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  چکیده

با استفاده از آزمایشی ، )JK(و ساري) DPX(کتول کردن بر بنیه بذر دو رقم سویايمنظور بررسی اثر دما و بستر خشکبه  
کن بستر سیال آزمایشگاهی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی یک دستگاه خشک

گراد در سه بستر خشک درجه سانتی 60و 50، 40، 30درصد، در دماهاي  16- 17بذر و نهال کرج اجرا شد. بذرهاي با رطوبت اولیه 
هاي عادي، طول گیاهچه، وزن ل خشک شدند. صفات مورد بررسی شامل درصد گیاهچهسازي و بستر سیاکردن ثابت، آستانه سیال

خشک گیاهچه، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه در آزمایشگاه و درصد ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه و شاخص سطح برگ 
هاي متفاوتی نشان دادند. باالترین ز واکنشارزیابی گردیدند. نتایج نشان داد دما و بستر بر صفات مورد بررسی تأثیرداشت و ارقام نی

ه ـدرج 40اي ـده در دمــخشک ش )JK(زنی و درصد ظهور نهایی گیاهچه در مزرعه مربوط به بذرهاي رقم ساريدرصد جوانه
بود. همچنین  )JK(برتر از رقم ساري )DPX(طول و وزن خشک گیاهچه رقم کتولگراد با بستر خشک کردن ثابت بود. سانتی

گراد و بستر خشک درجه سانتی 30دماي  در )DPX(ص سطح برگ گیاهچه هاي حاصل از خشک کردن بذر رقم کتولشاخ
دماهایی مناسب براي خشک گراد درجه سانتی 40و 30سازي باالتر بود. نتایج نشان داد که دماهاي خشک کردن کردن آستانه سیال

خشک کردن مطالعه شده بود. همچنین در دماهاي بررسی شده  استفاده از  کردن بذرهاي  با رطوبت  بذر مورد بررسی با بسترهاي
  به دو بستر دیگر برخوردار بودند. بستر ثابت در دستگاه خشک کن سیال، براي خشک کردن بذر از نتیجه بهتري نسبت

  
  

  سویا، بنیه بذر، خشک کردن، بستر سیال کلمات کلیدي:
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 مقدمه

کیفیت  هاي باساله مقدار زیادي از بذر هر
علت رطوبت باالیی که دارند ارزش مطلوب سویا به

دهند. میزان کشت خود را تاحد زیادي از دست می
رطوبت بذر یکی از فاکتورهاي مهم در تعیین این 

توان بذر سویا را شمار می آید که آیا میمسأله به
زنی نگهداري بدون کاهش بنیه بذر و کاهش جوانه

حی که شرایط اقلیمی اجازه در نوا کرد یا خیر؟
دهد، کردن بذر به روش طبیعی را نمیخشک

خشک کردن مصنوعی آن از عملیات ضروري پس 
 Siddique and(شوداز برداشت محسوب می

Wright,2003.(  
 کیفیت بهبود براي جامع روشی کردنخشک

 آنها غذایی مواد و کیفیت حفظ و مرطوب هايبذر

 کاشت دلیلهب گاهی .است بذر زنیجوانه نیز و

 از جلوگیري براي هوا، و آب بدي و دیرهنگام

 کیفیت افزایش یا و بذر به ايمزرعه  خسارت

 بذر، زود برداشت در تعجیل آن تکنولوژیکی

 ,Hurburgh(آوردمی پیش را کردنخشک ضرورت

1995 .(  
ها حذف رطوبت مفهوم اصلی خشک کردن بذر

ها ارگانیزمتا حدي است که خسارت و حمله میکرو
کردن با دماي باال به حداقل برسد. روش خشک

ا ـهت درون بذرـزان رطوبـمعموالً براي کاهش می
مالحظه رود. به هرحال مصرف انرژي قابلکار  میبه

 کردن فاکتور حساسی است کهبوده و دماي خشک
خشک ). Rafiee et al., 2008(برکیفیت بذر اثردارد

مرحله  ت ضروري بوده وبرداش از پس کردن با دقت
باشد. می بذر فیزیولوژیکی کیفیت حفظجدر مهمی

اگر زمان خشک شدن با دماي باال طوالنی باشد 
دلیل دماهاي ریسک خسارت حرارتی به بذر به

یابد. همچنین بذرهاي افزایش می کنباالي خشک
 باشندمی ترحساس حرارتی خسارت تر بهمرطوب

)krzyzanowski, 2006(.  

هایی با دماي باال کنتواند درخشکیا میسو
منظور به کن باید بهخشک شود ولی دماي خشک

ها محدود شود. حداقل رساندن خسارت به بذر
کن براي سویایی که معموالً حداکثر دماي خشک

درجه  130مصرف خوراکی ندارد حدود 
گراد) است. حتی در سانتیدرجۀ 44/54فارنهایت( 

 خوردمی ترك هابذر برخی از نیز پوسته دما این
)Randy, 2009.( 

کردن هاي بستر سیال براي خشککنخشک
اي کشاورزي و غذایی برخی از محصوالت دانه

کننده ها در اثر فشار باد سیال گرمو دانه اندمناسب
کند باالتر از بستر در ها غلبه میآنکه بر نیروي 

نواخت و گیرند و با آهنگی سریع و یکخود قرار می
دهند و در زمانی کوتاه رطوبت خود را از دست می

کردن محصوالت شوند. در خشکخشک می
 صورت بستر سیال غالباً از صفحات مشبکغذایی به

)Perforated plate (شود. هواي فلزي استفاده می
گرم از قسمت زیرین توده محصول وارد و پس از 

وبت از همراه رطشناور ساختن و برهم زدن آن به
 Canovas and(شودمی قسمت فوقانی خارج

Mercado, 1996; Borad, 2000 .(  
و کنتـرل و   یـر هـا تکث که بـذر آن  یاارقام عمده سو 

رقـم   یايبـذر سـو   یـر مـزارع تکث از  شودیم یگواه
) JK(يدر استان گلسـتان و رقـم سـار    )DPX(کتول

پـژوهش بـه    انتخاب شدند. ایـن  در استان مازندران
امکــان اســتفاده از روش ســیال  - 1ی بررســ منظــور

کـردن بـذر دو رقـم    سازي بـذر در فرآینـد خشـک   
به ترتیـب تولیـد    )DPX(و کتول )JK(يساري سویا
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تـأثیر   - 2شده در استان هاي مازنـدران و گلسـتان،   
کردن بـذر سـویا   سیال سازي بذر در فرایند خشک

بر خصوصیات جوانه زنـی، سـبز شـدن، اسـتقرار و     
تـأثیر دماهـاي     - 3در مزرعـه،  رشد بعدي گیاهچه 

کردن بـر روي خصوصـیات جوانـه    مختلف خشک
زنی، ظاهر شدن، استقرار و رشد بعدي گیاهچه در 

  مزرعه  به اجرا در آمد.
  

  هامواد و روش
ابتدا مزارع تکثیر بذر مناسب براي نمونه برداري    

هاي مختلف در دو منطقه اصلی تکثیر بذر با رطوبت
به  )DPX(و کتول) JK(يسارارقام  یايسوبذر 

ترنیب در استان هاي مازندران و گلستان مشخص 
شدند و با فرارسیدن زمان رسیدگی فیزیولوژیک 

) مرتب Monitoring(پایش 1389 بذر در تابستان
میزان رطوبت بذر با استفاده از دستگاه رطوبت سنج 

انجام  Dikky John الکتریکی قابل حمل از نوع
- 17یدن میزان رطوبت بذر به گرفت. سپس با رس

هاي درصد، میزان کافی نمونه بذر با رطوبت 16
ها پس از قرار مورد نظر از مزرعه برداشت و نمونه

هاي نفوذ ناپذیر نسبت به داده شدن در درون ظرف
قابل رطوبت،  به صورت لفاف شده در لفاف غیر

تبادل رطوبت به آزمایشگاه مرکزي تجزیه کیفی 
در  حقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالبذر مؤسسه ت

ها کرج ارسال گردید. سپس بخشی از این نمونه
جهت اعمال تیمارهاي خشک کردن به روش 

سازي در اختیار مؤسسه تحقیقات فنی و سیال
  مهندسی کشاورزي قرار گرفت.

کردن بذرهاي سویا در این تحقیق منظور خشکبه
) 1کلاي(شنوع وعده ١کن بستر سیالاز یک خشک

ساخته شده در مؤسسه تحقیقات فنی ومهندسی 
 داراي کن کـاین خش کشاورزي استفاده شد.

موتور و دمنده سانتریفوژ الکترو یک - 1زاي: ــاج
دور در دقیقه،  2800وات و دور 750سه فاز  با توان

وات،    3000سیستم گرمایی الکتریکی با توان - 2
ور تغییر منظاینورتر جهت تنظیم دور موتور به - 3

ذر در ـر بــده به بستـدر مقدار هواي وارد ش
 200کن  به قطر محفظه خشک - 4کن، خشک

متر از جنس ورق میلی 300متر  و ارتفاع میلی
صفحه مشبک از جنس گالوانیزه و  -5استیل، 

متر به همراه توري میلی 5هایی به قطرداراي سوراخ
ده، ــمنتابلو فرمان وکنترل دما و دور د -6فلزي، 

ترموستات تنظیم دما در هنگام ورود هواي گرم  - 7
گراد و ترمومتر درجه سانتی  ±1به بستر با دقت 

اندازه گیري دما بعد از بستر بذر( قسمت خروج 
  باشد. گراد میدرجه سانتی  ±1هوا) با دقت 

  

  
  کن بستر سیال مورد استفاده در آزمایشخشک - 1شکل 

Figure 1- Fluid bed dryer used in the 
experiment 

                                                          
1. Fluid bed dryer 
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 يرقــم ســویا دو تیمارهــاي آزمــایش شــامل
دماي خشـک کـردن   ، ) DPX(و کتول) JK(ساري

- سـانتی درجـۀ  60و 50،  40،  30دماي 4بذر در 

کـن: بسـتر   وضعیت بستربذر در خشک 3گراد و 
توجـه بـه   سیال باسازي و بسترثابت، آستانه سیال

نـد.  کن بودشدت هواي ورودي به محفظه خشک
خشـک شـدن بــذر سـویا درون خشــک کـن بــا     

متر صورت گرفت. در میلی 50ضخامت الیه بذر 
کردن، رطوبت بذرها توسط رطوبت مدت خشک

گردید. هنگامی که گیري میسنج الکتریکی اندازه
درصـد(حداقل رطوبـت    12رطوبت الیه بذر بـه  

کـردن   رسـید، خشـک  استاندارد بذر سـویا) مـی  
بنیـه بـذر سـویا در    سـپس   .گردیـد متوقف می

آزمایشگاه با اسـتفاده از آزمـون سـرما تعیـین     
ي خشک شـده بـه   این آزمون بذرهادر  گردید.

در البـالي   بـه صـورت سـاندویچی    روش باال
زنی کاشته شدند و سپس به مـدت  جوانهکاغذ 

بعـد از   و گرادسانتی ۀدرج 10روز در دماي  5
ــه مــدت ه ـدرجــ 25اي ــــروز در دم 5 آن ب

قرار داده شـد و در   درون ژرمیناتور ادگرسانتی
ارزیـابی   گیاهچه هاي ایجـاد شـده   پایان دوره

  ).AOSA,2002( شدند
به منظور تعیین میزان ظهـور گیاهچـه اسـتقرار بوتـه     
هاي حاصل از  بذرهاي خشک شده، آزمایشـی در  
مزرعه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بـذر و نهـال   

ابتـدا دو   زمین محل اجـراي آزمـایش  . انجام گرفت
بار عمود بر هم دیسک زده شد و سپس توسط لولر 
ــن     ــام ای ــد از انج ــد. بع ــایی آن انجــام ش تســطیح نه

 60هایی بـه فاصـله    عملیات با فاروئر اطویی جویچه
متــر ایجــاد گردیــد. بعــد از تصــادفی کــردن   ســانتی

تیمارها، کاشت به روش دستی انجام شد. هر کرت 
متـر   ط سـانتی متري و فاصله خطـو  3ردیف  4شامل 

متري سانتی  5بود. بذرها در کف جوي و به فاصله 
اي از یکدیگر کشت شدند. آبیاري بـه شـکل قطـره   
هــا صــورت گرفــت. درصــد ظهــور نهــایی گیاهچــه 

که تغییـري در  ، یعنی هنگامیروز پس از کاشت14
هــا مشــاهده نشــد، تعیــین شــمارش روزانــه گیاهچــه

پنج دفی طور تصاه روز پس از کاشت ب 30گردید. 
بر شـده و بـه   و کف انتخاباز دو خط کاشت  بوته

. سپس سطح برگ هـر بوتـه   ندشدآزمایشگاه منتقل 
 دســـتگاه ســـنجش ســـطح بـــرگ بـــا اســـتفاده از

)Li.Cor.Ilc) (LI-3100 (مترمربـــع برحســـب ســـانتی
ــین شــد ــه  تعی ــه آزمایشــگاهی و مزرعــه اي ب . مرحل

ترتیب به صورت آزمایش فاکتوریل بـر پایـه طـرح    
هاي کامل تصادفی با چهـار  الً تصادفی و بلوكکام

هـا، رسـم    تجزیه آمـاري داده تکرار اجرا گردیدند. 
 ،MSTATCهـا بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي      نمودار
SPSS وEXCEL      انجام گردیدند. مقایسـه میـانگین

اي دانکـن انجـام   ها نیز با استفاده از چند دامنـه داده
  پذیرفت.

 
  نتایج و بحث

زیه واریانس داده هاي مربوط به آزمون نتایج تج
توجه به نتایج با ارائه شده است. 1سرما در جدول 

× رقم  تجزیه واریانس مشخص شد که اثر سه گانه
خشک کردن در تمامی بستر × کردنخشک يدما

صفات مورد بررسی به جز طول گیاچه و ووزن 
درصد معنی دار 1خشک گیاهچه در سطح احتمال 

 × کردنخشک يدما× رقم نه شد. اثر سه گا
خشک کردن در وزن خشک گیاهچه در سطح بستر

درصد معنی دار شد. همچنین اثر متقابل  5احتمال 
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خشک کردن و اثر بستر ×دماي خشک کردن
دماي خشک کردن در تمامی صفات  ×متقابل رقم 

درصد معنی دار  1مورد بررسی در سطح احتمال 

ک کردن تنها خشبستر ×شد ولیکن اثر متقابل رقم 
در شاخص هاي طولی و وزنی بنیه گیاهچه در 

  درصد معنی دار شد. 1سطح احتمال 

  صفات اندازه گیري شده در آزمون سرما (میانگین مربعات)تجزیه واریانس - 1جدول 
Table 1- Analysis of variance (mean squares) of measured traits in cold test  

  )MSمیانگین مربعات(
  هدرج

  آزادي
df  

 منابع تغییرات
SOV  

   شاخص وزنی 
  گیاهچه بنیه

Seedling 
weight Vigor 

index  

  شاخص طولی 
  گیاهچه بنیه 

Seedling 
length Vigor 

index  

وزن خشک 
 گیاهچه

Seedling  
Dry 

Weight  

 طول گیاهچه
Seedling 

length  

 زنیدرصد جوانه
Germination 
Percentage  

 (Cultivar)رقم 1 **1040.167 **248.488 **7.743  **1715221.583 **155.666

  دماي خشک کردن  3 **10665.500  **304.673 **0.900  **9479429.855 **110.194
Drying temperature  

51.274** 1967571.338**  0.990** 85.519** 3214.833** 3  
  دماي خشک کردن× رقم

Drying temperature ×  
Cultivar  

  )Drying bed(خشک کردن  بستر  2  811.167 **  32.722 ** **0.267  255150.751 * **16.189

** 0.010 ** 632140.617  n.s 0.068 n.s 4.310  n.s 148.167  2  خشک کردن بستر× رقم  
Cultivar × Drying bed  

13.768** 924821.499**  0.207** ** 61.392  915.833**  6  
  بستر خشک کردن× دماي خشک کردن

Drying temperature× × 
Drying bed  

5.340**  271143.362**  0.065* n.s 13.731  514.167**  6  

بستر خشک × دماي خشک کردن× رقم
  کردن

Drying temperature× Drying 
bed ×Cultivar  

 (Error)خطا  72  66.056 6.302  0.028 59197.791  0.966

10.21 13.09  12.74 10.250  11.280   
  )ضریب تغییرات(درصد

  (%)Coefficient of Variation  
n.s     درصد 1و 5ح آماري به ترتیب معنی دار در سط **و *غیر معنی دار و  

ns: not significant, *and **: significant at 5% and 1% level, respectively  
  

 2ها جدولبا بررسی نتایج مقایسه میانگین
ر آزمون زنی دآبیم که باالترین درصد جوانهدرمی

درصد، مربوط به  98سرما از نظر عددي به میزان 
 40خشک شده در دماي  )JK(ساريبذرهاي رقم 

). 2(جدول ودـر ثابت بــبا بست رادــگیـانتـسۀدرج
درصد  5زنی به میزان همچنین کمترین درصد جوانه

خشک شده در ، )JK(ساريمربوط به بذرهاي رقم 
ر ثابت بود که با با بست گرادسانتیۀدرج 60دماي 

درصد جوانه زنی بذرهاي همین رقم و دما ولی با 
بیانکو  بستر سیال در یک گروه آماري قرار داشتند.

اشاره کردند که  )Bianco, et al., 1984(و همکاران 
دماهاي پایین ممکن است از طریق اثر بر روي 

ا به ـهنـنفوذپذیري غشاء، موجب رسیدن جیبرلی
  ن شوند.هاي فعالیتشامحل
زنی در بذرهایی که همچنین علت افزایش جوانه 

هاي اند را افزایش محتواي پروتئینتیمار سرما شده
هایی با وزن مولکولی باال محلول و نیز سنتز پروتئین

 ).El-Refaey and El-Dengawy, 2005(دانند می
ی و ــولـاء سلــتخریب ساختار و تمامیت غش

اکسیداسیونی  فعالیت اثرر د سلولی غشاهاي درون



 و همکاران    عسکري                                                                                                                                               224 

- هاي آزاد حاصل از اسیدهاي چرب غیررادیکال

ثیر مخرب دماي أترین عامل تعمده اشباع به عنوان
باال در کاهش کیفیت بذر شناخته شده 

  .)Bewely and Black, 1994(است
 گرادسانتیۀدرج 40بذرهاي خشک شده در دماي 

بستر ثابت بیشترین طول گیاهچه با مقـدار عـددي   با 

 يدمـا  در  خشک شـده  يبذرها متر وسانتی 42/28
میــانگین بسـتر ثابــت و بــا   بــا گــرادســانتیۀدرجـ  60
متر کمترین طول گیاهچـه را بـه خـود    سانتی 37/14

همچنین طـول گیاهچـه،   ). 2اختصاص دادند(شکل 
طول  مترسانتی 11/26با میانگین   )DPX(رقم کتول 

  ).3بود(شکل )JK(گیاهچه بیشتر از رقم ساري
 
  

   
  بستر خشک کردن بر طول گیاهچه سویا ×هاي اثر متقابل  دماي خشک کردنمقایسه میانگین - 2شکل 

drying temperature on soybean seedling length × Figure 2- Means comparison of interaction drying 

bed  
  

  
  

  سویا ارقام مورد بررسی هاي اثر رقم بر طول گیاهچهمقایسه میانگین - 3شکل 
Figure 3 - means comparison of studied soybean cultivars seedling length 

 
اثر گیاهچه را در تیمار  بیشترین وزن خشک

 40دنکرخشک يدما ،)DPX(کتول رقممتقابل 

با مقدار عددي  بذر الیو بستر س گرادسانتیۀدرج

گرم بدست آورد. کمترین مقدار را، اثر  183/0
 60کردن بذر خشک يدما ،)JK(ساريرقم متقابل 

گرم  012/0با میانگین  و بستر ثابت گرادسانتیۀدرج
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 پرز و همکاران). 2 (جدول خود اختصاص داد به
)perez, et al., 1984( ت باکیفی بذور داشتند بیان نیز

 باالتري گیاهچه وزن ،زنی باال)(درصد جوانه
با توجه به .ندکنمی ایجاد کیفیتبی بذور به نسبت

 ، دماي )JK(سارينتایج مقایسه میانگین ها، رقم 
و بستر ثابت  گرادسانتیۀدرج 40 کردن بذرخشک

خشک  يدما ، )JK(ساريرقم و  2898با میانگین 
با  و بستر ثابت گرادسانتیۀدرج 60کردن بذر 

به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار  81میانگین 
). 2شاخص بنیه طولی گیاهچه را دارا بودند(جدول 

 60خشک کردن بذر  يبا دما )JK(ساريرقم 
سازي با کمترین مقدار سیال بستر و گرادسانتیۀدرج

عددي شاخص بنیه طولی گیاهچه در یک گروه 
. بیشترین شاخص بنیه وزنی آماري جاي گرفتند

مربوط به بذرهاي رقم   22/15گیاهچه به میزان 
 40ايــــده در دمـــک شــخش ،)DPX(کتول

با بستر سیال بود. کمترین مقدار را  گرادسانتیۀدرج
 گرادسانتیۀدرج 60 يدما ،)JK(ساريرقم نیز تیمار 

 از آن خود کرد 12/0با میانگین  و بستر ثابت
  ).2(جدول 

  

 در آزمون سرما یريصفات اندازه گ يها یانگینم یسهمقا - 2جدول 
Table 2. Means comparison of traits measured in the cold test 

 شاخص وزنی  بنیه گیاهچه
Seedling weight 

Vigour index 

 شاخص طولی بنیه گیاهچه
Seedling length 
Vigour index 

 وزن خشک گیاهچه(گرم)
Seedling 

Dry Weight (gr) 

 درصد جوانه زنی
Germination 

Percent 

خشک کردن بستر  
Drying bed 

 دماي خشک کردن بذر
گراد)سانتی (درجۀ  

Seed drying 
temperature(°C) 

 رقم
Cultivar 

12.290cd 2266.000bc 0.155a-e 79.000c-h 
 

(constant bed) بستر ثابت   کتول 30 
(DPX) 

 
12.430cd 2480.000b 0.142c-g 88.000a-e 

 آستانه سیال سازي
(Fluidizing threshold) 

 

12.650bcd 2227.000bc 0.158a-e 80.000c-h (Fluided bed) یالبستر س   
12.870bcd 2161.000bcd 0.163a-d 79.000c-h (stable bed) 40 بستر ثابت 

 14.820ab 2107.000b-e 0.183a 81.000b-h 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

15.220a 2285.000bc 0.177ab 86.000a-g (Fluided bed) یالبستر س   
12.610bcd 1798.000de 0.164abc 77.000d-h (constant bed)50 بستر ثابت 

 11.640cd 2014.000cde 0.162a-d 72.000h 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

12.400cd 2118.000b-e 0.157a-e 79.000c-h (Fluided bed) یالبستر س   
5.260gh 69.0004f 0.135d-h 34.000i (constant bed)60 بستر ثابت 

 12.430cd 2018.000cde 0.168abc 74.000fgh 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

11.700cd 1743.000e 0.156a-e 75.000e-h (Fluided bed) یالبستر س   

9.400ef 2383.000bc 0.109h-k 86.000a-g (constant bed)30 بستر ثابت 
  يسار

(JK) 8.110f 1746.000e 0.112h-k 72.000h 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

12.330cd 2359.000bc 0.131e-i 94.000ab (Fluided bed) بستر سیال    
10.610de 2898.000a 0.108ijk 98.000a (constant bed)40 بستر ثابت 

 7.220fg 1985.000cde 0.099jk 73.000gh 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

10.900de 2107.000b-e 0.125f-i 87.000a-f (Fluided bed) یالبستر س   
8.730ef 1768.000de 0.120g-j 73.000gh (constant bed)50 بستر ثابت 

 13.490abc 2176.000bcd 0.120b-f 90.000a-d 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

13.000bcd 2137.000b-e 0.140c-g 92.000abc (Fluided bed) یالبستر س   
0.120i 81.000g 0.012m 5.000j (constant bed)60 بستر ثابت 

 3.720h 818.000f 0.091k 40.000i 
 آستانه سیال سازي

(Fluidizing threshold) 
 

0.680i  242.000g 0.036l 15.000j (Fluided bed) یالبستر س   

  .داري ندارنددرصد با آزمون دانکن، تفاوت معنی 5هاي داراي حروف مشترك، ازنظرآماري درسطح احتمال میانگین
Means with a common letter within the same column are not significantly different using the dancan’s test 
(P< 0.05). 
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  سویاظهور نهایی گیاهچه در مزرعه و شاخص سطح برگ ارقام مورد بررسی (میانگین مربعات) نتایج تجزیه واریانس  - 3جدول 
Table 3- Analysis of variance (mean squares) Final seedling emergence in the field and LAI Soybean 

cultivars  

n.s  درصد 1و 5به ترتیب معنی دار در سطح آماري  **و *غیر معنی دار و  
ns: not significant, *and** significant at 5% and 1% level, respectively 

  
نتـایج تجزیـه واریـانس داده هـاي ظهـور نهــایی      
گیاهچه در مزرعه و شاخص سـطح بـرگ مشـخص    

× خشک کردن يدما× رقم متقابل  اثرنمود که تنها 
ــر ایــن دو صــفت معنــی دار   بســتر خشــک کــردن ب

وط ). بیشترین ظهور نهایی گیاهچه مرب3جدول بود(
ــاري   ــم س ــذرهاي رق ــه ب ــاي  )JK(ب ــ 40، دم  ۀـدرج

درصـد   5/85با بسـتر ثابـت بـا میـانگین      گرادسانتی
بود.کمترین درصد ظهور نهایی گیاهچـه در مزرعـه   

خشـک   )JK(سـاري رقـم  نیز مربوط بـه بـه بـذرهاي    
سـیال بـا   بسـتر   باگراد سانتیۀدرج 60 يدماشده در 

ایی درصد بودکه درصد ظهور نه 4/6مقدار عددي 
گیاهچه در مزرعه بذرهاي همین رقم و دما با بسـتر  

). 4ثابت، در یک گروه آماري قـرار گرفت(شـکل   
 کـه  داد نشـان  سویا براي شده انجام هايآزمایش

 و آزمایشـگاهی  هـاي آزمـون  بـین  مناسـبی  ارتباط
 توانـایی  اما دارد، وجود درمزرعه استقرارگیاهچه

گیاهچـه  درصد ظهـور   بینی پیش در هاآزمون این
 دلیـل ه بـ  شاید تغییرات این و بود متغیر مزرعه در

ــ  مزرعــه در حــاکم محیطــی شــرایط ثیرأت

دستیابی به تراکم . )TeKrony and Egli ,1977(باشد
ــراي      ــی ب ــل اساس ــه عام ــوب در مزرع ــاهی مطل گی
دستیابی به عملکرد مناسب گیاهان زراعـی اسـت و   
ــراي   درصــد ظهــور گیاهچــه در مزرعــه شاخصــی ب

گیاهان در مزرعـه و ایجـاد تـراکم مناسـب      استقرار
   .)TeKrony al et., 1989(محسوب می شود

ــا میــانگین   بیشــترین میــزان شــاخص ســطح بــرگ ب
 ) DPX(کتـول مربوط بـه بـذرهاي رقـم     79/1عددي 

ــاي   ــده در دم ــ 30خشــک ش ــرادســانتیۀدرج ــا  گ ب

  )MSمربعات( نگینیام
  درجه آزادي

df  
  منابع تغییرات

S.O.V  شاخص سطح برگ  
Leaf area index  

  ظهور نهایی گیاهچهدرصد 
Final seedling emergence  

  Cultivar) (رقم  1  **995.147  **6.306

2.043**  9358.462**  3  
  دماي خشک کردن

Drying temperature 

n.s  0.053  ** 1304.158  3  
  خشک کردن دماي× رقم

drying temperature ×  Cultivar  

  )Drying bed(بستر خشک کردن  2  381.050 *  *0.134

** 0.392  712.353**  2  
  بستر خشک کردن ×رقم

Cultivar ×  Drying bed  

** 0.225  551.461**  6  
  بستر خشک کردن× دماي خشک کردن

drying temperature×  Drying bed  

0.147**  472.081**  6  
  بستر خشک کردن ×کردندماي خشک×قمر

Drying temperature×Drying bed  ×  Cultivar  

  )Error(خطا  69  104.564  0.040

19.70  18.75    
  )ضریب تغییرات(درصد

  (%)  Coefficient of Variation  
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ترین مقدار شـاخص  کمسازي بود. بسترآستانه سیال
مربوط به بذرهاي  16/0 سطح برگ با مقدار عددي

- ۀدرجـ  60 يدمـا خشـک شـده در    )JK(ساريرقم 

ثابـت بـود کـه بـا بـذرهاي رقـم       بستر  با  گرادسانتی
ــا بســتر  گــرادســانتیۀدرجــ 60دمــاي ، )JK(ســاري ب

سازي در یک گروه آمـاري بود(شـکل   آستانه سیال
بیـان  ) Pouzet et al., 1989et(). پوزت و همکاران5

بنیـه بیشـتر، سـطح بـرگ و      در بـذرهایی بـا   داشـتند 
  .باشدتجمع ماده خشک باالتر می

      
  

  
  مورد بررسی سویادر ارقام  بر ظهور نهایی گیاهچه بستر و دماهاي خشک کردن اثر متقابل مقایسه میانگین هاي - 4شکل 

Figure 4- Means comparison of bed and drying temperatures interaction on final of seedlings 
emergence in the studied soybean cultivars  

 

  در ارقام آزمایش بر شاخص سطح برگ کردنهاي بستر و دماهاي خشکمقایسه میانگین - 5شکل 
Figure 5- Means comparison of bed and drying temperatures on the LAI test cultivars  

  
  نتیجه گیري

توجه به نتـایج بدسـت آمـده از ایـن پـژوهش،      با
نســبت بــه دمــا و بســتر   )DPX(واکــنش رقــم کتــول

 60دمـاي  بود.  )JK(کردن بهتر از رقم ساريخشک
گراد در تمامی صفات مورد بررسـی در  سانتیدرجۀ

 د.ـه شـ ـــ ر شناختــاي مضـوان دمــعنم بهـهر دو رق
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دو رقـم سـویاي مـورد بررسـی بـا      کـه هـر   طـوري به
 درجــۀ 60بـه   50افـزایش دمــاي خشـک کــردن  از   

گراد در هر سـه بسـتر خشـک کـردن و افـت      سانتی
گیري شـده را شـاهد بـودیم    محسوس صفات اندازه

بنابراین بهتـرین دمـا بـراي خشـک کـردن بـذرهاي       

گـراد بـود.   سـانتی درجۀ 40ارقام مورد مطالعه دماي 
درجه سانتی گـراد نیـز    30البته دماي خشک کردن 

از لحاظ برخی صـفات مـورد بررسـی مناسـب بـود.      
ضمن این که از لحاظ صفات مـورد بررسـی، بسـتر    

  ثابت نیز کمی برتر از دو بستر فوق بود.
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