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  هاي بنيه بذر سويا و همبستگي آنها با استقرار گياهچه در مزرعهارزيابي كارايي شاخص
  بيتا اسكويي، حديث افشارآيدين حميدي، حسين صادقي ، ، سامان شيدائي

 saman_sheidaee@yahoo.comمؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال  

  
  چكيده:

 اي در سالپژوهشي آزمايشگاهي و مزرعهكيفي بذر با ظهور گياهچه درمزرعه،  شگاهيزمايهاي آشاخص ارتباط منظور بررسيبه     
دو رقم ويليامز و به اجرا در آمد. در آزمايشگاه تجزيه كيفي بذر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در كرج، بذرهاي  1392
L17 زني و شاخص بنيه درصد جوانهن هاي بنيه بذر قرار گرفته و زني استاندارد و آزموتحت آزمون جوانه سنواتي و توليد سالجاري

) انجام گرفتند. بخش ECالكتريكي(شده و هدايتشدند. سپس آزمون هاي بنيه بذر سرما، پيري تسريع گيرياندازه گياهچه
يك  صورتاي بهه مزرعهبا چهار تكرار بر پايه طرح كامالً تصادفي و مرحل صورت يك آزمايش فاكتوريل دو عامليآزمايشگاهي به

شده  يريگهاي كامل تصادفي اجرا شد. از مجموعه صفات اندازهآزمايش فاكتوريل دو عاملي با چهار تكرار بر پايه طرح بلوك
استاندارد با صفات  يزنزني در آزمون جوانهزني در آزمون پيري تسريع شده و درصد جوانهشاخص بنيه گياهچه و درصد جوانه

مثبت  يهمبستگشاخص بنيه گياهچه در آزمون پيري تسريع شده ه كيطوربه مثبت و بسيار بااليي نشان دادند، يمبستگه ايمزرعه
  )  نشان داد.  =970/0rبااليي با درصد ظهور نهايي گياهچه (

  كلمات كليدي: آزمون پيري، آزمون سرما، بنيه بذر، ظهور گياهچه، سويا.
  

  مقدمه:
بنيه  يهاهدف از آزمون ).1(م راجع به اختالف ارزش توده بذرها استفاده شوديو تصم يتواند در آگاهيبذر م هيو بن يزنآزمون جوانه

 ييسنجش توانا يرا برا ييهاوهيها شن آزمونين ايهاي بذر با بنيه ضعيف و قوي از يكديگر است. همچنز ساختن تودهيبذر، متما
هاي كه آزمونبا وجودي .دارندبيان مي يشگاهيط مختلف آزمايتفاوت بنيه بذر در شراداراي سطوح م يبذرها يبرا يارد مزرعهكعمل

حال بيان يك رابطه مستقيم گيرند ولي با اينعنوان شاخصي براي تعيين سبز در مزرعه مورد استفاده قرار ميزني و بنيه بذر بهجوانه
ژه مانند يصفت و يكدن به آزمون بنيه بذر، بايد آن را با يعتبار بخشا ي. براذر سويا با سبز در مزرعه مشكل استزني ببين جوانه

شوند، زني نميهاي بنيه بذر جايگزين آزمون جوانهمرتبط ساخت. آزمون يطيط محياز شرا يعيقدرت سبز شدن گياهچه در دامنه وس
ه ك ياست، بنابراين هر عامل يزنجوانهنسبت به آزمون  يتره آزمون بنيه بذر شاخص حساسكبلكه مكمل آن هستند. به علت اين 

  .دهدياهش مكشود، قبل از آن بنيه بذر را يم يزنسبب نقصان جوانه
. باشنديم يهمبستگ يها در مزرعه دارااهچهيزان ظهور گيط مطلوب مزرعه با ميا تنها در شرايسو يبذرها يينها يزندرصد جوانه

ج حاصل از سبز مزرعهيا و نتايسو يتوده بذر 94شگاه مربوط به بذرهاي يبذر در آزما يزنآزمون جوانه ج حاصل ازينتا )1973دلوچه(
ف و درصد يزان سبز ضعين سبب ميپائ يزنه جوانهكافت يجه دست ين نتيسه نمود و به ايبذر را با هم مقا يهابذرهاي همان توده يا
باال در  يزنت جوانهيقابل يدارا هايبذر هداجربه نشان ده تكنيبا توجه به اگردد. يد شده در مزرعه ميتول يهااهچهيم گك

جاد و مستقر شده در يا يهااهچهينبوده و تعداد گ يافك يزنجوانه راياددر مزرعه  لزاماًا) يزنجوانه يط مطلوب برايشگاه(شرايآزما
ه بذر از يش بنيلذا آزما ،باشنديمتر مكها هاهچيه گيو رشد اول يزنجوانه يط نامطلوب برايعلت مورد انتظار بودن بروز شراه مزرعه ب

   ).3(انده بذر ابداع شدهيبن يابيارز يبرا يمتعدد يهاشيز آزماينرو نيت بذر برخوردار بوده و از ايفكين ييدر تع ياالعادهت فوقياهم
هاي ويژه در مورد بذرهاي گونهزراعي بههاي گياهان گيري قابليت هدايت الكتريكي بذرها براي آزمون بنيه بذر بسياري از گونهاندازه

  .گيردمختلف نيامداران دانه درشت چون سويا، لوبياي معمولي، ماش و باقال، مورد استفاده قرار مي
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بيني مدت زمان زنده بودن تعدادي آزمون پيري تسريع شده در آغاز به عنوان آزموني جهت تخمين طول عمر بذر در انبار براي پيش
هاي صورت شاخصي از بنيه بذر در تعداد بسيار زيادي از گونهبعدها اين آزمون به ).2(مختلف گياهي بكار گرفته شد هاياز گونه

   آميزي رابطه خود را با خروج و استقرار از گياهچه در مزرعه نشان داد. طور مؤفقيتگياهي درآمد و به
   

  ها:مواد و روش
آزمايشي  L17يه بذر و گياهچه ارقام تجاري سوياي توليد استان اردبيل شامل ارقام ويليامز و هاي بنبه منظور بررسي و ارزيابي آزمون

تكرار انجام  4صورت آزمايش فاكتوريل در به 1392تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات كنترل و گواهي بذر در سال  و آزمايشگاه در مزرعه
. صفات بود و بذر سنواتي) 91امل بذر توليدي جديد(متعلق به سال و فاكتور دوم ش L17شد. فاكتور اول شامل دو رقم ويليامز و 

د. همچنين يگردگيري و آزمون هدايت الكتريكي اندازه ، آزمون سرماآزمون پيري تسريع شدهزني استاندارد، شگاهي شامل جوانهآزماي
و  روز پس از كاشت) 14ها(ايي گياهچهروز پس از كاشت)، درصد ظهور نه 7ها(اي شامل درصد ظهور اوليه گياهچهصفات مزرعه
  د.شدنتعيين سرعت ظهور 

استاندارد در بستر  يزنآزمون جوانه ،، براساس دستورالعمل انجمن بين المللي آزمون بذريينها يزنن درصد جوانهييمنظور تعبه     
و افزودن گراد يسانتدرجة 25 يحت دماروز ت 8ناتور به مدتيشت شده درون ژرمكهاي اغذ و قرار دادن ظرفكه ين دو اليشت بك
ان آزمون يمورد نظر پس از پا يمارهاياهچه تيه بذر و گيبن يابيو ارز يه منظور بررسبشت اجرا شد. كبه بستر  يافكزان رطوبت يم

ه با استفاده از خطاهچيطول گ يريگانتخاب و پس از اندازه راركاز هر ت يطور تصادفهب ياهچه عاديگ 10 استاندارد تعداد يزنجوانه
  .ن شديير تعيز ق رابطهياهچه از طريه گيبدست آمده شاخص بن يها. با استفاده از دادهديمتر مشخص گرديبرحسب سانت ش مدرجك

  
روز  4گراد درون ژرميناتور و سپس به مدت سانتيدرجة 10روز در دماي 7هاي كشت شده به مدت ظرف آزمون سرما براي انجام    

زني زني نهايي و شاخص بنيه گياهچه مشابه آزمون جوانهدرصد جوانهد. شدنگراد درون ژرميناتور قرار داده درجه سانتي 25ايدر دم
درجه سانتي گراد و  41±3/0ساعت در دماي 72به مدت هامنظور اجراي آزمون پيري تسريع شده ظرفبه استاندارد محاسبه شد.

زني استاندارد قرار گرفته و سپس بذرهاي پير شده تحت آزمون جوانه .گيرنديناتور قرار ميدرصد درون ژرم 100نسبي حدودرطوبت
آزمون هدايت الكتريكي براي انجام  شدند.هاي مرتبط با قوه ناميه و بنيه بذر و گياهچه كه قبالً به آنها اشاره گرديد، تعيين شاخص

 د.يگردتعيين فاده از دستگاه هدايت سنج الكتريكي ميزان هدايت الكتريكي ساعت در آب مقطر قرار گرفته با است 24مدت به هابذر
 گيري شد.ها و سرعت ظهور تجمعي اندازهها، درصد ظهور نهايي گياهچهاي شامل درصد ظهور اوليه گياهچههمچنين صفات مزرعه
 يهااهچهيتعداد گ Fدر اين رابطه  :شد مشخص ها در مزرعه نبز با استفاده از رابطه زيرگياهچه (CER) سرعت ظهور تجمعي

 باشد.يتعداد روز تا شمارش نخست م Dشمارش شده و 
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  نتايج و بحث

زني و شاخص بنيه گياهچه در آزمون جوانه زنيدرصد جوانهبر  سال توليد همچنين ه اثر رقم وكنشان داد  نتايج تجزيه واريانس
اخص بنيه گياهچه و ش اهچة عادي بودين تعداد گيشتريب يامز دارايليرقم و .)1لدار بود(جدويمعن درصد1در سطح احتمال استاندارد 

درصد داري داراي طور معنيداشت. همچنين بذرهاي مربوط به سال جديد نسبت به بذرهاي سنواتي به L17باالتري نسبت به رقم 
 درصد بذر زوال اثر در هك ردندك گزارش لزاك  يرو بر يامطالعه ) در2003ورما و همكاران(زني و شاخص بنيه باالتري بودند. جوانه

  ).5(ابدييم اهشك لك نيپروتئ درصد و بذر ردكعمل ،يزنجوانه سرعت اهچه،يگ ، طوليزنجوانه
سه ي). مقا1دار بود(جدوليمعن درصد5در سطح احتماله در آزمون سرما و شاخص بنيه گياهچ زنيدرصد جوانهبر  سال توليداثر 

  . كمتري بودند يعاد يهااهچهيتعداد گ داري دارايطور معنيبذرهاي سنواتي بهه كنشان داد  در آزمون سرما هانيانگيم
مقايسه ميانگيندار شد. درصد معني 1ل زني در آزمون پيري تسريع شده در سطح احتماسال توليد براي درصد جوانهاثرمتقابل رقم در 

اند تفاوت كه بين ارقام مورد مطالعه كه در سال جديد توليد شدهنشان داد زني براي صفت درصد جوانه شدهتسريعدر آزمون پيريها 
توان مي كلي طوربه .زني باالتري بودندداري داراي درصد جوانهطور معنيداري وجود نداشت، ولي نسبت به بذرهاي سنواتي بهمعني
رقم ويليامز درصد جوانه ،بين بذرهاي سنواتي  .يابدمي افزايش غيرعادي هايگياهچه تعداد فرسودگي، و پيري سطح افزايش با گفت

 يدانه روغن اهيگ كي نكهيا ليدلكه سويا به نمود توجه ديبارسد قابليت انبارماني باالتري داشته باشد. نظر ميزني باالتري داشت، كه به
 هينامقوه و تيفيك كاهش ها ونيپروتئ شدنيعيرطبيغ و هايچرب ونيداسياكس و باعث است حساس اريبس باال يدماها به لذا باشد،يم

داراي  داريطور معنيبهدر آزمون پيري تسريع شده شاخص بنيه گياهچه رقم ويليامز و بذرهاي مربوط به سال جديد  .گردديم بذرها
دار نبود و اين آزمون از نظر آماري تفاوتي بين اثرات سال توليد و رقم براي آزمون هدايت الكتريكي معني. ندبود يباالتر مقادير

 ايانس (ميانگين مربعات) صفات مورد بررسي مزرعهيه واري. تجز2جدول 

  درجه آزادي  منابع تغيير
  ميانگين مربعات

  سرعت ظهور تجمعي هادرصد ظهور نهايي گياهچه هاهدرصد ظهور اوليه گياهچ
  ns6,91 ns 35,42  ns 21,31 3  بلوك
  484,44**  492,84** 169,00** 1  رقم

  5823,97**  2798,41** 2851,56** 1  سال توليد
  ns13,69 ns 15,21  ns 8,26 1  رقم*سال توليد

  17,68  9,41  6,89  9  خطا
  دار.ر معنييغ nsدرصد و  1و  5احتمال  دار در سطحب معنييترتبه ؛**و  *

   انس (ميانگين مربعات) صفات مورد بررسي آزمايشگاهييه واري. تجز1جدول 

  منابع تغيير
درجه 
  آزادي

  ميانگين مربعات
    آزمون پيري تسريع شده آزمون سرما زني استانداردآزمون جوانه
شاخص بنيه
  گياهچه

درصد
  زنيجوانه

شاخص بنيه
  گياهچه

درصد 
  زنيجوانه

شاخص بنيه 
  گياهچه

درصد 
  زنيجوانه

  هدايت الكتريكي

 ns137177 ns306,25  **4975576  **462,25  29,56 ns 306,25** 512226**  1  رقم
 ns 20,56  4692,25**  19582395**  380,25* 278177* 441,00** 148186**  1  سال توليد

 ns78344 ns4,00 ns135847 ns30,25  ns 128737  **380,25  124,62 ns  1  رقم*سال توليد
  72,43  34,58 237045  73,58 43385 9,04 19953  12  خطا

  دار.ر معنييغnsدرصد و1و5دار در سطح احتمالب معنييترتبه ؛**و*
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  تيمارها قائل نگرديد. 
ها و سرعت ظهور تجمعي ها، درصد ظهور نهايي گياهچهاي شامل درصد ظهور اوليه گياهچهنتايج تجزيه واريانس براي صفات مزرعه

رقم ويليامز در هر سه  .)2(جدول دار شددرصد معني 1اد كه اثرات سال توليد و رقم براي هر سه صفت در سطح احتمال نشان د
ها، درصد ظهور نهايي داري درصد ظهور اوليه گياهچهطور معنيصفت مورد مطالعه داراي مقادير باالتري بود. بذرهاي سنواتي نيز به

  تري نسبت به بذرهاي توليدي سال جديد نشان دادند.يينها و سرعت ظهور تجمعي پاگياهچه
 و آزمايشگاه مزرعه صفات بين همبستگي-3جدول

سرعت 
ظهور 
  تجمعي

درصد 
ظهور نهايي 

  هاگياهچه

درصد 
ظهور اوليه 

  هاگياهچه

هدايت 
  الكتريكي

درصد  
زني جوانه

  (پيري)

يه شاخص بن
 گياهچه
  (پيري)

درصد  
زني جوانه

  (سرما)

ه يشاخص بن
 گياهچه
  (سرما)

درصد  
زني جوانه

  استاندارد

يه شاخص بن
 گياهچه

  (استاندارد)
 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    

         1 1  
        1 0/731** 2  

         1  0/646** 0/518** 3  
        1 0/902** 0/650** 0/560** 4  
       1 0/810** 0/727** 0/785** 0/513** 5  
     1 0/834** 0/584** **653/0 0/742** ns313/0 6  
     1 ns383/0- ns194/0- ns238/0- ns 352/0- ns286/0- ns 058/0 7  
   1  ns109/0- 0/845** 0/886** 0/510** 0/500* 0/743** 0/417* 8  
 1  0/954** ns132/0- 0/858** 0/970** 0/662** 0/604** 0/772** 0/475* 9  
1 0/931** 0/949** ns082/0- 0/852** 0/876** 0/564** 0/563** 0/739** 0/456* 10  

 دار.ر معنييغ nsدرصد و  1و  5دار در سطح احتمال ب معنييترتبه ؛**و  *
ه صفت درصد ظهور كمزرعه  نشان داد در شده در آزمايشگاه با صفات مربوط به سبز شدن  يابين صفات ارزيساده ب يج همبستگينتا

در آزمون  )=845/0r(زنيو درصد جوانه )=886/0r(با صفات شاخص بنيه گياهچههمبستگي مثبت و بااليي رعه اوليه گياهچه در مز
نشان داد. درصد ظهور نهايي گياهچه نيز همبستگي مثبت و بسيار  )=743/0r(زني استانداردزني در آزمون جوانهو درصد جوانه پيري

زني در آزمون پيري و استاندارد نيز . همچنين درصد جوانهنشان داد)  =970/0r(گياهچه در آزمون پيري بااليي با شاخص بنيه
اي ديگر همبستگي مثبت و بااليي نيز همانند دو صفت مزرعههاي مثبت و بااليي نشان دادند. صفت سرعت تجمعي گياهچه همبستگي
زني زني در آزمون جوانهي و درصد جوانه) در آزمون پير=852/0rزني() و درصد جوانه=876/0rشاخص بنيه گياهچه(با صفات 
زني در آزمون پيري و ) نشان داد. براساس نتايج همبستگي ساده صفات شاخص بنيه گياهچه و درصد جوانه=739/0rاستاندارد(

توان از اين مي اي نشان دادند كه بنابراينهاي بسيار بااليي با صفات مزرعهزني استاندارد همبستگيزني در آزمون جوانهدرصد جوانه
) 1381اران(كروزرخ و همسبز، استقرار و سرعت ظهور گياهچه در مزرعه استفاده كرد.  وضعيتبيني صفات آزمايشگاهي براي پيش

با  يداريمثبت معن يهمبستگ يعاد يهااهچهيه درصد گكردند كرد محصول گزارش كدر مطالعه رابطه قدرت بذر نخود با رشد و عمل
و درصد سبز شدن مزرعه  يكيتركت اليزان هداين ميرا ب يداريمعن يمنف ين همبستگيزرعه دارد. آنها همچنسرعت سبز شدن م

 مشاهده نشد. يداريمعن يمزرعه همبستگ در و درصد سبز شدن يكيتركت اليزان هداين ميق بين تحقيه در ايكدر حال ،ردندكگزارش 
بيني سبز توان از اين صفات براي پيشا صفات مربوط به سبز شدن محصول ميدار شدن برخي صفات آزمايشگاهي ببا توجه به معني

 شدن مزارع سويا استفاده كرد. 
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Abstract 
Efficiency evaluation of soybean  seed vigor indices and  their correlation with seedling establishment 

at field 
This study was conducted for evaluation the correlation of laboratory seed quality indices with seedling field 
emergence in 2013. First the standard germination test and seed vigor tests were conducted for of two 
cultivars (Williams and Sahar) which were produced in last year and also recent year and germination 
percent and seedling vigor index were measured. Then vigor tests including cold, accelerated aging and 
electrical conductivity tests were conducted. The laboratory experiments were done as a factorial experiment 
with two factors based on completely randomized design in 4 replications and field experiment was as a 
factorial experiment with two factors based on randomized complete block design in 4 replications. 
According to results the seedling vigor index and germination percent at accelerated aging test and 
germination percent at standard germination test indicated high positive correlation with seedling field 
emergence traits in a way that seedling vigor index at accelerated aging test indicated high positive 

correlation (r= 0.970) with final seedling field emergence. 
Keyword: Accelerated ageing test, cold test, seed vigor, seedling emergency, soybean. 
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