treatment to improve germination 

and seedling growth in wheat (triticum aestivum L.). 
2-Farooq, M., Basra, S.M.A. and Rehman, H. 2006. Seed Priming enhances emergence, yield, and quality of 

direct-seeded rice. Crop Manag. & physiol., 3:42-44. 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

 
 

germination percent and seedling treatment on -prewater seed  fects of Studying ef
weight of Soybean varieties  

 
Davar Hayati Khaneghah1 , Seyed Sajjad Moosavi 1 *  

M. Sc. Student Agronomy, Islamic Azad University Tehran Science and Research1  

moosavi_sajjad@yahoo.com* 
Abstract  
Effects of seed  water pre-treatment  on germination percent and seedling weight 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 Hydrvpraymyng times of germination, seedling weight, , main stem weight and lateral branches 
weight  difference in 1 percent level were significant. in most traits there was no other than lateral 
branches weight  of before 8 is the best water treatment practice has created. Also, interactions digits 
before the water treatment plant of main stem weight in 1 percent probability level were significant. 
Comparison results showed that the mean pre-treatment with Williams figure 8 is the highest water  had 
the main stem weight . Between the figures of lateral branches weight and main stem weight difference in 
the level of 1 percent there in most traits except plant main stem weight 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 better green field seems. water treatment and before the 
recommended 8 hours for soybean.  
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