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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  91، زمستان چهارمجلد پنجم، شماره 

104-87  
http://ejcp.gau.ac.ir    

 

   بذر سویاي نواحی مختلف ایرانبنیهثیر شرایط محیطی بر أت
 

  3فر  و فرشید قادري2، ناصر لطیفی2، افشین سلطانی1نبی خلیلی اقدم
  طبیعی گرگان علوم کشاورزي و منابع  زراعت دانشگاه گروهاستادیار3و استاد 2،)تکنولوژي بذر(دکتري زراعت  دانشجوي1

  04/05/1391 :؛ تاریخ پذیرش19/10/1390: تاریخ دریافت
  1چکیده

تواند ي پس از برداشت بذور سویا میشرایط محیطی در طی نمو، رسیدگی و حتی در طی دوره
شرایط آب و :  گستره وسیعی از عوامل از جملهثیر بگذارد وأ بذور حاصله تبنیهزنی و روي جوانه

براي پی . گیردها، تغذیه و سایر را در بر می، انواع تنش..)بارش، دما، رطوبت نسبی و(هوائی منطقه 
  بذور حاصله، آزمایشی در قالب طرح کامالًبنیهشرایط محیطی محل تشکیل بذر روي تأثیربردن به 
 14طبیعی گرگان با  اه بذر دانشگاه علوم کشاورزي و منابعدر آزمایشگ) ايطرح آشیانه(تصادفی 

 ، سحر)آباد، آزاد شهر و کردکويگرگان، گنبد، علی(ایکسپیدي: محموله بذري داخل رقم شامل
آوري  و هیل ساري، جمع) اردیبل و گنبد(، ویلیامز )آبادکردکوي و علی گرگان، گنبد، ساري، بابلسر،(

 بذر در بنیههاي بذري از نظر براي شناخت اختالف توده. اجرا در آمد ه، بشده از نواحی مختلف ایران
زنی استاندارد و در مرحله بعد آزمون تسریع پیري انجام شد و هاي رشد گیاهچه، جوانهابتدا آزمون

نتایج نشان داد که . زنی نیز روي بذور زوال یافته اجرا گردیدبدنبال آن آزمون رشد گیاهچه و جوانه
هاي بذري داخل هر  مختلف بذر در محمولههايبنیهداري سبب ایجاد رایط محیطی به شکل معنیش

 ترتیب بیشترین و کردکوي به ایکس، محموله گرگان وپی محموله رقم دي5از بین . است رقم شده
رین عمل محموله بابلسر و ساري از رقم سحر نیز بهتر از سای.  بذر را از خود نشان دادندبنیهکمترین 

 از کمترین بنیه بذر در متر سانتی میکرو زیمنس بر 46/26الکتریکی  کردند و محموله کردکوي با هدایت
هاي رقم ویلیامز نیز باالترین درصد بین محموله در. هاي رقم سحر برخوردار بودبین محموله

داري ستگی منفی معنیهمب. زنی و کمترین نشت الکترولیت را محموله اردبیل از خود بروز داد جوانه
الکتریکی با آزمون رشد گیاهچه و درصد گیاهچه نرمال بدست آمد و هر  نیز بین نتایج آزمون هدایت

                                                        
 nkhaliliaqdam@yahoo.com: مکاتبهمسئول *
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بنابراین نظر به نقش . بذر را نمایان ساختندبنیه هاي بذري از نظر خوبی تفاوت محمولههآزمون ب دو
 رقم مشابه، در تعیین منطقه مناسب بذور در داخل یکبنیه گیري درجات مختلف  بارز محیط در شکل

اي و غیره بسیار مهم ی، تغذیهیباال، اطالع تولید کنندگان بذر از شرایط آب و هوابنیه براي تولید بذر با 
  .خواهد بود

  

شرایط محیطی ،سویابذر، بنیه :  کلیديهاي واژه   توده بذري 
  

  مقدمه 
کـه بـذور بعـد از    سته اسـت و در صـورتی  حساسیت بذور به شرایط محیطی به مراحل نمو آن واب       

زنی آنهـا رو بـه زوال   مرحله رسیدگی در معرض شرایط محیطی متغیر قرار گیرند، قدرت بذر و جوانه      
عبارت گویاتر ساختار ژنتیکی، شرایط محیطـی حـاکم در طـول مـدت نمـو بـذر و محـیط                    به. نهدمی

رو توجه از این). 2008سامارا و ابوهایا، (آیند انبارداري از جمله عوامل موثر بر قدرت بذر به شمار می  
به تولید بذر در برخی از محصوالت در نواحی خاص حکایت از اثر عوامل محیطی روي نمو و کیفیت 

تنش خشکی در طول نمو بذر اغلب باعث ضعیف شدن و چروکیدگی بذر و در نتیجه تولید        . بذر دارد 
در وهله اول سبب اختالف در سرعت و میـزان    این تنشدر واقع وقوع. گرددبا قدرت کم میبذرهاي 

گردد ولی ممکن است باعث اختالف در یکنواختی رشد گیاه ودر بعـضی گونـه هـا    سبز کردن بذر می   
مطالعه تنش خشکی در خالل ). 1993 تکرونی وایگلی،(اختالف در میزان رشد رویشی و زایشی گردد 
نشان داد که تنش کم آبی در این مرحلـه         ) 1998(کاران  دوره پر شدن دانه سویا توسط پریجیک و هم        

زنی پائینی برخـوردار   و جوانهبنیهاست که هر دو از      منجر به تولید بذور چروکیده و نارس و سبز شده         
نیـز حـاکی از   ) 1992(بررسی ویرا و همکاران .  بذور چروکیده بیشتر از بذور نارس بود      بنیهاند و   بوده

 درصـد، کاهـشی در   22رغم کاهش اندازه بذر تـا    علی) R8-R5( مرحله   آن است که تنش خشکی در     
نیز بر این باورنـد کـه کـاهش رطوبـت     ) 2004(رحمان و همکاران   . استجوانه زنی را بدنبال نداشته    

با کاهش قدرت بذر آن همراه اسـت و    ) بعد از رسیدگی فیزیولوژیک   (توده بذر سویا در طی رسیدگی       
  . استي جوانه زنی بذور حاصله نداشتهاما این مورد تاثیري رو

ثیر شوري روي قدرت بذر حاصله از أ که تداد نشان  نیز)2004( سلطانی و همکاران مطالعه
ثیر روي اندازه بذر است و این موضوع أهاي تحت تنش کم بوده و بصورت غیرمستقیم از طریق ت بوته

،
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دگان همچنین گزارش دادند که بذور کوچک نامبر. کنددر مورد سایر اثرات محیطی نیز صدق پیدا می
تولید شده در شرایط تنش شوري از حساسیت بیشتري به پیري نسبت به بذور درشت برخوردار 

در یک شرایط محیطی خاص کیفیت دانه و سرعت کاهش در قدرت بذر به دوره توسعه دانه  .بودند
اختالف در زمان اتمام پرشدن دانه وابسته است و در زمان برداشت تعداد بذور با قدرت پائین با 

ثیر سه أعبارتی در زمان برداشت توده بذري تحت تهب). 2001کوستی و کروزات، (یابد افزایش می
 -3 سرعت خشک شدن بذر و-2 اختالف در زمان اتمام دوره پر شدن دانه، -1: عامل قرار میگیرد

در همین ). 2002 و همکاران، کوستی(سرعت کاهش قدرت بذر در طی و بعد از دوره خشک شدن 
گزارش دادند که قابلیت بذور سویا در مرحله رسیدگی ) 1980(ارتباط تکرونی و همکاران 

 ماه پس از رسیدگی 2 الی 1فیزیولوژیک در حداکثر مقدار خود قراردارد و قابلیت حیات آن تا 
 روز پس از رسیدگی 39  الی4 اما قدرت بذر به سرعت در طی .ماندبرداشت در همین سطح باقی می

زنی استاندارد بذور نیز نشان دادند که جوانه) 2005(ایگلی و همکارن . نهدبرداشت روبه زوال می
که توده  سویا حساسیت کمتري از قدرت بذر به وقوع دماهاي باال در زمان تشکیل بذر دارد به نحوي

زنی باال ولی ممکن است داراي قدرت هبذري تشکیل شده در دماي باال با وجود دارا بودن قدرت جوان
) روز/  درجه شب28/33(ثیر دماي باال أنیز موید ت) 1997(نتایج اسپیرز و همکاران . بذر پائینی باشد

 .قبل از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک روي کاهش قدرت بذور تولیدي گیاه سویا است

تواند بر نمو  و این کمبود میها در برخی از  عناصر ضروري خاص کمبود دارندبسیاري از خاك
هائی با کمبود منگنز براي مثال نخود فرنگی و دیگر بقوالت دانه درشت که درخاك. ثیر بگذاردأبذر ت

کنند و این عالئم تحت عنوان لکه ها تولید میی با قسمت نکروزه در سطح لپهیشوند، بذرهاکشت می
شوند نیز در هاي با کمبود کلسیم تولید می در خاكهاي بادام زمینی که بوته. شوندسیاه شناخته می

 ). 1996 مک دونالد و کاپلند،(اند زنی وسبز شدن گیاهچه هیپوکوتیل نکروزه تولید کردههنگام جوانه
. کندثیر خود را از طریق تاریخ کاشت اعمال میأشرایط محیطی در طی دوره پر شدن دانه تهمچنین 

ه گیاهان در رسیدگی و اتمام دوره پر شدن دانه قبل از برخورد این در این رابطه مزیت کشت زمستان
دوره به خشکی انتهائی فصل بوضوح پیداست و این موضوع عملکرد باالتر و بذر با قدرت باالتري را 

نیز استباط کردند که ) 2005(اکرم قادري و همکاران ). 2008سامارا و ابوهایا، (است حاصل آورده
آمده از مزارعی که تاریخ کشت آنها دیرتر و به بیان دیگر پس از برداشت بذور سویاي بدست 
هاي زودتر از بنیه رشد بیشتري  است در مقایسه با بذور بدست آمده از کشتمحصوالت پائیزه بوده
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توانند بآسانی بنیه که تولید کنندگان بذر می به نحوي. برخوردار بوده و براي مصارف بذري مناسبترند
در مطالعه خود ) 2007(کانتولیک و اسالفر . لید شده را با تغییر در تاریخ کاشت بهبود بخشندبذر تو
نامبردگان نشان دادند که . در سویا را مرحله حساس به فتوپریود معرفی نمودند) R3-R7( مرحله

دانه در افزایش طول روز در طی این دوره، طول این دوره را افزایش داده و این موضوع افزایش تعداد 
 محدود است و افزایش در تعداد مخزن گیاهی اًًاما از آنجا که سویا عمدت. استبوته را بدنبال داشته

از این رو . شود و منبع را موجب میمخزنهم خوردن تعادل  دلیل بر هدانه نتیجتا کاهش وزن دانه را ب
یمیالت ساخته شده در نتیجه دلیل افزایش دسترسی به اس هافزایش دوره روشنائی در طی این دوره ب

 .است دنبال داشتههدریافت تشعشع خورشیدي بیشتر، افزایش وزن دانه را ب

در آزمون نقش بارندگی و درجه حرارت در طی دوسال بعنوان اثرات ) 2008(هررا و همکاران 
در طول ثیر این عوامل از طریق تغییر أهاي وحشی نشان دادند که تهائی از گراسمحیطی روي گونه

اي که تطابق بیشتري با محیط است و گونهزنی و قدرت بذور حاصله بودهدوره پر شدن دانه بر جوانه
در مطالعه کیفیت بذر ) 2004(گریون و همکاران . است داشته از قدرت بذر باالتري نیز برخوردار بوده

یل بارش باران در طی دل هلوبیاي فرانسوي قبل از برداشت گزارش دادند که کیفیت توده بذري ب
کند و مصرف  درصد باشند، کاهش پیدا می25ویژه زمانی که بذور داراي رطوبت باالي  هبرداشت ب
ها پس از رسیدگی فیزیولوژیک با وجود تسریع در رسیدگی برداشت ولی تاثیر منفی روي خشکاننده

شت دستی و ماشینی نقش سایر عوامل قدرت بذر از جمله بردا. استکیفیت بذر حاصله نداشته
، برگ زدائی در سویا )1996ن و وان دي وانتر، مسای(، تراکم علفهاي هرز )2004رحمان و همکاران، (
نیز ) 1997  رومت و موترین،؛2005همپتون و همکاران، (، موقعیت دانه سویا )1992ویرا و همکاران، (

  .استها بودهموضوع بررسی
بـر درجـه   ) نواحی مختلف ایران(ط محیطی محل تولید بذر  ثیر شرای أهدف از این تحقیق بررسی ت     

هاي آزمایشگاهی است تا از ایـن منظـر   قدرت بذر سویاي تولیدشده در این نواحی با استفاده از آزمون 
هاي مختلف قدرت بذور تولیدي در هر ناحیه    بتوان به توان تاثیر باالي شرایط محیطی در ایجاد کالس         

  .  پی برد
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  هامواد و روش
ثیر شرایط محیطی محل تشکیل بذر بر أدر این آزمایش براي بررسی ت: آزمون جوانه زنی استاندارد

تولید بذر فناوري  توده بذري تهیه شده از مزارع تولیدکنندگان داراي 14هاي  بذور حاصله نمونهبنیه
گنبد، گرگان، : یکسا پی آباد، بابلسر، کردکوي و ساري، رقم دي شهرهاي گنبد،گرگان، علی: رقم سحر(

 کامالًدر قالب طرح ) ساري: گنبد و اردبیل و رقم هیل: آباد و کردکوي، رقم ویلیامز آزادشهر، علی
براي هر تیمار پس از تعیین رطوبت و رساندن آن . شدند تکرار بررسی 4با ) ايطرح آشیانه( تصادفی

کش کاربوکسین  از ضدعفونی با قارچ عدد بذر از هر نمونه انتخاب و بعد 50 درصد،10-14محدوده  به
گذاشته شد و در نهایت با پیچیدن حوله ) متر سانتی 4530به ابعاد ( سه الیه حوله کاغذي ونتیرام در

هاي پالستیکی قرار داده شدند و پس از  برسد، در داخل کیسهمتر سانتی 4که قطر آن به کاغذي طوري
، ISTA(  روز قرار گرفتند8مدت  ه بگراد سانتی درجه 5/025کوباتور با دماي ن ابستن، در دستگاه

  .زنی هر روز، دو بار صورت گرفتثبت جوانه). 2009
زنی در نظر گرفته شد و صفاتی متر یا بیشتر به عنوان معیار جوانه میلی2چه به اندازه خروج ریشه

. زنی محاسبه گردیدند، درصد جوانه)شمارش اول(زنی در دوره اول انهزنی، جومانند سرعت جوانه
، ) درصد حداکثر خود برسد10 زنی تجمعی بهکشد، جوانه مدت زمانی که طول می ( D10براي محاسبه

D50) درصد حداکثر خود برسد50زنی تجمعی به کشد، جوانه مدت زمانی که طول می ( و D90)  مدت
 از منحنی پیشرفت ) درصد حداکثر خود برسد90زنی تجمعی به  جوانهکشد، زمانی که طول می

-1(سرعت . شوندزنی در مقابل زمان استفاده شد و این پارامترها از درون یابی خطی محاسبه می جوانه

h، R50 (زنی و یکنواختی جوانه)1h-، GU (هاي زیر محاسبه گردیداز فرمول ) ،سلطانی و همکاران
  ):2002 و2001

  R50=1/D50                                              )1-1(بطه را
      GU= D10-D90                                          )2-1(رابطه 

  
 25به این منظور تعداد . زنی شروع شداین آزمون نیز همزمان با آزمون جوانه: آزمون رشد گیاهچه

کش  با قارچ)  درصد10- 14( وبت و رساندن آن به حد مطلوبعدد بذر از هر رقم پس از تعیین رط
بذور بصورتی بود که بذرها با فاصله چیدن نحوه . ضدعفونی شده و در حوله کاغذي کشت داده شدند

هر حوله کاغذي را با .  از لبه باالي حوله کاغذي بر روي یک خط قرار گرفتندمتر سانتی 10 تا 15
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 متر سانتی 4 در نهایت با پیچیدن حوله کاغذي طوري که قطر آن به مقدار مناسب آب مرطوب نموده و
 5/025 هاي پالستیکی قرار داده و پس از بستن در دستگاه انکوباتور با دمايبرسد در داخل کیسه

تفاده سپس با اس. هاي نرمال شمارش شد روز درصد گیاهچه7گذاشته شدند و بعد از گراد  سانتیدرجه 
 80 ساعت در دماي 24 مدت بههاي نرمال را از بقیه لپه یا باقیمانده بذر جدا نموده و از تیغ گیاهچه

  ). ISTA ،2009(گیري شد  قرار داده و در نهایت وزن خشک گیاهچه اندازهگراد سانتیدرجه 
ي مورد بررسی با هابراي پیر نمودن بذور از هر رقم ابتدا میزان رطوبت نمونه: آزمون تسریع پیري

 گرم از هر نمونه 5به این منظور حدود . استفاده از روش توصیه شده در راهنماي آزمون بذر تعیین شد
 ساعت قرار داده و در 17مدت  ه بگراد سانتی درجه 103را وزن نموده و پس از آسیاب کردن در دماي 

 درصد باشد 10د و کمتر از  درص14چنانچه رطوبت بذر بیش از . نهایت درصد رطوبت محاسبه شد
هایی سیمی  سپس توري.)ISTA ،2009(  درصد رساند10-14باید میزان رطوبت بذر را به محدود 

اي که براحتی داخل به اندازه(جهت قرار دادن بذور روي آنها و عدم تماس بذر با آب محتوي ظرف 
با ) متر سانتی 3020( ابعادتهیه شد و به همراه ظروف پالستیکی به ) ظرف پالستیکی جاي بگیرد

)  گرم5/042 معادل( عدد بذر 200محلول هیپوکلریت سدیم بخوبی ضدعفونی کرده و سپس تعداد 
گونه تیماري روي آنها صورت را بر روي توري درون ظرف پالستیکی، در یک الیه چیده و هیچ

 گراد سانتی درجه 3/041 از هم در دماي متر سانتی 5/2ا بسته و به فاصله بعد درب ظرف ر. نگرفت
ها پس از پایان، درصد رطوبت نمونه.  ساعت در انکوباتور قرار داده شدند72)دقیقه( 15مدت  هب

در پایان هم . اید دوبار تکرار شودصورت آزمون ب در غیر این.  درصد باشد27-30باید در محدوده 
  .)ISTA ،2009(زنی استاندارد و آزمون رشد گیاهچه بر روي بذور مورد نظر انجام شد آزمون جوانه

.  آون تعیین گردیدکاربردروش قبل از آغاز آزمون میزان رطوبت هر رقم به :آزمون هدایت الکتریکی
 درصد براساس وزن تر را دارا باشند باید 14از  درصد و بیشتر 10توده بذوري که رطوبت کمتر از 

 میلی لیتر آب 250بنابراین میزان .  درصد برسد10-14میزان رطوبت آنها قبل از خیساندن به حدود 
 20 ساعت جهت به تعادل رسیدن در دماي 24مدت ه میلی لیتر ریخته و ب500مقطر را در ظروف 

 بذري از هر رقم را قبل از ریختن در 50هار نمونه چ. )ISTA ،2009( درجه نگه داشته شد گرفتند
درکلیه ظروف را با . آرامی در ظرف جاي گرفتندهدقت تا دو رقم بعد از اعشار وزن نموده و بهظرف ب

.  ساعت قرار گرفتند24 مدت به گراد سانتی درجه 120درپوش آلومینیومی پوشانده و در دماي 
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 حداقل ) ساخت شرکت گوتینگن آلمانSartorius PT-20مدل ( الکتریکی گیري هدایت زهدستگاه اندا
 درجه را 20 موالر کلرید سدیم در دماي 01/0نحوي محلول  دقیقه قبل از آزمون کالیبره شد، به15

 دقیقه 10-15آرامی حدود ه ساعت، محلول ب24در پایان .  میکروزیمنس بر متر نشان داد273/1عدد 
پس از آن میزان هدایت الکتریکی آب . ها قرائت شد داده شد و سپس هدایت الکتریکی محلولتکان

گیري شد و از مقدار قرائت شده براي هر ظرف کم  درجه اندازه20مقطر ظرف شاهد نیز در دماي 
به ازاي هر گرم وزن بذر مربوط به هر رقم از رابطه ذیل ذیل محاسبعد میزان هدایت الکتریکی به. شد

  :گردید
                       

  =میکرو زیمنس بر سانتی متر گرم                 )3-1(رابطه  
  

 میکروزیمنس بر 5چنانچه حداقل و حداکثر میزان هدایت الکتریکی براي هر نمونه بیش از 
ش اختالف  گرم با هم اختالف داشته باشد، آزمون بایست دوباره اجرا  شود که در این آزمایمتر سانتی

.  گرم نشدمتر سانتی میکروزیمنس بر 5الکتریکی براي هر نمونه بیش از  حداقل و حداکثر هدایت
طرح (کلیه آزمایشات در قالب طرح کامالً تصادفی. )ISTA ،2009( بنابراین آزمون دوباره تکرار نشد

 )1LSD( دارات معنیروش حداقل اختالفهتجزیه و تحلیل شدند و مقایسات میانگین نیز ب) ايآشیانه
  .)2007 ،سلطانی( صورت گرفت SASو با استفاده از نرم افزار  درصد 5در سطح 

  
  ج و بحثینتا

هوائی محل تشکیل بذر یا شرایط نامناسب  اعم از شرایط آب و( شرایط محیطینتایج نشان داد
 اهچه نرمال، درصد گی)DM( داري روي وزن خشک گیاهچهتاثیر معنی) انبارداري پس از برداشت

)Np(زنی، درصد جوانه )Gmax(زنی، سرعت جوانه )R50(زنی، یکنواختی جوانه )GU ( و طول دوره
را ) D90 و  D10ترتیب به(  درصد حداکثر خود90 و 10زنی تجمعی به زمانی الزم براي رسیدن جوانه

 آزمون هدایت الکتریکی  نتایج.استزنی استاندارد و آزمون تسریع پیري داشتهدر هر دو آزمون جوانه
مقایسه میانگین . )1جدول (هاي بذري داخل هر رقم بود دار بین محمولهنیز حاکی از اختالفات معنی

                                                        
1- Least Significant Difference 

 براي هر ظرف) میکرو زیمنس (میزان هدایت الکتریکی 

 )گرم(وزن نمونه بذر 
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 گیاهچه نرمال ، درصد)DM(وزن خشک گیاهچهاز نظر ) تفکیک به(هاي بذري داخل هر رقم محموله
)Np(زنی، درصد جوانه )Gmax(سرعت ، )R50 (یزنو یکنواختی جوانه )GU( ،زمانی که طول  مدت

در آزمون ) D90 و  D10ترتیب به(  درصد حداکثر خود برسد90و 10زنی تجمعی به می کشد، جوانه
ایکس، پی محموله بذري داخل رقم دي5بین . استشدهنشان داده) 2( زنی استاندارد در جدولجوانه

زنی اهچه نرمال در آزمون جوانهمحموله بذر گرگان از نظر کلیه صفات مورد بررسی بجز درصد گی
هاي بذري رقم  که محمولهبا وجودي. هاي همین رقم برتري داشتاستاندارد نسبت به بقیه محموله

داري با هم نداشتند، اما اختالفات زنی استاندارد اختالف معنیایکس از لحاظ درصد جوانهپیدي
که محموله بذر گرگان با  به نحوي. ا مشاهده شدهالکتریکی در بین آن داري از لحاظ میزان هدایتمعنی

 متر سانتی میکرو زیمنس بر 35/26 و محموله بذر کردکوي با متر سانتی میکرو زیمنس بر 38/19
به همین . الکتریکی را دارا بودند ها در طی آزمون هدایتترتیب کمترین و بیشترین نشت الکترولیت به

 مدتو ) GU( زنی ، یکنواختی جوانه)R50(زنی نهسرعت جوا) DM(ترتیب وزن خشک گیاهچه 
 و  D10ترتیب به(  درصد حداکثر خود برسد90و10زنی تجمعی به زمانی که طول می کشد، جوانه

D90 ( نیز تا حدودي مشابه با نتایج آزمون هدایت الکتریکی موید برتري محموله گرگان) داخل رقم
  . بود) ایکسپیدي

حال با این). 2جدول (زنی متعلق به محموله کردکوي بود  جوانههمچنین بیشترین یکنواختی
هاي علی آباد، آزاد شهر و گنبد از نظر برخی صفات مثل هدایت الکتریکی، وزن خشک محموله

 درصد حداکثر خود 90زنی تجمعی به زنی و زمان تا رسیدن جوانهگیاهچه، درصد و سرعت جوانه
 شش محموله بذري داخل رقم سحر از نظر سرعت و ).2دول ج(داري باهم نداشتند تفاوت معنی
داري نداشتند اما از لحاظ دیگر زنی استاندارد با هم اختالف معنیزنی در آزمون جوانهدرصد جوانه

سحر بابلسر با بیشترین وزن ).  درصد1سطح (ها مشاهده شد داري بین آنهاي معنیصفات تفاوت
 بر 0559/0(زنی و سرعت جوانه)  درصد92(یاهچه نرمال ، درصد گ) گرم69/0(خشک گیاهچه 

 45/7(زنی تجمعی به حداکثر مقدار خود و کوتاهترین دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانه )ساعت
)D10 ( 75/32و) D90 (2جدول (هاي رقم سحر  برتري داشت نسبت  به بقیه محموله) ساعت.(  

 میکرو زیمنس بر 46/26(شرین نشت الکترولیتی  بیتیب محموله کردکوي رقم سحر بابه همین تر
زنی تجمعی و دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانه) 31/38(زنی ، بیشترین یکنواختی جوانه)متر سانتی

گیاهچه و همچنین کمترین وزن خشک ) ساعت) D90 (46/45و ) D10 (90/12(به حداکثر مقدار خود 
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سایر ). 2جدول (تري برخوردار بود ها  از بنیه پایینحمولهه نرمال، نسبت به بقیه مو درصد گیاهچ
نیز  بسته به بنیه بذر خود در درجات متفاوتی از ) آباد، گنبد و گرگانساري، علی(هاي این رقم محموله

وجود چنین تنوعی در قدرت بذور . گیري شده در این آزمایش جاي گرفتندلحاظ صفات اندازه
ي داخل یک رقم براحتی گویاي تاثیر باالي شرایط محیطی محل تشکیل هاي بذرموجود در محموله

ی یا شرایط نامناسب انبارداري ضمن عملیات پس از برداشت یبذر به شکل شرایط متنوع آب و هوا
دو محموله بذر رقم ویلیامز نیز  تنها از نظر میزان هدایت الکتریکی و . روي قدرت بذور حاصله است

محموله اردبیل ).  درصد1سطح (زنی استاندارد با هم اختالف داشتند زنی در آزمون جوانهوانهجدرصد 
، توان بهتري در حفظ یکپارچگی )متر سانتی میکرو زیمنس بر 67/26(با کمترین نشت الکترولیتی 

د زنی را نیز بخود اختصاص داغشاي سلولی نسبت به  محموله گنبد داشت و بیشترین درصد  جوانه
از طرفی همین محموله از نظر سرعت جوانه زنی، وزن خشک و درصد گیاهچه نرمال، ). 3جدول (

زنی تجمعی به حداکثر مقدار خود، هر زنی و نیز دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانهیکنواختی جوانه
  .)2 جدول(دار، ولی نسبت به محموله گنبد ارجحیت داشت چند غیر معنی

هاي معتبر در شناسائی عنوان یکی از آزمون هنگین پس از آزمون تسریع پیري بنتایج مقایسه میا
آزمون ). 3ل جدو( اختالفات موجود در بنیه بذور گیاه سویا مشابه با نتایج آزمون هدایت الکتریکی بود

 درجه و رطوبت نسبی 41در دماي (ایکس پیهاي داخل رقم ديرشد گیاهچه پس از زوال در محموله
یب بیشترین و تتر نشان داد که محموله گرگان و کردکوي به)  ساعت72 مدت به درصد 100 به نزدیک

که قابل انتظار بود سرعت  کمترین وزن خشک گیاهچه و درصد گیاهچه نرمال را دارا بودند و همچنان
زنی جوانهیکنواختی . مراتب باالتر از محموله کردکوي بود زنی نیز در محموله گرگان بهو درصد جوانه

) D90 وD10(  درصد حداکثر مقدار خود90 و 10زنی تجمعی به و دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانه
ایکس بطور پیهاي داخل رقم دينیز از دیگر صفاتی بود که در محموله گرگان نسبت به دیگر محموله

  ).3جدول (رگان  بودند ها همگی موید توان رویش باالي محموله بذري گداري کمتر بود و اینمعنی
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میکرو ( ، هدایت الکتریکی)Np( ، درصد گیاهچه نرمال)گرم) (Dm(  مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه-2جدول 
، زمان تا )GU(زنیو یکنواختی  جوانه) R50(زنی، سرعت جوانه)Gmax( زنی، درصد جوانه)متر زیمنس بر سانتی

زنی استاندارد براي در آزمون جوانه) D90 وD10( حداکثر خودرصد  د90 و 10زنی تجمعی به رسیدن جوانه
  .هاي بذري داخل هر رقم به تفکیک محموله

  زنی استانداردجوانه

D90 D10 GU R50 Gmax EC Np Dm توده بذري 

063/36 a 587/11 ab 478/24  a 0446/0 b 0/100 a 220/23 b 79ab 585/0 ab DPX-علی آباد 

200/36 a 512/11 b 688/24  a 0448/0 b 0/100 a 142/23 b 78b 592/0 ab DPX-آزاد شهر 
353/36 a 305/12 ab 048/24  a 0431/0 b 0/99 a 870/23 b 77b 577/0 ab DPX-گنبد  
313/35 a 095/9 c 217/26  a 0545/0 a 0/100 a 385/19 c 88ab 660/0 a DPX-گرگان  
67/37 a 635/13 a 036/24  a 0445/0 b 5/99 a 350/26 a 91a 6825/0 a DPX-کردکوي 
829/4  122/2  379/5  0058/0  029/1  323/1  765/12  0957/0  LSD(0.05) 
         

458/31 b 165/10 b 295/21  b 0536/0 a 0/100 a 440/20 e 81ab 607/0 ab سحر ساري 

750/32 c 457/7 b 294/25 b 0559/0 a 0/100 a 560/18 f 92a 690/0 a سحر بابلسر 
745/38 a 92/11 ab 822/26  ab 0526/0 a 0/100 a 795/23 c 67bc 502/0 bc سحر علی آباد 

71/34 ab 337/11 b 372/23  b 0530/0 a 0/100 a 265/22 d 77ab 577/0 ab سحر گنبد 

415/40 a 827/12 ab 588/27  b 0526/0 a 0/100 a 102/25 b 66bc 495/0 bc سحر گرگان 
460/45 a 902/12 a 559/32  a 0518/0 a 5/98 a 465/26 a 56c 420/0 c سحر کردکوي 

799/1  971/7  145/8  005/0  606/0  977/1  671/19  147/0  LSD(0.05) 
         

388/45 a 245/14 a 144/31 a 0508/0 a 5/99 a 675/26 b 51a 382/0 a Williams-اردبیل 
138/46 a 780/14 a 358/31 a 0496/0 a 5/86 b 577/28 a 45a 337/0 a Williams-گنبد  
573/1  212/2  610/2  007/0  561/5  979/1  268/14  107/0  LSD (0.05) 

 
زنی و رشد گیاهچه پس از آزمون تسریع هاي داخل رقم سحر نیز نتایج جوانهدر داخل محموله

که پس از زوال بذور،  به این معنی. زنی استاندارد بودتر از آزمون جوانهپیري تا حدي متفاوت
. داري نشان دادندم اختالف معنیگیري شده با ههاي داخل رقم سحر از نظر کلیه صفات اندازه محموله

 درصد گیاهچه نرمال 66 و 81زنی و  درصد جوانه94 و 99ترتیب با  سحر بابلسر و سحر ساري به
وزن خشک گیاهچه پس از آزمون پیري . هاي رقم سحر در صدر قرار داشتندنسبت به دیگر محموله

کمترین دوره . داخل رقم سحر بودهاي تسریع شده نیز در این دو محموله بیشتر از دیگر محموله
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را نیز ) D90 وD10(  درصد حداکثر مقدار خود90 و 10زنی تجمعی به زمانی الزم براي رسیدن جوانه
کمترین  محموله سحر کردکوي نیر با کمترین وزن خشک گیاهچه،. این دو رقم بخود اختصاص دادند

ین باالترین دوره زمانی الزم براي رسیدن زنی و همچندرصد گیاهچه نرمال، بیشترین یکنواختی جوانه
هاي داخل رقم سحر زنی تجمعی به حداکثر مقدار خود، از کمترین بنیه بذر در بین محموله جوانه

   ).3جدول (برخوردار بود 
  

میکرو (الکتریکی  ، هدایت)Np( ، درصد گیاهچه نرمال)گرم) (Dm(  مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه- 3جدول 
، زمان تا رسیدن )GU( زنیو یکنواختی جوانه) R50(، سرعت)Gmax( زنی، درصد جوانه)متر سانتیزیمنس بر 

پس از آزمون تسریع پیري براي ) D90 و D10ترتیب  به( درصد حداکثر خود 90 و 10زنی تجمعی به جوانه
 .هاي بذري داخل هر رقم به تفکیک محموله

   زنی پس از آزمون تسریع پیريجوانه  

D90 D10 GU R50 Gmax Np Dm توده بذري 

853/69 a 698/33 a 152/36  a 0269/0 ab 5/98 a 54b 2936/0 b DPX- آباد علی  

103/71 a 198/33 a 902/37  a 0269/0 b 0/95 a 54b 3024/0 b DPX-آزاد شهر 
603/71 a 448/33 a 152/38  a 0275/0 ab 0/92 a 53b 2516/0 b DPX-گنبد 
510/56 b 155/24 b 353/32  a 0291/0 a 0/99 a 78a 4495/0 a DPX-گرگان 

103/69 a 993/31 a 109/36  a 0243/0 c 0/92 a 52b 2774/0 b DPX-کردکوي 
419/7  347/2  551/8  002/0  165/7  414/14  119/0  LSD (0.05) 

        
050/65 c 020/26 c 030/39  a 0264/0 b 0/94 ab 66b 3485/0 b سحر ساري 

313/46 d 705/22 c 607/23  b 0318/0 a 0/99 a 81a 5075/0 a سحر بابلسر 
443/73 a 193/34 ab 248/39  a 0317/0 a 5/91 b 51cd 2715/0 bc سحر علی آباد 
360/69 b 195/31 b 165/38  a 0280/0 ab 0/91 b 62bc 3021/0 bc سحر گنبد 

175/74 a 885/34 a 291/39  a 0262/0 b 0/87 bc 48d 2320/0 cd سحر گرگان 

57/74 a 328/35 a 243/39  a 0252/0 b 0/83 c 43d 1805/0 d سحر کردکوي 

972/3  430/3  698/5  0041/0  311/7  856/12  085/0  LSD (0.05) 
        

305/77 a 433/38 b 871/38  a 0244/0 a 54a 35a 1402/0 a Williams-اردبیل 
550/77 a 643/36 a 907/37  a 0229/0 a 52a 26b 0981/0 a Williams-گنبد 

316/3  092/1  719/2  003/0  542/11  822/8  050/0  LSD (0.05) 
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صفات در دو محموله داخل رقم ویلیامز نیز  مصدق بنیه باالتر محموله نتایج مقایسه میانگین 
تنها از نظر درصد ) اردبیل و گنبد(دو محموله رقم ویلیامز . قیاس با محموله گنبد بود اردبیل در

 درصد حداکثر خود، داراي 10معی به زنی تجگیاهچه نرمال و دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانه
 درصد  بیشتر از محموله گنبد بود 9هاي نرمال محموله اردبیل حدود گیاهچه. دار بودنداختالفات معنی

 درصد حداکثر خود، نسبت به 10زنی تجمعی آن در مدت زمان کوتاهتري به و همچنین  جوانه
دار یلیامز داراي مزیت نسبی ولی غیر معنیاز لحاظ دیگر صفات نیز محموله و. محموله گنبد رسید

  ).3 جدول(نسبت به محموله گنبد بود 
زنی و قدرت بذور تاثیر تواند بر روي جوانهشرایط محیطی در طی نمو و رسیدگی بذر سویا می

 15 الی 13که بذور سویا بایستی در محتوي رطوبتی  ییآنجا از). 2002حاتمی و همکاران، (بگذارد 
تبریزي (بذر تاثیرگذار باشد  تواند بر رطوبت شت شوند، بنابراین بارندگی، رطوبت و دما میدرصد بردا

نشان دادند که کاهش رطوبت توده بذر سویا در طی ) 2004(رحمان و همکاران ). 2008 و همکاران،
) 1995( پالمر و همکاران. با کاهش قدرت بذر آن همراه است) بعد از رسیدگی فیزیولوژیک(رسیدگی 

علت تنش کمبود رطوبتی، درجه  تواند بههاي جوان می نیز بیان داشتند که سرعت رشد بذر در غالف
در ) 2004(گریون و همکاران ). 2005ایزانلو و همکاران، (هاي باال و با هر دو شدیدا کند شود حرارت

ذري بدلیل بارش مطالعه کیفیت بذر لوبیاي فرانسوي قبل از برداشت گزارش دادند که کیفیت توده ب
. کند درصد باشند، کاهش پیدا می25باران در طی برداشت بویژه زمانی که بذور داراي رطوبت باالي 

نیز گزارش دادند که قابلیت بذور سویا در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ) 1980(تکرونی و همکاران 
 از رسیدگی برداشت در همین  ماه پس2 الی 1دارد و قابلیت حیات آن تا  در حداکثر مقدار خود قرار

 روز پس از رسیدگی برداشت روبه زوال 39 الی 4ماند اما قدرت بذر به سرعت در طی سطح باقی می
   .نهدمی

نشان داد که همبستگی منفی  هاي بذريدر بین کلیه محموله) 4جدول (تجزیه همبستگی 
 نرمال، سرعت و درصد الکتریکی و وزن خشک گیاهچه، درصد گیاهچه داري بین هدایت معنی
بدین معنی . زنی پس از زوال وجود داردزنی استاندارد و آزمون جوانهزنی در هر دو آزمون جوانه جوانه

که هرچه توان بذر در نگهداري یکپارچگی غشاهاي سلولی کمتر باشد، عالوه بر اینکه تعداد گیاهچه 
زنی و سبز شدن آن در شرایط انهنرمال کمتري تولید خواهد کرد، وزن خشک، سرعت و درصد جو

زنی و زمان تا الکتریکی با یکنواختی جوانه همبستگی میزان هدایت. کمتر خواهد بود اي نیزمزرعه
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در هر دو آزمون نیز ) D90 وD10( درصد حداکثر مقدار خود 90 و 10زنی تجمعی به رسیدن جوانه
  ).4ل جدو(دار بود شد، مثبت و معنیبینی میکه پیش همچنان

وزن خشک گیاهچه و درصد گیاهچه نرمال پس از آزمون تسریع پیري نیز داراي همبستگی منفی 
زنی و زمان تا رسیدن هاي دخیل در بنیه پایین بذر از جمله یکنواختی جوانهداري با مولفهمعنی
از جمله  درصد حداکثر خود بود ولی این ارتباط با صفاتی از آزمون 90 و 10زنی تجمعی به  جوانه

زنی زنی استاندارد و جوانهزنی و درصد گیاهچه نرمال در هر دو آزمون جوانهدرصد و سرعت جوانه
 10زنی اختالف دوره زمانی الزم براي که یکنواختی جوانهاز آنجائی. دار بودپس از زوال، مثبت و معنی

زنی قبل از کنواختی جوانهداري بین یباشد و همبستگی منفی معنیزنی بذور می درصد جوانه90و 
آزمون پیري با وزن خشک گیاهچه و درصد گیاهچه نرمال پس از آزمون تسریع پیري وجود دارد 

 90 و 10زنی تجمعی به توان نتیجه گرفت که میانگین دوره زمانی الزم براي رسیدن جوانهبنابراین می
بذر بنیه خصی مطلوبی از شناسائی توان تواند بعنوان شا، نیز می)D90 وD10(درصد حداکثر مقدار خود 

  .محسوب گردد
  

  گیري کلینتیجه
هاي مختلف بذر در بنیهداري سبب ایجاد شکل معنی نتایج نشان داد که شرایط محیطی به

است و این اختالفات به صور گوناگونی مانند تفاوت در وزن هاي بذري داخل هر رقم شده محموله
ها در طی آزمون تر میزان نشت الکترولیتمال و از همه مهمخشک گیاهچه، درصد گیاهچه نر

 محموله رقم 5از بین . است هاي داخل هر رقم نمایان شدهالکتریکی در بین محموله یتاهد
هاي گرگان، بابلسر و ترتیب محموله  محموله رقم ویلیامز به2 محموله رقم سحر و 6ایکس،  پی دي

کمی . هاي داخل رقم خود برخوردار بودندذر باالتري نسبت به محمولهداري از بنیه باردبیل بطور معنی
خصوص از لحاظ  شرایط حیه مدنظر براي تولید بذر، به به ناخاص اهمیت توجه ،تعمق در این مسئله

 زوال پذیري مانند سویا را نمایان ی حاکم بر آن ناحیه، براي کشت محصوالت سریعاًیآب و هوا
  .خواهد ساخت

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   و همکاراننبی خلیلی اقدم

 101

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391، )4( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد پنجم
 

 102

 ع مناب
1. Akram ghaderi, F., Kashiri, H., and Abolhasani, Kh. 2005. Effects of different 

planning date on soybean seed vigor, Sci. and Agric. Indus. J. 9: 25-42. (In 
Persian). 

2. Coste, F.M. and Crozat, Y. 2001. Seed development and seed physiology 
quality of field grown beans (Phaseolus vulgar L.). Seed Sci. and Technol. 29: 
121-136. 

3. Coste, F.M., Crozat, Y., Laddonet, F., and Wagner, M. H. 2002. Integrating 
seed age heterogeneity, desiccation rate and seed aging rate for optimizing both 
beans seed lot quality and seed yield. Seed Sci. and Technol. 30: 585-596. 

4. Egli, D.B., Tekrony, D.M., Heitholt, J.J., and Rupe, J. 2005. Air temperature 
during filling and soybean seed germination and vigor. Crop Sci. 45: 1329-
1335. 

5. Greven, M.M., Mckenzie, B.A., Hampton, J.G., Hill, M.J., and Sedcole, J.R. 
2004. Factors affecting seed quality in dwarf French bean (Phaseolus vulgaris 
L.) before harvest maturity. Seed Sci. and Technol. 32: 797-811. 

6. Hampton, J.G., Rahman, M.M., Mwakangwale, M.G., and Hill, M.J. 2005.  
Dose seed weight explains seed vigor differences in seeds from different pod 
positions on the plant. Seed Sci. and Technol. 33: 499-503. 

7. Hatami, A., Ghasemi Golezani, K., Alyari, H., Shakiba, M., and Moghaddam, 
M. 2002. Influence of water limitation on seed vigor of lentil (Lens Culinaris 
Medick). Turk J. Field Crops, 7: 86-94 

8. Herrera-C, F., Ocumpaugh, W.R., Ortega-S, J.A., Lioyd-Reilley, J., Rasmuseen, 
G.A., and Maher, S. 2008. Environmental influences on seed quality of 
windmill grass ecotypes in south Texas. Agronomy J. 100: 1205-1210. 

9. International Seed Testing Association. 2009. International Rules for Seed 
Testing. Zurichtstr.50. CH 8303, Bassersdorf, Switzerland, Edition 2009/1. 

10. Izanlo, E., Khangha, H.Z., Hosseinzadeh, H., Majnon hosseini, N., and 
Sabokdast, M. 2005. Assessment of reaction of soybean cultivars in water stress 
at last of flowering phase, Iranian J. Agric. Sci. 26: 4. 1011-1033. (In Persian). 

11. Kantoli, A.G., and Slafer, G. 2007. Development and seed number in 
indeterminate soybean as affected by timing and duration of exposure to long 
photoperiods after flowering. Annals Botany, 99: 925-933. 

12. Mc Donald, M.B., and Copland. L.O. 1996. Seed production, principles and 
practices, International Thomson publishing, 719p. 

13. Prijic, L., Jovanovic, M., and Glamoclija, D. 1998. Germination and vigor of 
wrinkled and greenish soybean seed. Seed Sci. and Technol. 26: 377-283. 

14. Rahman, M.M., Hampton, J.G., and Hill, M.J. 2004. Soybean seed quality in 
response to time of desicant application, Seed Sci. and Technol. 32: 219-223. 

15. Roumet, P., and Motrin, F. 1997. Germination of immature soybean seeds to 
shorten reproductive cycle duration. Crop Sci. 37: 521-525. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   و همکاراننبی خلیلی اقدم

 103

16. Saayman, A.E.J., and Van De Venter, H.A. 1996. Influence of weed 
competition on subsequent germination and vigor of Zea mays. Seed Science 
and Technology, 25: 59-65. 

17. Samarah, N.H., and Abu-Yahya, A. 2008. Effect of maturity stages of winter 
and spring sowing chickpea (Cicer arientinum L.) on germination and vigor of 
the harvested seeds. Seed Sci. and Technol. 36: 177-190. 

18. Schwab, S.R.P., Braccini, A.L., Scapim, C.A. Franca-Nerto, J.B., Meschede, 
D.K., and Avila, M.R. 2007. Germination test under water stress to evaluate 
soybean seed vigor. Seed Sci. and Technol. 35:187-199. 

19. Soltani, A. 2007. Application of SAS in statistical analysis, Jahad-e- Daneshgai 
of Mashhad Press, 182p.(In Persian) 

20. Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali, E., and Latifi, N. 2002. Germination, Seed 
reserve utilization and seedling growth of chickpea as affected by salinity and 
seed size. Seed Sci. and Technol. 30: 51-60. 

21. Soltani, A., Ghorbani, M.H., Galeshi, S., and Zeinali, E. 2004. Salinity effects 
on germinability and vigor of harvested seeds in wheat. Seed Science and 
Technology, 32: 583-592. 

22. Soltani, A., Zeinali, E., Galeshi, S., and Latifi, N. 2001. Genetic variation for 
and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea 
Coast of Iran. Seed Sci. and Technol. 29: 653-662. 

23. Spears, J.F., Tekrony, D.M., and Egli, D.B. 1977. Temperature during seed 
filling soybean seed germination and vigor. Seed Sci. and Technol.25: 233-244. 

24. Tabrizi, A.F., Yarnia, M., Ahmad zadeh, N., and Novbari, N. 2008. Effect of 
drought stress, aging priming on germination and emergence in soybean, P256, 
The first conference of sciences and seed technology, Gorgan University of 
Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. (In Persian). 

25. Tekroni, D.M., Egli D.B., and Philips, A.D. 1980. Effects of field weathering on 
the viability and vigor on soybean seed. Agronomy J. 72: 749-753. 

26. Tekrony, D.M., and Egli, D.B. 1993. Relationship of seed vigor to crop yield: a 
review, Crop Sci. 31:816-822. 

27. Vieira, R.D., Tekrony, D.M., and Egli, D. 1992. The effect of drought and 
defoliation stress in the field on soybean seed germination and vigor. Crop Sci. 
32: 471-475. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 104

  

EJCP., Vol. 5 (4): 87-104  
http://ejcp.gau.ac.ir 

 
 

Effect of environmental conditions on soybean seed vigor  
in different area of Iran 

 
*N. Khaliliaqdam1, A. Soltani2, N. Latifi2 and F. Ghaderi-Far3 

1Ph.D Student of Agronomy (Seed Technology), 2Professor of Agronomy and 3Assistant 
Prof. of Agronomy, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources 

 

Abstract 
Environmental conditions including metrological parameters (precipitation, 

temperature, humidity and etc.) various stresses and nutrition, could affect  germination 
and  seeds vigor during of development, ripping and leven after harvesting of soybean 
seed. For this, experiments of completely randomized design ( as Nested)by four 
replications were performed in seed laboratory of Gorgon University of Agricultural 
Science and Natural Resources. Treatments were 14 seed ladings of four soybean 
cultivars viz. of DPX (Gorgan, Gonbad, Azad-shahr Ali-abad and Kurd-koy), Sahar 
(Gorgan, Gonbad, Sari, Babolsar, Ali-abad and Kurd-koy), Williams (Ardabil; 
Gonbad) and Hill (Sari). First, standard germination and seedling growth test and then, 
accelerated aging test were done following by standard germination and seedling 
growth on degraded seeds. Results showed that environmental conditions have been 
caused different classes of seed vigor in seed ladings of every cultivar. Among 5 lading 
of DPX cultivar, Gorgon and Kurd-kuy ladings had the most and least seed vigor 
respectively. Babolsar and Sari ladings were superior than others in Sahar cultivar in 
respect to seed vigour and Kurd-kuy ladings had the least vigor (EC=26.46 µs. cm-1). 
Among Williams’s ladings, Ardabil lading had the most germination percentage and 
the least Electrolyte leading.  There was significantly negative correlation between 
results of electrical conductivity test and seedling growth and normal seedling 
percentage test.  Therefore, it seems that more farmer knowledge of farmers on site-
specific and these environmental conditions could result in different seed vigor in the 
same cultivar. Environmental conditions help to select suitable area for seed 
production. 
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