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  دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تربیت مدرس -1
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 دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج -3

  
  

  چکیده
دیده سویا بر ظهور و استقرار گیاهچه، عملکرد و اجزاي عملکرد سه  کم آبی به منظور بررسی نقش پیش تیمار اسمزي بذرهاي تنش

 سه تکرار انجام شد. مواد آزمایشی مورد استفاده بارقم سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی 
متر تبخیر از تشتک  میلی 150و  100 ،50آبیاري پس از اعمال سطوح تنش کم آبی  حاصل)، DPX, Telar, 032( يسه رقم سویا بذرهاي

هاي ر پنج سطح شامل پتانسیلدر سال قبل در مزرعه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج بودند. اسموپرایمینگ بذرها د تبخیر
نتایج نشان داد که  اعمال تنش کم آبی بر  و شاهد (عدم پرایمینگ) بود. 6000اتیلن گلیکول  بار با استفاده از پلی -20و  -15،  - 10،  -5

لوب باعث بهبود شد.  پیش تیمار اسمزي نه تنها در بذرهاي حاصل از آبیاري مط گیاه مادري باعث کاهش درصد و سرعت ظهور گیاهچه 
 -20بلکه در بذرهاي حاصل از تنش خفیف و شدید نیز، پیش تیمار اسمزي با پتانسیل  ،درصد و سرعت ظهور گیاهچه و عملکرد دانه شد

 در بوته و عملکرد دانه در پیش تیمار نیامبار درصد ظهور گیاهچه و سرعت ظهور گیاهچه را نسبت به شاهد بهبود بخشید و باالترین تعداد 
هاي  رسد استفاده از پیش تیمار اسمزي براي جبران خسارت تنش کم آبی و بهبود ویژگی بار مشاهده شد. به نظر می -15اسمزي با پتانسیل 

  باشد. ظهور گیاهچه و عملکرد دانه مناسب می
  

  .یاستقرار گیاهچه، اجزاي عملکرد، تنش کم آب، ).Glycin max L(، سویا اسمو پرایمینگ  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
هاي روغنی و  پروتئینی ترین دانه سویا یکی از مهم

جهان و ایران است. با وجود ضرورت تولید سویا در 
ایران براي دستیابی به خودکفایی روغن، عملکرد این 

زنی ضعیف و  گیاه در ایران هنوز پایین است. جوانه
ید پایین بودن قوه نامیه بذرها از مشکالت اصلی در تول

باشند. همچنین از دیگر عوامل محدود کننده سویا می
ي تولید سویا در ایران که موجب شده ایران سهم 

 )FAOSTAT, 2009(بسیار کمی از تولید جهانی سویا 
آبی و وقوع تنش را به خود اختصاص دهد کم

  باشد. خشکی در طی مراحل رشد گیاه می
 دترین مراحل رش بحرانی مناطق، بسیاري از در

سویا نسبت به تنش کم آبی با شرایط گرم و خشک 
شود، بنابراین مزارع تولید بذر سویا  تابستان مواجه می

خواسته تحت شرایط تنش کم آبی قرار  به طور نا
که وقوع این تنش ممکن است بر  گیرند. به طوري می

زنی، بنیه و کیفیت بذر تولیدي موثر  هاي جوانه ویژگی
ش پس از رسیدگی باشد. همچنین وقوع تن

تواند باعث  فیزیولوژیک بذر، اما قبل از برداشت می
 Tekrony et( زنی و بنیه بذر سویا شود کاهش جوانه

al., 1980.(  براي بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت
ل ـبذر در سویا در آزمایشی تنش خشکی در مراح

پر شدن دانه و مرحله رسیدگی  تشکیل نیام،دهی،  گل
ایج نشان داد که تنش خشکی در مرحله اعمال شد. نت

هاي  زنی بذر شکل گیري دانه نسبت به شاهد، جوانه
درصد کاهش داده است  10سویا در فصل بعدي را 

)Smiciklas et al., 1989(. کشت بذرهاي تولید شده
است که بنیه  روشیدر شرایط تنش کم آبی  مستلزم 

ل ها در فص بذر، توان رویشی و استقرار مناسب آن

یکی از این  ١بذر پرایمینگ .بعدي را تضمین نماید
هاست که توسط بسیاري از محققان پیشنهاد   روشت
 ;Farooq et al., 2008; Arif et al., 2008(شده است  

Harris et al., 2001 .(شرایطی فراهمپرایمینگ  اثر در 
به کنند  میشود که بذرها مقداري آب جذب می

زنی مانند فعال شدن  انهطوري که مراحل اولیه جو
ها و محلول شدن مواد غذایی ذخیره آنزیم ها،هورمون

چه خارج  اما ریشه ،گردد میشده در بذر شروع 
اسموپرایمینگ بذرهاي   .(Bradford, 1986) شود مین

، 15، 10در  )PEG6000(یکول اتیلن گال سویا با پلی
در تاریکی و به ) W/W( درصد وزنی 30و  25، 20

زنی و  ساعت باعث افزایش درصد جوانه 8مدت 
 Gong Ping( همچنین افزایش شاخص بنیه بذر گردید

et al., 2000.(  در آزمایشی نشان داده شد که بذرهاي
زنی را  بیشترین کاهش درصد جوانه ،پرایم نشده سویا

  .(Murungu et al., 2005)شتند دا
گزارش )  (Park et al., 1999پارك و همکاران 

که پرایمینگ بذرهاي مسن سویا در پتانسیل  کردند
اده از ـــاستفا ــال بــمگاپاسک - 1/1 زيــاسم
استقرار خوب گیاه در  )PEG8000(یکول گال اتیلن پلی

ها نشان دادند که  مزرعه را منجر شد. همچنین آن
بدون  Danyeobkong زنی بذرهاي مسن رقم جوانه

پرایمینگ  بود در حالی که بعد از درصد17پرایمینگ 
، گیاهچه زنی سریع جوانه .افزایش یافت درصد4/66به 

ها در اثر پرایمینگ، باعث  یکنواخت و کامل بذر
شدن مطلوب و رشد اولیه سریع گیاهان زراعی  ظاهر

شده و رشد اولیه مطلوب به نوبه خود باعث دریافت 
گردد  بیشتر تشعشع خورشیدي و افزایش عملکرد می

)Latifi et al., 2004 .(  

                                                                  
1 . Priming 
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ضمن ) Khalil et al., 2001(خلیل و همکاران 
پیش از کاشت بذر بر مختلف تاثیر تیمارهاي  مطالعه

که  دـالم داشتنـا اعـویــاه سـگیرشد و عملکرد
، گیاهاسموپرایمینگ بذر ضمن بهبود روند رشد و نمو 

ر ــ. اگر چه تاثیافزایش عملکرد را نیز در پی دارد
ذرهاي ریز سبزیجات و پرایمینگ در بسیاري از ب

 Heydecker and(زنی شده  ها باعث بهبود جوانه گراس

Coolbaer, 1977; Bradford, 1986 ( و سودمندي این
زنی برخی از گیاهان زراعی  روش در بهبود جوانه

قند، ذرت، سویا و آفتابگردان نیز  مانند گندم، چغندر
 Parera(در شرایط آزمایشگاهی گزارش شده است 

and Cantliffe 1994; Singh, 1995; Sadeghian and 
Yavari, 2004 ( در مورد کارایی تیمارهاي اسمزي اما

و عملکرد گیاهچه شدن  ظاهربر بهبود بنیه بذر، درصد 
بذرهاي تنش دیده در شرایط مزرعه تحقیقات بسیار 

 این تحقیقرو در  محدودي انجام شده است. از این
 در شده تولید ايسوی رقم سه بذرهاي بررسی پاسخ

عنوان  بذرها به اسموپرایمینگ به آبی کم تنش شرایط
اساس  شده و بر گرفتهدر نظر  یقتحق یهدف اصل

 استقرار، زنی، هــجوانپاسخ ارقام در مراحل  یابیارز
 یطدانه در شرا ییو عملکرد  نها یاهچهگ یهرشد اول

 بذرها گونه این ازمزرعه امکان استفاده کشاورزان 
  قرار گرفته است.  یمورد بررس يبعد شتک براي

  

  ها مواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  این پژوهش

کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس واقع در مختصات 
 51دقیقه عرض شمالی و  44درجه و  35جغرافیایی 

متر از  1352دقیقه طول شرقی و ارتفاع  10درجه و 
اس ـبر اسه ـد. این منطقــرا گردیـح دریا اجــسط

بندي اقلیمی کوپن داراي آب و هواي نیمه تقسیم
تجزیه شیمیایی و مکانیکی خاك  باشد. خشک می

نشان   متري سانتی 30- 60و  0- 30عمق مزرعه از دو 
،  PH 7داد که  بافت خاك مزرعه شنی لومی، با 

درصد نیتروژن،  085/0درصد ماده آلی،  3/0داراي 
فسفر ) mg.kg-1( 20 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم

میلی گرم به ازاء هر کیلو  375قابل جذب و 
  باشد.  پتاسیم قابل جذب می) mg.kg-1(گرم

 رقمهاي مورد استفاده در این آزمایش سه  بذر
 032و D.P.X , Telar شامل  3از گروه رسیدگی سویا 

هاي مادري  تنش کم آبی  روي بوتهاعمال  حاصل و
 و شدید به ترتیب شاهد، تنش مالیم در سه سطح

متر تبخیر از  میلی 150و  100 ،50آبیاري پس از 
بودند که  سال قبل در مزرعه  Aکالس تشتک تبخیر

  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج
با استفاده از بذرها  اسموپرایمینگشده بود.   تولید

سطح با  پنج در )PEG6000(یکول گال اتیلن پلی
بار و عدم  -20و  -15، - 10، -5هاي: پتانسیل

بدین ترتیب  .در نظر گرفته شد پرایمینگ بذر (شاهد)
× (رقم سه عاملیپژوهش به صورت فاکتوریل 

شدت تنش خشکی اعمال شده بر × اسموپرایمینگ
کامل هاي  بلوك) در قالب طرح بذر والدهاي  بوته

به منظور آماده  تکرار اجرا گردید. سهتصادفی با 
 20حل اجراي آزمایش به عمق مسازي زمین، 

زنی  براي پیشگیري از جوانه متر شخم زده شد. سانتی
هاي هرز از علف کش ترفالن به صورت  بذر علف

پیش کاشت آمیخته با خاك استفاده شد. به منظور 
گ و ــو پرایمینــالط اثر اسمــجلوگیري از اخت

هاي  هاي تثبیت کننده نیتروژن بر شاخص باکتري
کود اوره  تلقیح بذر با باکتري انجام نشد.جوانه زنی 

سوپر و در سه مرحله  در هکتار کیلوگرم 150به میزان 
در هکتار (قبل از  کیلوگرم  150فسفات تریپل 

صورت دستپاش در سطح  هشد و ب مصرف کاشت)
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و با استفاده از دیسک به طور  زمین پخش گردید
یکنواخت در کل مزرعه پخش و با خاك مخلوط 

ر، ـوسط لولــح زمین تــس از تسطیـد. پـنگردید
متر توسط  سانتی 50هاي کاشت به فاصله   ردیف

  فاروئر ایجاد شد.
هاي مورد استفاده قبل از کاشت با محلول  بذر

یکول تیمار شدند و پس از خشک شدن اتیلن گال پلی
هاي شاهد (تیمار نشده) در  در دماي اتاق همراه بذر

 5بعد از ایجاد شیار به عمق  1389تاریخ هشتم تیرماه 
متر باالتر از محل داغاب به صورت شیاري و در  سانتی
براي هر واحد متر کشت شدند.  سانتی 3- 5عمق 

متر در نظر  چهارطول  هخط کاشت بشش آزمایشی 
بوته در مترمربع  40براي رسیدن به تراکم  .گرفته شد

  هاي اضافی در مرحله دو  برگی تنک شدند بوته
روز پس از کاشت از واحدهاي  15تا و روزانه  طور هب

هاي ظاهر شده  آزمایشی بازدید و تعداد گیاهچه
روز  15ها ( درصد ظهور نهایی گیاهچهو یادداشت 

ها در  سرعت ظهور گیاهچه تعیین شد. پس از کاشت)
با در نظر گرفتن تاریخ نخستین آبیاري  1(FER) مزرعه

تعیین  1 از رابطهبه عنوان تاریخ کاشت و با استفاده 
  گردید: 

 ):1رابطه (
D

FFEFER  

  
تعداد  Dظهور نهایی گیاهچه و  FFE٢در این رابطه 

  روز از کاشت تا پایان یادداشت برداري می باشد. 
با استفاده از  FEI(3( شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه

  ). Ram et al., 1989(محاسبه گردید  2رابطه 
100

P
FFEI   ) 2رابطه:( 

                                                                  
1 . Field emergence rate 
2 . Final tiolf emergence 
3. Field emergence index 

  
قوه  Pظهور گیاهچه در مزرعه و ،  Fدر این معادله  

براي تعیین اجزاي عملکرد، در باشد.  نامیه بذر می
بوته  از هر  10مرحله رسیدگی فیزیولوژیک تعداد 

واحد آزمایشی به صورت تصادفی برداشت شد و 
و وزن  نیامدر بوته، تعداد دانه در  نیامصفات تعداد 

پس از  برداشت نهایی محصول ر دانه تعیین شدند. هزا
انجام  ها اي شدن نیام ها وخشک و قهوه ریزش برگ

شد. براي این منظور چهار  ردیف میانی هر واحد 
آزمایشی پس از حذف حاشیه به منظور محاسبه 
عملکرد دانه و اجزاي عملکرد برداشت شدند. براي 

د و ها توسط دست خر تعیین عملکرد دانه غالف
ها از غالف خارج گردیدند و سپس رطوبت  دانه
ها به روش وزنی محاسبه شد و در نهایت وزن و  بذر

درصد گزارش  12عملکرد دانه بر اساس رطوبت 
  گردید. 

ه واریانس ــ، تجزیداده ها پس از نرمال کردن
 SAS (SASها با استفاده از نرم افزار آماري داده

Institute, 2002) با آزمون ها  انگینو مقایسه می
 درصد 5در سطح  )LSD( دار ترین اختالف معنی کم

  .انجام شد
  

  نتایج و بحث
  هاي ظهور گیاهچه شاخص

  درصد ظهور نهایی گیاهچه
درصد ظهور نهایی گیاهچه تحت تأثیر عوامل 

ها قرار گرفت  ي آن مورد بررسی و اثر متقابل دو جانبه
کی تنش خش ×بررسی برهمکنش رقم  ). 1(جدول 

نشان داد که بذرهاي حاصل از آبیاري مطلوب رقم 
Telar ) درصد)  6/71از باالترین درصد ظهور گیاهچه

برخوردار بودند و بذرهاي حاصل از تنش خفیف رقم 
DPX )1/47 ترین مقدار ظهور را کسب  درصد)، کم
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). اثر منفی تنش کم آبی اعمال شده 1کردند (شکل 
گیاهچه در کشت  بر گیاه مولد بذر بر کاهش ظهور

باالترین  باشد. قابل استنتاج می 1سال بعد از شکل 
درصد ظهور نهایی گیاهچه در هر سه رقم، در 

بار مشاهده  - 20بذرهاي اسموپرایم شده با پتانسیل 
ي  شد و بین ارقام مورد بررسی، بذرهاي پرایم نشده

ه را دارا ــد ظهور گیاهچــترین درص کم DPX مـرق
  . )2بودند (شکل 

 ظهور گیاهچه سویا در مزرعه تحت تأثیر رقم، تنش کم آبی و اسموپرایمینگهاي  گیژوی تجزیه واریانس  -1جدول 
 Table 1- Analysis of variance for emergence characteristics of soybean in field influenced by cultivar, water 

deficit stress and osmopriming 
 )Mean square( میانگین مربعات درجه آزادي ییراتمنابع تغ

S.O.V  df ظهور نهایی گیاهچه  
Final emergence 

  سرعت ظهور گیاهچه
Field emergence rate 

  شاخص ظهور گیاهچه
Field emergence index 

 Replication(  2  11.26 ns 0.072ns 334.5ns( تکرار
 **Caltivar(  2  1387** 5.91** 836.3رقم (

 **Water deficit stress(  2  2310** 10** 4903.9تنش خشکی (
 **Osmopriming(  4  3325.8** 15.04** 3428اسموپرایمینگ (

C × W  4  383.24** 1.82** 167.7ns 
C × O  8  347.16** 1.59** 660.1** 
W ×O  8  280.5* 1.2* 622.1** 

C ×  W × O  16  112.36** 0.48ns 225.3ns 
 Error(  88  103.97 0.464 134.7( خطاي آزمایشی

 CV%(    18.32 18.34 17.9ضریب تغییرات (

ns: Non significant **, * : significant at 1% and 5% 
probability level respectively  
 

ns ،*    و  5دار در سطح اختالف معنی  و غیر معنی دار به ترتیب بیانگر **و
  .باشنددرصد می 1

    

  ي حاصل از تنش کم آبی ي ارقام سویا درصد ظهور گیاهچه   -1شکل   
Figure1- Seedling emergence (%) of water deficit stress drived soybean seeds 

  

  تأثیر تیمار اسموپرایمینگ بر درصد ظهور نهایی گیاهچه در ارقام سویا -2شکل   
Figure 2- Effect of osmopriming treatments on final emergence percentage of soybeans cultivars 
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اسموپرایمینگ  ×بررسی اثر متقابل تنش خشکی 

نشان داد که باالترین درصد ظهور نهایی گیاهچه 
درصد) در بذرهاي حاصل از آبیاري مطلوب  3/80(

بار به دست  - 15(عدم تنش) پرایم شده با پتانسیل 
ایط دیگر آبیاري آمد. اما در بذرهاي حاصل از دو شر

(تنش خفیف و تنش شدید) بیشترین درصد ظهور 
بار  - 20نهایی در بذرهاي اسموپرایم شده با پتانسیل 

ه ـایی گیاهچــور نهــترین درصد ظه مشاهده شد. کم
ي حاصل از  درصد) در بذرهاي پرایم نشده 9/36(

  ).3تنش شدید مشاهده شد (شکل 

شده ممکن است ي بذرهاي پرایم  بهبود ظهور گیاهچه
ي تحریک برخی تغییرات بیوشیمیایی مانند  به واسطه

اي، جذب  شکستن خواب بذر، هیدرولیز مواد ذخیره
 ,.Ajouri et al(هاي آنزیمی باشد  آب و شروع فعالیت

نیز حاکی از ) Arif et al., 2008(گزارش عریف  ).2004
هاي سویا در مزرعه در اثر  افزایش ظهور گیاهچه

باشد. همچنین گزارش شده می PEGینگ با اسموپرایم
که پرایمینگ بذر به طور مستقیم بر بهبود درصد 

مؤثر  ظاهرشدن گیاهچهظهور گیاهچه و یکنواختی  
  ). Harris et al., 2001(است 

  اسموپرایمینگ بر درصد ظهور گیاهچه  سویا ×اثر متقابل تنش خشکی  -3شکل 
Figure 3- Interaction effect of water deficit stress × osmopriming on final seedling emergence of soybean 

  

  سرعت ظهور گیاهچه -1- 2
اعمال تنش کم آبی بر گیاه مادري باعث کاهش 

شد. با توجه به اثر  سرعت ظهور گیاهچه در فصل  بعد 
متقابل تنش خشکی در رقم بیشترین سرعت ظهور 

حاصل از آبیاري  Telarگیاهچه در بذرهاي رقم 
ترین سرعت ظهور مربوط به  مطلوب حاصل شد و کم

ف بود ـل از تنش خفیــحاص DPXم ــبذرهاي رق
در بین ارقام سویا باالترین سرعت ظهور  ).4(شکل 

در بذرهاي اسموپرایم  DPX و Telarگیاهچه در رقم  

بار مشاهده شد که البته با نتایج  - 20شده با پتانسیل 
بار در یک گروه آماري قرار گرفت. در  - 10پتانسیل 

باالترین سرعت ظهور گیاهچه  032حالی که در رقم 
بار  - 10متعلق به بذرهاي اسموپرایم شده با پتانسیل 

بار در یک گروه آماري قرار  - 15بود که با پتانسیل 
ترین سرعت  گرفت.  و بین ارقام مورد بررسی کم

رایم شده با ظهور گیاهچه در بذرهاي پرایم نشده و پ
  ).5مشاهده شد (شکل  DPX بار رقم - 5پتانسیل 
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 سرعت ظهور گیاهچه ارقام سویا مقایسه میانگین هاي اثر متقابل رقم و تنش کم آبی بر -4شکل 
Figure 4- Mean Comparisons of cultivar × water deficitstress interaction on field emergence rate  

 

  
  بر سرعت ظهور گیاهچهسه میانگین هاي اثر متقابل رقم  اسموپرایمینگ مقای -5شکل 

Figure 5- Means Comparisaons of cultivar × osmopriming interactions on emergence  
  

شود که در  ها مشخص می با توجه به مقایسه میانگین
بذرهاي حاصل از آبیاري مطلوب باالترین سرعت 

ل ـا پتانسیــده بــظهور گیاهچه در بذرهاي پرایم ش

بار و در بذرهاي حاصل از تنش خفیف و شدید  -15
بار مشاهده شد.   - 20در بذرهاي پرایم شده با پتانسیل 

  ). 6(شکل 
  

 ي بذرهاي حاصل از تنش کم آبی ر تیمارهاي اسموپرایمینگ بر سرعت ظهور گیاهچهتأثی -6شکل  
Figure 6- Effect of osmopriming treatments on emergence rate of water deficit stress drived seeds 

  
هاي قبل از  از آنجا که برخی و یا تمام فرآیند

د شو ي پرایمینگ آغاز می زنی به وسیله جوانه
)Asgedom and Becker, 2001 ( بنابراین بذرهاي پرایم

شده بالفاصله پس از کشت به سرعت آب جذب 
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شود که  هاي بذر دوباره از سرگرفته می کرده و فعالیت
زنی و کاهش  ي آن افزایش سرعت جوانه نتیجه

. )Rowse, 1995(باشد  زنی می غیریکنواختی در جوانه
بار چون غلظت  -5ل در بذرهاي پرایم شده با پتانسی

محلول پایین است آب بیشتري در اختیار بذر قرار 
هاي بذر با جذب سریع آب  ي سلول گیرد و دیواره می

شوند و این  ها می پاره شده و باعث تخریب سلول
صدمه در خشک کردن بذر بعد از پرایمینگ نیز ادامه 

کند. همچنین علت سرعت ظهور بیشتر  پیدا می
هاي با غلظت باالتر  ه با محلولبذرهاي پرایم شد

نسبت به بذرهاي پرایم نشده، انجام فرایندهاي ابتدایی 
زنی در طول مدت پرایمینگ است که باعث  جوانه

شود بذرهاي پرایم شده وقتی در بستر کشت قرار  می
گیرند با افزایش تقسیم سلولی و افزایش طول  می

ردار چه از سرعت ظهور باالتري برخو چه و ساقه ریشه
  باشند. 

  

  شاخص ظهور گیاهچه 
در بذرهاي حاصل از آبیاري مطلوب، تنش خفیف 
و تنش شدید باالترین میزان شاخص ظهور به ترتیب با 

درصد به بذرهاي پرایم شده با  1/67و  6/71، 4/96
ترین  بار تعلق داشت و کم -20و   - 20، - 15پتانسیل 

ه شد مقدار این شاخص در بذرهاي پرایم نشده مشاهد
به طوري که بذرهاي حاصل از تنش خفیف پرایم 

درصد) را دارا  8/46ترین شاخص ظهور ( نشده کم
هاي صفات تحت اثر  مقایسه میانگین .)7بودند (شکل 

متقابل رقم در اسموپرایمینگ نشان داد که باالترین 
 و DPX ،032مقدار این شاخص به ترتیب در رقم 

Telar و  - 20، - 15تانسیل در بذرهاي پرایم شده با پ
درصد  3/42ترین مقدار با  بار مشاهده شد و کم -20

تعلق  DPXبار رقم  -5به بذرهاي پرایم شده با پتانسیل 
  ).8داشت (شکل 

  
  ي بذرهاي حاصل از تنش کم آبی در مزرعه تأثیر اسموپرایمینگ بر  شاخص ظهور گیاهچه -7شکل

Figure 7- Effect of osmopriming on field emergence index of water deficit stress drived seeds 
  

ي ارتباط بین قوه  شاخص ظهور گیاهچه نشان دهنده
نامیه بذر و میزان ظهور گیاهچه در مزرعه است و هر 

تر باشد یعنی میزان  نزدیک 100چه مقدار آن به عدد 
درصد سبز مزرعه کامالً با قوه نامیه همخوانی داشته و 
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باشد به این معنی است که در مزرعه  100از  اگر کمتر
عاملی وجود داشته که باعث کاهش درصد سبز شده 

معموالً با  و مقدار این شاخص را کاهش داده است.
توان از بروز چنین  استفاده از تیمار اسموپرایمینگ می

تواند  پرایمینگ بذر میمشکالتی پیشگیري کرد زیرا 
را بهبود  بذر هاي فیزیولوژیک در روند واکنش

هاي محیطی در  و در نتیجه مقاومت به تنش  بخشیده
 Kaya( اي ارتقا دهد طور قابل مالحظه را به هااین بذر

et al., 2006; Ashraf and Foolad, 2005( .هايدر بذر 
زا روبرو  اي که در بستر خود با شرایط تنش پرایم شده

 اي و ها، اسیدهاي هسته هستند تخریب ماکرومولکول
هاي اکسیداتیو که منجر به تولید مواد سمی و  واکنش

د به نشو هاي آزاد می زایی چون رادیکال خسارت
 ,Khan( باشد مراتب کمتر از بذور تیمار نشده می

1992(.  
  

  

  
  تأثیر اسموپرایمینگ بر شاخص ظهور گیاهچه سه رقم سویا در مزرعه -8شکل 

Figure 8- Effect of osmopriming on emergence index of three soybean cultivars in field 
  

 عملکرد و اجزاي عملکرد

  در بوته نیامتعداد 
ار ــتحت تأثیر تیم اــسوی در بوته نیــامتعداد 

). به طوري که 2پرایمینگ قرار گرفت (جدول  اسمو
در بوته) در تیمار  نیام 3/40بیشترین مقدار این صفت (

که بار مشاهده شد -15اسموپرایمینگ با پتانسیل 
در بوته  نیامدرصدي تعداد  5/28افزایش حاکی از 

نسبت به تیمار شاهد (عدم پرایمینگ) می باشد 
  .)3(جدول 

  نیامتعداد دانه در 
بین تیمارهاي پرایمینگ اختالفی از نظر تعداد دانه 

اما تفاوت ارقام از این نظر   مشاهده نشد نیامدر 

تعداد دانه در غالف  ترینبیش). 2دار بود(جدول  معنی
  032 و Telarدر رقم  نیامبذر در هر  9/2با متوسط 

  ).3مشاهده شد (جدول 
  وزن هزار دانه

بین عوامل مورد بررسی فقط عامل رقم روي وزن 
  برجاي   )> P 01/0( داري معنی تأثیر سویا دانه هزار

). بین ارقام مورد بررسی نیز رقم 2گذاشت (جدول 
DPX  3وزن هزار دانه را داشت ( جدول  باالترین.( 

هر چند تیمار اسموپرایمینگ بر وزن هزار دانه تأثیر 
داري نگذاشت ولی باعث افزایش آن شد به  معنی

 گرم) در 9/133طوري که بیشترین وزن هزار دانه (
ترین آن  بار و کم - 10تیمار اسموپرایمینگ با پتانسیل 
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  ).3(جدول شاهده شد گرم) در تیمار عدم پرایمینگ م 7/129(
    

  
 ي سویا تحت تیمار اسموپرایمینگ عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام تنش دیده تجزیه واریانس  -2جدول 

Table 2- Analysis of variance for yield and yield components of  water deficit stress drived soybean seeds  
   )Mean square( ربعاتمیانگین م درجه آزادي منابع تغییرات
S.O.V df عملکرد دانه  

Grain yield 
  تعداد غالف در بوته
Pod No.Plant-1 

  تعداد دانه در غالف
Grain No.Pod-1 

  وزن هزار دانه
1000 Grain weight 

 Replication(  2  0.5973* 9.17** 3×10-5 ns 283 ns( تکرار
 **Caltivar(  2  0.21ns 4.76* 0.387** 6792رقم (

 Water deficit stress(  2  0.135ns 0.25 ns 0.025 ns 114.8 nsتنش خشکی (
 Osmopriming(  4  0.313* 4.17* 0.008 ns 80.2 nsاسموپرایمینگ (

C × W  4  0.078ns 1.02 ns 0.076 ns 459 ns 
C × O  8  0.07ns 0.574 ns 0.034 ns 110 ns 
W ×O  8  0.24ns 2.53 ns 0.036 ns 293 ns 

C ×  W × O  16  0.14ns 1.07 ns 0.018 ns 435 ns 
 Error(  88  0.135 1.49 0.03 396( خطاي آزمایشی

 CV%(    18.66 21.14 6.08 15.14ضریب تغییرات (
 ns ،*    باشنددرصد می 1و  5دار در سطح اختالف معنی  و غیر معنی دار به ترتیب بیانگر **و.  

ns: Non significant 
**, * : significant at 1% and 5% probability level respectively 

 
  

  
  اصلی رقم و سطوح مختلف اسموپرایمینگ بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا اتمقایسه میانگین اثر  -3جدول 

Table 3-  Mean comparisons of  yield and yield components  of soybean affected by osmopriming 
treatments and cultivar  

  وزن هزار دانه
1000 Grain weight (g)  

  تعداد دانه در غالف
Grain No.Pod-1  

  تعداد غالف در بوته
Pod No.Plant-1  

 سطح پتانسیل اسموپرایمینگ (بار)
(bar) Osmopriming  

  )Cultivarرقم (

129.7 a  2.8 a  28.8 b   شاهد (control)   
131.9 a  2.9 a  31 b  -5   
133.9 a  2.9 a  35.8 ab  -10   
132.4 a  2.8 a  40.3 a  -15   
130.1 a  2.8 a  31.2 b  -20   
145.8 a  2.7 b  30.3 b   DPX 
124.7 b  2.9 a  37.6 a    Telar  
124.3 b  2.9 a  32.2 ab    032  

  .هستنددرصد  5دار در سطح احتمال تفاوت معنیفاقد حرف مشترك حداقل یک داراي  هايمیانگیندر هر ستون 
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, 
using Least significant difference test 

  
  عملکرد دانه

تیمار عملکرد دانه سویا تحت تأثیر 
). به 2(جدول  ) قرار گرفت> P 05/0اسموپرایمینگ (

تن در  1ش عملکرد دانه تا طوري که باعث افزای
بار  - 15هکتار شد.  اسموپرایمینگ بذر ها در  پتانسیل 

تن در هکتار) را به  4/4(  عملکرد دانه باالترین مقدار
تن  4/3ترین عملکرد دانه ( خود اختصاص داد  و کم

در هکتار) در تیمار عدم پرایمینگ مشاهده شد (شکل 

ینگ به صورت )، به این ترتیب اثر مثبت اسموپرایم9
  درصد افزایش در عملکرد کامالً مشهود است. 23

با مطالعه ) Khalil et al., 2001(خلیل و همکاران 
تاثیر تیمارهاي پیش از کاشت بذر در قالب 
اسموپرایمینگ بر گیاه سویا اعالم داشتند پرایمینگ 
بذر ضمن بهبود روند رشد و نمو گیاه، افزایش 

 Saha et( ساها و همکاران .را نیز در پی دارد  عملکرد

al., 1990 ( نیز با اذعان به افزایش عملکرد محصول
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متعاقب کاشت بذور پرایم شده سویا اظهار داشتند که 
که نتایج حاصل  طوري این امر وابسته به رقم است، به

از تیمار نمودن بذور ارقام مختلف ممکن است 
  متفاوت و حتی متناقض باشد.

  
 مارهاي اسموپرایمینگ بذر بر عملکرد دانه سویاتأثیر تی -9شکل 

Figure 9- Effect of seed osmopriming treatments on soybean grain yield 
  

ي اسموپرایمینگ سویا (رقم  اي درباره نتایج مطالعه
حاکی از آن بود که  PEG6000) با استفاده از 82ویلیامز 

شدن،  اسموپرایمینگ بذرها باعث افزایش سرعت سبز
بهبود ظهور گیاهچه و نهایتاً افزایش عملکرد در 

). Arif et al., 2008(مقایسه با بذرهاي پرایم نشده شد 
ها نیز حاکی از آن است اثر افزایشی   سایر گزارش

تابعی از نوع گیاه، رقم، دانه  عملکردبر پرایمینگ بذر 
باشد  شرایط محیطی و نوع تیمار به کار رفته می

)Murungu et al., 2004.( رسد  بنابراین به نظر می
تواند ظهور گیاهچه  استفاده از اسموپرایمینگ بذر می

در مزرعه و عملکرد دانه را بهبود ببخشد و حصول 
  عملکرد مناسب را تضمین نماید.
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