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 چكيده
هراي کامرل    خردشده عاملی )اسپلیت فاکتوریل( بر مبناي طررح پایره بلروک   طرح ، آزمایشی به صورت سویامنظور بررسی اثر دماي باال از طریق تاریخ کاشت و تراکم بوته بر کیفیت بذر  به

انجام شد. عوامل مورد بررسی تراریخ کاشرت )شرامل     1331-32هی بذر و نهال کرج در سال زراعی تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزي مغان و مؤسسه تحقیقات ثبت و گوا

زنری اسرتاندارد نشران داد کره      بودند. نتایج آزمون جوانه L17هزار بوته در هکتار و دو رقم ویلیامز و  533و  433، 333تیر(، سه سطح تراکم کاشت  15خرداد و  15اردیبهشت،  15سه سطح 

در منطقره   همچنین، مشخص شد که تیر به دست آمد 15%(در تاریخ کاشت 2/31خرداد و در منطقه کرج ) 15%( در تاریخ کاشت 1/32درصد گیاهچه هاي عادي در منطقه مغان ) بیشترین

هاي عادي پس از آزمون پیرري تسرریع    درصد گیاهچهنشان داد که هاي عادي را داشتند. نتایج آزمون پیري تسریع شده  و در منطقه کرج رقم ویلیامز بیشترین درصد گیاهچه L17مغان رقم 

هزار بوته در هکتار بین دو منطقه تفراوت   433و  333  هاي کاشتشده در منطقه کرج بیشتر بود و این حکایت از بهتر بودن کیفیت بذر تولیدي در منطقه کرج نسبت به مغان دارد. در تراکم

هراي عرادي پرس از آزمرون پیرري تسرریع شرده در         هزار بوته درصد گیاهچه 533تراکم کاشت، منطقه کرج نسبت به مغان برتري داشت اما در تراکم داري وجود نداشت و در هر دو  معنی

تیرمراه در   15ار در تراریخ کاشرت   هزار بوته در هکتر  433( در تراکم 15/11داري داشت. بیشترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه ) %( تفاوت معنی55%( نسبت به منطقه مغان )1/11منطقه کرج )

 منطقه کرج بود. هکتار در هزار بوته در 333اردیبهشت در تراکم  15( در تاریخ کاشت 41/5ترین آن ) منطقه کرج مشاهده شد و کم

  .زنی استاندارد، دما، رشد زایشی، کیفیت بذرپرشدن بذر، پیري تسریع شده، جوانه های كليدی:  واژه
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Abstract 
High temperature during seed set and seed filling can reduce yield and seed quality. In order to evaluate the effect of high temperature 

during planting date and also plant density on soybean seed quality, an experiment was conducted at two locations, namely, Seed and 

Plant Certification and Registration Institute in Karaj and Agricultural and Natural Resource Center of Moghan, in 2013. The studied 
factors were included planting date (5th of May, 5th of June and 5th of July), plant density (300, 400 and 500 thousand plant/ha) and 

soybean varieties (Williams and L17) were sown in the rate of 40 plants per m-2 at 5th May, 5th June and 5th July. The experiment was 

conducted as a factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The results of standard 
germination test showed that in Moghan area, the highest normal seedling percentage (92.1%) was obtained at fifth of June and in Karaj 

area, it (96.2%) was gained at fifth of July. In addition, it was noticed that cv. L17 in Moghan and cv. Williams in Karaj had the highest 

normal seedling percentage. The results of accelerated aging test was cleared that the normal seedling percentage in karaj was more than 
Moghan area and it showed that the quality of seed that were produced in Karaj was better than Moghan area. There was no significant 

difference between areas in 300 and 400 thousand of plant/ha and in these both density, the result of Karaj was better than Moghan area, 

but there was significant difference between normal seedling percentage after accelerated aging test in Karaj (77.6%) and Moghan (58%) 
in 500 thousand plant/ha. The highest seedling vigor index (11.75) was obtained in 400 thousand plants/ha at fifth of July in Karaj area 

and the lowest rate of it (5.41) was observed in 300 thousand plants/ha at fifth of June in Karaj area. 
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 مقدمه

کیفیت بذر سویا تحت شرایط مکرانی و زمرانی بسریار    

نشان می دهد که شررایط محیطری در   امر متغیر است و این 

طول تولید بذر، ترثثیر بسریار مهمری در کیفیرت برذر دارد.      

حیطی می تواند در طول دوره رشد بذر، در طرول  شرایط م

دوره خشک شدن )تکامل فیزیولوژیکی یا درو کردن( یرا  

بر کیفیرت دانره ترثثیر     و در انباربعد از پایان درو کردن بذر

شررایط  . (Sangkram and Noomhorm, 2002)بگرذارد  

محیطی تولید بذر که منجر به تغییر اندازه و وزن برذر و یرا   

شود بر نمو و کیفیت بذر تثثیر گرذار  ن میشکل ظاهري آ

شاید بتوان تاریخ کاشت را . (Guleria et al., 2008)است 

تررین عامرل ترثثیر گرذار برر کیفیرت برذر و         عنروان مهرم   به

عملکرد دانه در نظر گرفت، زیرا شرایط محیطی تثثیر خود 

 کننررررد را از طریررررق ترررراریخ کاشررررت اعمررررال مرررری    

(Samarah and Abu-Yahya, 2008)مختلف  هاي. تاریخ

کاشت باعث ایجاد شرایط متفاوتی از لحاظ دمرا، رطوبرت   

هررا نسرربی، طررول روز، تشعشررع و شرریو  آفررات و بیمرراري  

هاي کیفری و کمری برذر را    شود که این عوامل ویژگی می

. وقرو   (Sastawa et al., 2004)دهنرد   تحت تثثیر قرار می

 دمرراي برراال طرری پرشرردن بررذر و رسرریدگی باعررث کرراه  

 .(Egli et al., 2005)شود کیفیت بذر می

تثثیر تاریخ کاشت از طریرق دمرا برر عملکررد کمری و      

خرران و  کیفرری سررویا برره مرحلررا رشررد گیرراه بسررتگی دارد. 

دریافتنررد کرره افررزای   (Khan et al., 2011) همکرراران

گرراد در   درجره سرانتی   33بره   23میانگین دمراي محریط از   

متفراوت در کیفیرت و    طول مرحلا رشد سویا منجر بره اثرر  

باعرث    R7ترا   R6شود. افرزای  دمرا در مرحلره     بنیه بذر می

زنرری، وزن خشررک گیاهچرره، میررزان  افررزای  میررزان جوانرره

شود و وقو  دماهراي براال از    پروتئین و روغن بذر سویا می

باعررث  (R6)تررا پرشرردن بررذرها  (R5)زمرران تشررکیل بررذرها 

ر سررویا زنرری، پررروتئین و روغررن بررذ کرراه  میررزان جوانرره

 32شود. آنها همچنین بیان کردند افزای  بیشینه دمرا از   می

ترا   (R2) دهی کامرل  گراد در مرحله گل درجه سانتی 31به 

باعث کراه  وزن خشرک گیاهچره و     (R5) تشکیل بذرها

شود. بیشترین ترثثیر دمرا برر عملکررد      درصد روغن بذر می

 باشد. سویا در مرحله پرشدن بذرها می

  ناخررررررران و همکرررررررار در تحقیرررررررق دیگرررررررري

(Khan et al., 2007)       اثرر ههرار تراریخ کاشرت دوم مراه

می)سیزده اردیبهشرت(، دوم ژونرن )سریزده خررداد(، دوم     

)دوازده مرداد( و سه  و دوم آگوست جوالي )دوازده تیر(

بوته در مترمربع را در دو رقرم   13و  43، 23تراکم کاشت،

یررت کردنررد کرره کیف  سررویا در پاکسررتان بررسرری و بیرران   

فیزیولوژیک بذر سویا با تثخیر در کاشت و کاه  تراکم 

زنری و   که بیشترین درصرد جوانره   طوري یابد. به افزای  می

در ترراریخ  .Phompsis spترررین آلررودگی بررذرها برره  کررم

 43و  23کاشررت دوم آگوسررت )دوازده مرررداد( و تررراکم 

زنری برذرهاي    مربع دیده شد. باالتر بودن جوانره  بوته در متر

بوترره در مترمربررع  43و  23هرراي  شررت شررده از تررراکمبردا

هاي گیاهی در به  ممکن است به پایین بودن رقابت بین بوته

دست آوردن مواد غذایی، سرطح بررب بیشرتر و درنتیجره     

کره منجرر بره تولیرد     باشرد  فتوسنتز و آسیمیالسریون بیشرتر   

و جنرین   ذخیره پروتئین بیشرتر  بابذرهاي درشت تر و قوي 

زنی بذرهاي حاصرل   و پایین بودن جوانه شوند می تر بزرب

تواند ناشی از نفوذ کمتر نور به داخل  هاي باال می از تراکم

پوش  گیاهی و همچنرین مناسرب برودن شررایط محیطری      

براي آلودگی بذرها در دوره هاي قبل و پس از رسریدگی  

فیزیولوژیکی باشد. آنها همچنین بیان کردند کره برذرهاي   

هاي باال نور  هاي پایین نسبت به تراکم کمتولید شده در ترا

مستقیم بیشتر، دماهاي روزرانه باالتر و دامنه دمراي روزانره   

 .(Khan et al., 2007) بیشتري داشتند

هر سراله مقردار زیرادي از برذر سرویا بره خصرو  در        

منطقه مغان به دلیل پایین بودن قروه نامیره و عردم دریافرت     

خررارج شررده و راهرری گررواهی اسررتاندارد از هرخرره بررذري 

هرراي  شررود. طبررق گررزارش کشرری مرری کارخانجررات روغررن

موجود در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهرال در  

ترن   553حردود  1333تن و در سال  353حدود  1355سال 
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بذر سویا تولید شده در منطقا مغران بره دلیرل پرانین برودن      

نامیه و یا باال برودن رطوبرت برذر مرورد تثییرد مؤسسره        قوه

برا توجره    تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال قرار نگرفت.

 اردیبهشت ماه اوایلبه اینکه کاشت سویا در منطقه مغان از 

رد تا اوایل مرداد و در برخی مواشرو   به عنوان کشت اول

هرد  از اجرراي    ،گیررد  انجام مری  به عنوان کشت دوم ماه

این پژوه  بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشرت برر کیفیرت    

بذرهاي سویا در منطقه مغان و همچنین مقایسه آن با یرک  

منطقه دیگر به منظور بررسی اثر شررایط محیطری مغران برر     

 کیفیت بذر سویا بود.

 ها مواد و روش

منظور بررسی اثرر تراریخ کاشرت و ترراکم بوتره برر        به

که ارقرام عمرده     L17کیفیت بذر دو رقم سویاي ویلیامز و 

باشند، آزمایشی به صورت  غان میمورد استفاده در منطقه م

ردشده عاملی )اسپلیت فاکتوریل( برر مبنراي طررح    طرح خ

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه در  پایه بلوک

مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي مغان و مزرعره  

تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج 

کره در ایرن آزمرای      شرد  انجام 1331-32در سال زراعی 

اردیبهشرت،   15، تاریخ کاشت )شامل سره سرطح،   Aعامل 

هراي   هراي اصرلی و ترکیرب    تیر( در کرت 15خرداد و  15

و  433، 333سره سرطح ترراکم کاشرت     B که  BCتیماري 

بره  بود  L17دو رقم ویلیامز و  Cهزار بوته در هکتار و  533

 هاي فرعی اختصا  یافت. صورت عاملی به کرت

( و شامل 5×3متر مربع ) 15کرت فرعی به مساحت هر 

متر و بره طرول پرنج     سانتی 53ش  ردیف کاشت به فاصله 

هرا نریم مترر     متر بود. فاصله بلوک ها دو متر و فاصله کرت

درنظر گرفته شد و بذرهاي طبقه مادري سویا ارقام ویلیامز 

 کاشت گردید. L17و 

خت عملیات کاشت با رعایت دقیق عمق کاشت یکنوا

طری دوره   شرت مزرعره  بذرها انجام شد و کلیره مراحرل دا  

. خصوصریات فیزیکری و   طور معمول اجررا گردیرد   رشد به

شیمیایی خاک مزار  آزمایشی در دو منطقه کرج و مغران  

. برا نصرب یرک    اسرت در جدول شرماره یرک آورده شرده   

در پوشر  گیراهی از زمران    دمرا  دماسنج، بیشرینه و کمینره   

ترا رسریدن فیزیولوژیرک دمراي      دهی و گررده افشرانی   گل

 Fehr andداخرل پوشر  گیراهی براسراس تقسریم بنردي       

Caviness, (1977)   وPedersen, (2004)  یادداشرررت

بره منظرور بررسری     ،(. همچنرین 2برداري گردیرد )جردول   

شرایط محیطی برر کیفیرت برذرها طری فصرل رشرد میرزان        

بارندگی در کل دوره رشد، میزان بارندگی بعد از رسریدن  

 یزیولوژیررک و رطوبررت نسرربی هرروا یادداشررت گردیررد    ف

 (.3)جدول 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزار  آزمایشی در دو منطقه کرج و مغان. -1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical properties of experimental farms in Karaj and Moghan regions. 

 شوري

mmhos/cm 

 اسیدیته

pH 

 فسفر

Phosphor 
mg/kg 

 پتاسیم

Potassium 
mg/kg 

 نیتروژن

Nitrogen 
)%( 

 رس

Clay 
)%( 

 لوم

Loam 
)%( 

 شن

Sand 
)%( 

 بافت

Texture 

 منطقه

Location 

0.81 8.02 11.2 248.8 0.1 41 42 17 
 لوم رسی

Clay loam 

 مغان

Moghan 

2.4 7.01 8.09 149.91 0.221 14.6 47 34.8 
 لوم

Loam 

 کرج

Karaj 

 

( نسربت بره   R8هرا )مرحلره    رسریدن کامرل بوتره    پس از

برداشت محصول بذري با درنظرگرفتن اثر حاشیه اي اقدام 

شد. به منظور تعیین اثرر عوامرل مرورد بررسری برر کیفیرت       

هراي برذر برداشرت     بذرهاي حاصل از هر دو منطقه، نمونره 
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شده از مزرعه بالفاصله بره آزمایشرگاه تجزیره کیفری برذر      

و گواهی بذر و نهال کرج فرسرتاده  مؤسسه تحقیقات ثبت 

زنری   شده و آزمون هاي کیفری برذر شرامل آزمرون جوانره     

شده بر اساس روش انجمن  استاندارد و آزمون پیري تسریع

و شراخص   (Anonymus, 2011)المللی بذر انجام شرد   بین

وزنی بنیه گیاهچه نیز بر اساس روش عبدالباقی و آندرسون  

 هرررراي عررررادي ضرررررد تعررررداد گیاهچرررره بررررا  حاصررررل

 هرررررا  محاسررررربه گردیرررررد  در وزن خشرررررک گیاهچررررره

(Abdul–Baki and Anderson, 1973). 

 گراد( در مراحل رشد زایشی سویا. بیشینه و کمینه دما)درجه سانتی -2جدول 

Table 2- Maximum and minimun temperatures (celcius degree) in reproductive growth stages of soybean. 

 )هزار بوته در هکتار(تراکم 

Density (1000 p/ha) 

 تاریخ کاشت

 Planting date 

 Reproductive growth stagesمراحل رشد زایشی 

R2-R5 R5-R6 R6-R7 

300 400 500 300 400 500 300 400 500 

رج
ک

K
ar

aj
 

اردیبهشت 15  

5th of May 

 Max 33 30.5 30.3 29.2 28 27.6 25.3 24.1 23.1 هبیشین

 Min 17 16.9 16.5 16.4 16.1 16 15.5 13.3 13.6 کمینه

خرداد 15  

5th of June 

 Max 31 29 28.5 27.6 25.5 25.2 23.6 19.9 20.5بیشینه 

 Min 17 17 16.2 14.1 14 13.8 11.2 10.5 10.6کمینه 

تیر 15  

5th of July 

 Max 25.5 24.1 23.8 18.9 17 16.5 15.4 14.1 14.3بیشینه 

 Min 12.3 12 12 8.7 8.2 7.9 7.6 6.3 6.5کمینه 

ن 
مغا

M
o

g
h

an
 

اردیبهشت 15  

5th of May 

 Max 35 32.9 32.1 34 32.1 31.4 30 28.6 26.9بیشینه 

 Min 20 19.7 19.3 18 17.6 17.3 18 18 16.5کمینه 

خرداد 15  

5th of June 

 Max 31 30.5 29.6 28 26.4 25.6 26 25.4 24.3بیشینه 

 Min 17 17 16.8 10 9 9 9 8.8 8.5کمینه 

تیر 15  

5th of July 

 Max 30 29.3 28.4 26 24.3 24.3 21 19 18.8بیشینه 

 Min 13 13 12.5 13 13 11.2 7 6.3 5.5کمینه 

 

 .در مراحل رشد سویامتر(  مقادیر بارش)میلی -3جدول 

Table 3- Amounts of rainfall (mm) in growth stages of Soybean. 

 تیر 15

5th of July 

 خرداد 15

5th of June 

 اردیبهشت 15

5th of May 

 تاریخ کاشت

Planting date 

 مغان

Moghan 

 کرج

Karaj 

 مغان

Moghan 

 کرج

Karaj 

 مغان

Moghan 

 کرج

Karaj 

 منطقه

Location 

98.340.2165.520.9 164.337.4 
 کل بارش در دوره رشد

Total rainfall in growth duration 

23.18.1 15.7 0 28.91.6
 بارش در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک تا برداشت

Rainfall from physiological maturation to harvesting time 
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عردد   133زنی استاندارد با کشرت تعرداد   آزمون جوانه

زنی بذر از هر تیمار در بستر کشت بین دو الیه کاغذ جوانه

ها دار و قراردادن ظر پالستیکی درپوشهاي درون ظر 

درجره   25درون ژرمیناتور به مدت هشت روز تحت دماي 

گراد و افزودن میزان رطوبت کرافی بره بسرتر کشرت      سانتی

. بررراي اجررراي ایررن  (Anonymus, 2011)اجرررا گردیررد 

گرم بذر توزین و بر  42آزمون پیرس تسریع شده به میزان 

ع پیررري درونرری کرره روي سررینی کرره درون اتاقررک تسررری 

میلی لیترر آد برود، قررار     43-53اي پالستیکی حاويجعبه

داده شد. اتاقک تسرریع پیرري درونری درون یرک اتاقرک      

درجرره  43تسررریع پیررري بیرونرری قرررار گرفررت و در دمرراي 

سرراعت دهررار پیررري زودرس   45سررانتی گررراد برره مرردت  

گردیدند. بذرهاي درون اتاقک تسریع درونی را بالفاصرله  

اتمام زمان الزم براي تسرریع پیرري از اتراس تسرریع      پس از

بیرونی خارج گردید و حداکثر تا یرک سراعت بعرد برراي     

 زنرررری اسررررتاندارد کشررررت شرررردند    آزمررررون جوانرررره 

(Anonymus, 2011). 

هراي   ها از توزیع نرمال، تبدیل داده منظور تبعیت داده به

 صفاتی که به صورت درصد بودند به روش آرک سینوس

 (Arc Sin) ها،  انجام شد. قبل از تجزیه آماري مرکب داده

هررا  از آزمررون بارتلررت جهررت تسررت یکنررواختی واریررانس 

بررا فرررا تصررادفی     اسررتفاده شررد تجریرره مرکررب داده    

درنظرگرفتن اثرر مکران و برا اسرتفاده از نررم افرزار آمراري        

SAS ver 9.0  وMSTATC ver 11     انجرام شرد و مقایسره

صررورت گرفررت.  LSDن میررانگین تیمارهررا نیررز بررا آزمررو  

 رسم گردیدند.  Excelنمودارها نیز با استفاده از نرم افزار 

 نتایج و بحث

 زني( های عادی )درصد جوانه درصد گياهچه

ها با فررا تصرادفی    نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

هاي عرادي در   درنظر گرفتن اثر مکان براي درصد گیاهچه

کره کره ایرن صرفت     زنی استاندارد نشران داد   آزمون جوانه

تحت تثثیر اثر مکان، تراریخ کاشرت،  ترراکم، اثرر متقابرل      

ترراکم و  × رقرم، مکران   × تراریخ کاشرت، مکران    × مکان 

 (.4تراکم قرار گرفت )جدول × تاریخ کاشت 

تاریخ کاشت نشران  × اثر متقابل مکان   مقایسه میانگین

هاي عادي در  داد که در تاریخ کاشت اول درصد گیاهچه

%( بیشتر بود و تفراوت  4/13%( نسبت به مغان )5/54کرج )

داري داشت، در تاریخ کاشت دوم این روند برعکس  معنی

%( نسربت  1/32هاي عرادي در مغران )   شد و درصد گیاهچه

داري  ولی با هم تفراوت معنری   ،%( بیشتر بود1/31به کرج )

نداشتند. در تاریخ کاشت سوم هماننرد تراریخ کاشرت اول    

هرراي عررادي در دو مکرران تفرراوت    بررین درصررد گیاهچرره 

%( بیشرتر  2/31داري دیده شد که مقدار آن در کرج ) معنی

%( بود و روند آن شبیه به تاریخ کاشرت اول  1/51از مغان )

 (.1)شکل  بود

دهد که  بررسی اطالعات هواشناسی دو منطقه نشان می

در کرج در تاریخ کاشت اول بیشینه دماي داخرل پوشر    

درجرره  33برره طررور میررانگین    R2-R5گیرراهی در مرحلرره  

گراد بود که نسبت به تاریخ کاشت دوم و سروم )بره    سانتی

گرراد( بیشرتر بروده اسرت،      درجره سرانتی   5/25و  31تریب 

بنابراین و احتماالً باال برودن دمرا در ایرن مرحلره در تراریخ      

کاشت اول و پایین بودن آن در تاریخ کاشرت سروم دلیرل    

اي عرادي در برین تراریخ    هر  بروز تفاوت در درصد گیاهچه

باشد. تغییررات دمرا در منطقره     هاي مورد بررسی می کاشت

مغان همین روند را نشان داد با ایرن تفراوت کره نسربت بره      

 (.2منطقه کرج بیشتر بود )جدول 

در تاریخ کاشت سوم در منطقه مغران هرون برذرها در    

هنگام رسیدگی درمعرا شرایط نامناسب مثل بارندگی و 

االي محرریط هسررتند و برا وقررو  بارنرردگی،  هرراي بر  رطوبرت 

رطوبت نسبی محیط باالتر رفته و با قطع بارندگی و خشک 

یابد و این روند ممکن شدن هوا، رطوبت نسبی کاه  می

است تا زمان برداشرت هنرد برار تکرارشرود درنتیجره ایرن       

هاي متناود سبب کاه  کیفیت برذر و   آبگیري و پساب 

ه آن کرراه  تعررداد  گررردد کرره نتیجرر   زوال بررذرها مرری 

باشد. امرا در تراریخ کاشرت اول بره      هاي عادي می گیاهچه

دلیل برخود مراحل حساس تشکیل بذر و پرشردن برذر بره    

دماهرراي برراال، خسررارات احتمررالی برره بررذرها وارد شررده و  

 درنتیجه کیفیت بذرها کاه  یافته است.
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 .در سویا صفات مورد بررسیزمای  بر اثر تیمارهاي آتجزیه واریانس مرکب )میانگین مربعات(  -4جدول 

Table 4- Combined analysis of variance of the effects of various treatments on evaluated characters in Soybean. 

(S.O.V) منابع تغییرات 

 درجه

 آزادي 

df 

 (Mean squares) میانگین مربعات

 درصد

 هاي عادي گیاهچه 

Normal seedling 
percentage 

 درصد

 هاي گیاهچه

 عادي )پیري(

Normal seedling 
percentage (Aging) 

 وزنی بنیه شاخص

 گیاهچه)پیري(

Seedling vigor 

weight index (Aging) 

Location(L) 3826.21 **3190.45 **468.75 1       مکان** 

Location Error 91.42 14.06 21.99 4    خطاي مکان 

Planting date (P) 7865.11 **2614.34 **1210.03 2     تاریخ کاشت** 

L × P  401.63 **389.73 **158.11 2 تاریخ کاشت ×مکان ns 

Error a  خطايa 8 23.46 40.45 175.04 

Cultivar (C) 14.08 1 رقم ns 1330.01** 4547.54** 

L × C  122.45 **184.08 1 رقم× مکان ns 4933.58** 

P × C 19.11 2 رقم× شت تاریخ کا ns 688.39** 2261.67** 

L × P × C  64 2 رقم× تاریخ کاشت  ×مکان ns 161.67* 361.60 ns 

Density (D) 1680.45 **1250.25 **1492.12 2 تراکم** 

L × D  2047.42 **644.14 **160.19 2 تراکم× مکان** 

P × D  63.09 **192.20 4 تراکم ×تاریخ کاشت ns 436.55 ns 

L × P × D  19.88 4 تراکم ×تاریخ کاشت  ×مکان ns 83.25 ns 592.78* 

C × D  18.08 2 تراکم ×رقم ns 43.37 ns 288.19 ns 

L × C × D  68.08 2 تراکم ×رقم  ×مکان ns 62.70 ns 347.41 ns 

P × C × D  26.94 4 تراکم ×رقم  ×تاریخ کاشت ns 11.84 ns 190.71 ns 

L × P × C ×D 38.33 4 تراکم ×رقم  ×تاریخ کاشت  ×کان م ns 86.01 ns 348.40 ns 

Error 202.49 35.74 25.79 60 خطا 

CV% % 15.5 8.1 5.72 - ضریب تغییرات 

ns درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و *معنی دار و  = غیر            ns= non significant, *&** Significant at 5% and 1% 



 

 .تحت آزمون جوانه زنی استاندارد در تاریخ کاشت هاي مختلف در دو منطقه سویا درصد گیاهچه هاي عادي -1شکل
Figure 1- Soybean normal seedling percentage under standard germination test at  

different planting dates in two locations. 
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D1= 5th may, D2= 5th June and D = 5th July

D = 15 تیر و  D2= 15 خرداد  D1= 15 اردیبهشت

Karajکرج  Moghanمغان 
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گزارش کرد کره قردرت    (Heatherly, 1996) هیترلی

 V و IVزنی بذرهاي سویا در ارقام گرروه رسریدگی    جوانه

حاصل از مزارعی که در ماه ژونن )دوازده خرداد ترا دهرم   

تیر( در آمریکا کشت شده بودند نسبت به کاشرت در مراه   

% بیشرتر  24آوریل )سیزده فروردین ترا یرازده اردیبهشرت(    

ذر سرویا در نتیجره   زنری و بنیره بر    بود. میزان کراه  جوانره  

هاي دمایی، رطوبرت   هاي متفاوت به اختال  تاریخ کاشت

نسبی محیط و شرایط بارندگی در طرول دوره رسریدگی و   

 باشرررررررد در ارتبرررررررا  مررررررریمرحلررررررره برداشرررررررت 

 (TeKrony et al., 1980) .   در پژوه  دیگرري موسرایا و

بیان کردند که درصرد    (Muasya et al., 2002) همکاران

هراي برذري کره در منراطق مختلرف برا        پارتدر  زنی جوانه

% 33تررا  51متفرراوت تولیررد شررده بودنررد از دمررایی شرررایط 

هاي برذري از   داشت و میزان هدایت الکتریکی توده نوسان

  ،متر بر گرم اختال  داشت میکرو زیمنس بر سانتی 42تا  1

همچنین هدایت الکتریکی محلول تراوش یافته از بذرهاي 

ی بیشتر از الدروت برود. ایرن نترایج    حاصل از منطفه کیتوی

اهمیرت درجره حررارت در طررول مراحرل رشرد رویشرری و      

کند که دماهاي باال سبب  دهد و بیان می زایشی را نشان می

گردد. عقیده عمرومی   زوال بذر و کاه  کیفیت بذرها می

در تولید بذر بر این است که شرایط بهینه براي رسریدن بره   

شرایط بهینه براي رسیدن بره   بذرهاي با کیفیت عالی همان

کره   شرده  مشرخص سویا  در موردباشد، اما  عملکرد باال می

برذرهاي برا کیفیررت عرالی همیشره در زمررانی کره بیشررترین      

بلکره شررایط    وندشر  تولیرد نمری   ،آیرد  دست می عملکرد به

محیطرری برره لحرراظ بارنرردگی و دمررا در مرحلرره رسرریدگی   

ولوژیک ترا  فیزیولوژیک و فاصله زمانی بین رسیدگی فیزی

 برداشت نق  مهمری در کیفیرت برذر هراي تولیردي دارد     

(Adam et al., 1989; Muasya et al., 2002). 

رقم نیرز نشران   × نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل مکان 

هاي عرادي در رقرم ویلیرامز     داد که هرهند درصد گیاهچه

%( در منطقه کررج بیشرتر   1/53) L17%( نسبت به رقم 5/32)

داري نداشتند، در منطقه مغان هم  با هم تفاوت معنی بود اما

داري در برین دو رقرم مشراهده نشرد      که تفاوت معنی با این

%( بیشرتر از  1/51) L17هاي عادي رقرم   ولی درصد گیاهچه

 (.2%( بود )شکل1/55رقم ویلیامز )

 

.در دومنطقه سویا بررسیزنی استاندارد در ارقام مورد  هاي عادي تحت آزمون جوانه درصد گیاهچه -2شکل  

Figure 2- Normal seedling percentage under standard germination test in  

studied soybean cultivars in two locations. 

 

با توجه به متفاوت بودن شرایط دمانی دو منطقه هنرین  

رسد که دو رقم مورد مطالعه در منراطق مختلرف    به نظر می

در آزمایشی برر  اند.  وتی از خود نشان دادههاي متفا واکن 

روي صدها الین دیررس و زودرس سویا نشران داده شرده   

هرراي دیررررس داراي کیفیررت برراالتري کرره بررذرها در رقررم

. همچنررین مشررخص شررده کرره (Turnbull, 1999)هسررتند 
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داري در مقاومررت برره زوال و هرراي ژنرروتیپی معنرری تفرراوت

ن ارقرام وجرود دارد   دار شدن پوسته بذر سرویا در بری  ترک

(Oqabe, 1996)    با توجه به مطالب ارانه شرده و برا توجره .

روز  5-1نسربت بره رقرم ویلیرامز حردود       L17کره رقرم    این

تر بوده و در این آزمای  هم زودتر برداشت شده  زودرس

نسبت به ویلیامز زودتر وارد مراحل  L17است بنابراین، رقم 

هاي براالتري مواجره   زایشی مختلف شده و در نتیجه با دما

دلیرل   تري دارد. در منطقه مغان شاید به شده و کیفیت پایین

باشرد اثرر سروم دمرایی      که رطوبت نسبی هوا باالتر مری  این

 کمتر مشخص شده است.

هراي مختلرف در دو    نشان داد که واکن  تراکمنتایج 

کرره درصررد  نحرروي منطقرره مررورد برسرری متفرراوت بررود. برره 

در  هزار بوتره در هکترار   333در تراکم  هاي عادي گیاهچه

%( بیشتر بود و با هم تفاوت 13%( نسبت به مغان )54کرج )

دار داشته و در دو گروه آماري جداگانه قرار گرفتند.  معنی

هرررزار بوترره در هکترررار هرهنررد درصرررد    433در تررراکم  

%( 34%( نسبت به کرج )4/34هاي عادي در مغان ) گیاهچه

دار نبرود، در ترراکم    آنها با هم معنری  بیشتر بود ولی تفاوت

هراي عرادي در دو    هزار بوته نیز روند درصد گیاهچره  533

هررزار بوترره بررود یعنرری درصررد    333منطقرره شرربیه تررراکم  

%( 3/33%( نسبت به کرج )51هاي عادي در مغان ) گیاهچه

دار  کمتر بود و به لحراظ آمراري هرم داراي تفراوت معنری     

 (.3بودند )شکل

 

 .هاي مختلف در دو منطقه زنی استاندارد در تراکم تحت آزمون جوانه سویا هاي عادي د گیاهچهدرص -3شکل

Figure 3- Normal seedling percentage of soybean under standard germination test  

at different densities in two locations. 
 

 نسربت  433  هاي عادي براالتر در ترراکم   تعداد گیاهچه

تواند به دلیل رقابرت   هزار بوته در هکتار می 533به تراکم 

کمتر بین گیاهان براي جرذد آد و مرواد غرذایی، سرطح     

برب بیشتر و در نتیجه فتوستز و آسیمیالسیون بیشتر باشرد.  

هزار بوته در هکتار به دلیل وجود فضاي باز  333در تراکم 

ت صرور هراي سرویا نفروذ نرور بیشرتري       بیشتر در برین بوتره  

تن دمرا در پوشر  گیراهی    گرفته و همین امر سربب براالرف  

نحروي کره دمراي داخرل پوشر  گیاهراي در        شرود بره   می

هزار بوته در هکتار نسبت بره   333مراحل زایشی در تراکم 

هزار بوته باالتر بوده اسرت )جردول    533و  433دو تراکم 

 R2-R5( افزای  دما در داخل پوش  گیاهی در مراحرل  2

یت بذر شده است. دماهراي براال در طری    سبب کاه  کیف

توانررد سرربب کرراه   مرحلرره تشررکیل و پرشرردن بررذر مرری 

مطالعات  .(Egli et al., 2005)عملکرد و کیفیت بذر شود 

دهرد کره دمراي     متعدد دیگرر در ایرن خصرو  نشران مری     

 درجررررررره سرررررررانتی گرررررررراد )روز/شرررررررب(    35/33
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(Gibson and Mullen, 1996)، 35/33 گرراد  درجه سانتی 

(Spears et al., 1997)  گررراد  درجرره سررانتی  35/21و 

(Egli et al., 2005)    در طرری مراحرل تشرکیل و پرشرردن

بذرها بر کیفیت بذر اثر سروم دارد. کراه  زمران پرشردن     

بذر با افزای  رقابرت برین گیاهران در ترراکم گیراهی براال       

شرود و ایرن امرر     هرا مری   سبب کاه  فراهمری آسریمیالت  

غشام سلولی آسریب رسرانده و    ممکن است به نفوذ پذیري

 .(Powell, 1988)بنابراین بنیه بذر کاه  یابد 

ترراکم نشران   × اثر متقابل تاریخ کاشرت    مقایسه میانگین

هراي   هراي مختلرف کاشرت در ترراکم     داد که واکن  تاریخ

هاي اول و  که در تاریخ کاشت کاشت متفاوت بود. به نحوي

هرزار   433اکم هاي عادي در ترر  دوم هرهند درصد گیاهچه

%( نسربت بره ترراکم    1/31و  5/33بوته در هکتار )به ترتیرب  

%( بیشتر بود 2/33و  5/55هزار بوته در هکتار)به ترتیب  533

هاي  داري نداشتند اما درصد گیاهچه ولی با هم تفاوت معنی

و  1/13هزار بوته در هکتار )به ترتیرب   333عادي در تراکم 

اول و دوم( نسربت بره دو    هراي  % مربو  به تاریخ کاشرت 51

تراکم قبلی کمتر بود و در یک گروه جداگانره قرارگرفرت.   

در تاریخ کاشت سروم هرهنرد رونرد تغییررات شربیه تراریخ       

هرراي اول و دوم بررود ولرری درکررل بررین درصررد       کاشررت

بره   5/32و  1/35، 53هاي عادي در بین سره ترراکم )   گیاهچه

زار بوتره در  هر  533و  433، 333هاي  ترتیب مربو  به تراکم

داري وجود نداشرت. بیشرترین درصرد     هکتار( اختال  معنی

هزار بوته در تراریخ هراي    433هاي عادي در تراکم  گیاهچه

%( حاصرررل شرررد و 1/35و  1/31دوم و سررروم )بررره ترتیرررب 

هرزار بوتره در    333%( مربرو  بره ترراکم    3/13ترین آن ) کم

ز شرایط محیطری نامسراعد ا   (.4تاریخ کاشت اول بود )شکل

قبیل دماهاي باال و تن  خشکی که در اثر تراریخ کاشرت و   

هرراي نامناسررب در طررول دوره رشررد و پرشرردن بررذر   تررراکم

شروند، برر نمرو و رشرد گیراه مرادري و برذرهاي         حاصل مری 

مقایسه با دماهراي مطلرود،    گذارند. در حاصل از آن اثر می

تنفس در تن  گرما برر تشرکیل برذر و نهایتراً      شدتکاه  

گذارد. ترن  خشرکی و گرمرا در طری دور       ثر میعملکرد ا

اکسررید  زایشرری رشررد سررویا سرربب کرراه  میررزان تبررادل دي

هاي مترابولیتی   کربن، فتوسنتز، تولید قندها و جریان فرآورده

ها  ها و نیام هاي در حال توسعه که باعث افزای  گل به سلول

شوند شده و در نهایرت سربب کراه  طرول دور  رشرد       می

 شررود ر  پرشرردن دانرره و انرردازه دانرره مرری رویشرری، طررول دو

(Mengxuan and Pawel, 2012). 

 

.هاي مختلف کاشت در دو منطقه زنی استاندارد در تراکم و تاریخ تحت آزمون جوانه سویا هاي عادي درصد گیاهچه -4شکل  

Figure 4- Normal seedling percentage of soybean under standard germination test at  

different densities and planting dates in two locations. 
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اي اثر پنج تراریخ کاشرت مختلرف از پرانزده      در پروژه

اُکتبر )بیست و هشتم مهر ماه( ترا پرانزده دسرامبر )بیسرت و     

پنجم آذر مراه( بره فاصرله هرر پرانزده روز برر خصوصریات        

 طری  Paranaفیزیولوژیکی و سالمت بذر سرویا در منطقره   

که بهترین گرفته و مشخص شده  دو سال مورد بررسی قرار

زنری   تاریخ کاشت براي رسیدن به بذرهاي با درصد جوانره 

هراي برذرزاد محردوده زمرانی مراه       باال و عراري از بیمراري  

کره کره    نحروي  باشرد بره   نوامبر )یازده آبان تا دهم آذر( می

 زنی باالي فقط بذرهاي تولید شده در این ماه درصد جوانه

 .(Marizangela et al., 2003) % داشتند53

های عادی پس از آزموون پيوری    درصد گياهچه

 شده تسریع

ها با فررا تصرادفی    نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

هاي عرادي در   درنظر گرفتن اثر مکان براي درصد گیاهچه

شده نشان داد که که این صفت تحرت   آزمون پیري تسریع

اشت، رقرم، اثررات متقابرل تراریخ     تثثیر اثر مکان، تاریخ ک

× رقرم و مکران   × تراریخ کاشرت   × رقم، مکران  × کاشت 

 (.4تراکم قرار گرفت )جدول 

هراي   طرور کلری درصرد گیاهچره     نتایج نشان داد که به

 کررج عادي پس از آزمرون پیرري تسرریع شرده در منطقره      

بیشتر بود و این حکایت از بهتر بودن کیفیت برذر تولیردي   

سب به مغان دارد. در منطقه کررج درصرد   در منطقه کرج ن

هاي عادي پرس از آزمرون پیرري تسرریع شرده در       گیاهچه

تاریخ کاشت سوم بیشتر از دو تاریخ کاشرت دیگرر مرورد    

نیرز وضرعیت     کاشت هاي در هر یک از تاریخ .بررسی بود

برود و ایرن برترري در تراریخ      L17رقم ویلیامز بهتر از رقرم  

ولرری در ترراریخ   ،بررود دار اردیبهشررت معنرری  15کاشررت 

تیررر هرهنررد برتررري بررا رقررم  15خرررداد و  15هرراي  کاشررت

در منطقره کررج    .دار نبرود  ولری تفراوت معنری    ،ویلیامز بود

هراي عرادي پرس از آزمرون پیرري       بیشترین درصد گیاهچه

%( در رقم ویلیرامز  1/51شده در تاریخ کاشت سوم ) تسریع

 L17قرم  %( در تاریخ کاشرت اول در ر 2/11ترین آن ) و کم

 (.5 بود که در دو گروه جداگانه آماري قرارگرفتند )شکل

 

 .در تاریخ هاي مختلف کاشت پس از آزمون پیري زودرسسویا درصد گیاهچه هاي عادي ارقام مورد بررسی  -5 شکل
Figure 5- Normal seedling percentage of studied soybean cultivars at different planting  

dates after accelerated aging test. 
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ریبرراً بیشررترین درصررد داشررت. ترراریخ کاشررت دوم مغرران تق

هاي عادي پس از آزمون پیري تسریع شرده را دارا   گیاهچه

هاي عادي پس از  بود در این تاریخ کاشت درصد گیاهچه

%( بیشتر از رقم 1/11) L17آزمون پیري تسریع شده در رقم 

دار نبود و هر دو   %( بود ولی این برتري معنی2/11ویلیامز )

اریخ کاشرت سروم درصرد    در ت .در یک گروه قرارگرفتند

هاي عادي پس از آزمون پیري تسریع شده در رقم  گیاهچه

درصد(  1/11%( نسبت به تاریخ کاشت دوم )5/15ویلیامز )

درصرد   1/13برا   L17ولری رقرم    ،داري نداشت تفاوت معنی

شرده در   هاي عرادي پرس از آزمرون پیرري تسرریع      گیاهچه

یلیرامز  تري قرارگرفرت و تفراوت آن برا رقرم و     سطح پایین

دهرد کره بیشرترین     دار بود. مقایسه دو منطقه نشان می معنی

هاي عادي پس از آزمون پیري تسریع شده  درصد گیاهچه

تیرر در   15%( مربو  به رقم ویلیامز درتاریخ کاشت 5/55)

 L17%( مربو  به رقم 1/44ترین آن ) منطقه کرج بود و کم

نترایج   (.5در تاریخ کاشت اول در منطقه مغان بود )شرکل  

کره   نشران داده  (Bajaj et al., 2008)باجراج و همکراران   

زنی برذرهاي سرویا برا آزمرون      زنی استاندارد و جوانه جوانه

سرما در تاریخ کاشت ژونن )دوازده خررداد ترا دهرم تیرر(     

نسبت به تاریخ کاشت آوریل )سریزده فرروردین ترا یرازده     

سه  هاي رسیدگی % براي گروه 5و  5ترتیب  اردیبهشت( به

گونرره بیرران  و ههررار بیشررتر برروده اسررت و دلیررل را هررم ایررن

د که در تاریخ کاشت آوریل )سریزده فرروردین ترا    نکن می

یازده اردیبهشت( مراحل حسراس رشرد زایشری و پرشردن     

هرراي  دانره بررا شرررایط خرا  اقلیمرری و دماهرراي براالي مرراه   

جوالي )یازده تیر تا دهم مرداد( و سپتامبر )یازده شرهریور  

شوند و همین مسثله سبب زوال برذر   مهر( مواجه می تا نهم

 . شود می

 433و  333هراي   در ترراکم کاشرت   نتایج نشان داد که

داري وجود  هزار بوته در هکتار بین دو منطقه تفاوت معنی

نداشت و در هر دو تراکم کاشت، منطقه کررج نسربت بره    

هرزار بوتره درصرد     533مغان برتري داشرت امرا در ترراکم    

هاي عادي پرس از آزمرون پیرري تسرریع شرده در       گیاهچه

%( تفراوت  55%( نسبت به منطقره مغران )  1/11منطقه کرج )

هرراي  داري داشررت. در بررسرری دو منطقرره در تررراکم معنرری

مختلررف کاشررت مشررخص اسررت کرره بیشررترین درصررد      

هرراي عررادي پررس از آزمررون پیررري تسررریع شررده   گیاهچرره

تررار در هررزار بوترره در هک 433%( مربررو  برره تررراکم 1/54)

 533%( مربرو  بره ترراکم    55تررین آن )  منطقه کرج و کرم 

 (. 1هزار بوته در هکتار در منطقه مغان بود )شکل 

 

 هاي مختلف کاشت در دو منطقه پس ار آزمون پیري تسریع شده. در تراکمسویا هاي عادي  درصد گیاهچه -1شکل 
Figure 6- Normal seedling percentage of soybean at different planting dates in  

two location after accelerated aging test. 
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 (Keigley and Mullen, 1986)کیگلرری و مررولین  

و  32زنی بذرهایی کره در دمراي    دریافتند که درصد جوانه

گرداد روزانره و شربانه رشرد کررده بودنرد       درجه سانتی 25

درجره    22و  21% کمتر از بذرهایی برود کره در دمراي    55

برا توجره بره     گراد روزانه و شبانه رشد کررده بودنرد.   سانتی

زنی استاندارد و آزمون پیرري   نتایج حاصل از آزمون جوانه

زنی  تسریع شده ، مشخص است که بر خال  آزمون جوانه

هراي عرادي تحرت ترثثیر اثرر       استاندارد که درصد گیاهچره 

مسررتقیم رقررم قرارنگرفررت در آزمررون پیررري تسررریع شررده  

هرراي عررادي در بررین دو رقررم تقرراوت      د گیاهچررهدرصرر

 L17داري داشت و مشخص است که حساسریت رقرم    معنی

نسرربت برره شرررایط نامسرراعد رطرروبتی و حرارترری ناشرری از  

آزمون پیري تسریع شده بیشتر از رقم ویلیامز می باشرد. در  

مورد سایر عوامرل رونرد کلری نترایج برین برین دو آزمرون        

هراي   ها این است که درصد باشد ولی تفاوت آن یکسان می

عادي پس از آزمون پیري تسریع شده نسبت به جوانه زنی 

 تر می باشد. استاندارد پانین

شاخص وزني بنيه گياهچه پس از آزموون پيوری   

 شده تسریع

ها با فررا تصرادفی    نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

درنظر گرفتن اثر مکان براي شراخص وزنری بنیره گیاهچره     

شده نشان داد که که این صفت  ن پیري تسریعپس از آزمو

تحت تثثیر اثر مکان، تاریخ کاشرت، رقرم، ترراکم متقابرل     

تراکم کاشت و × رقم، مکان × رقم، تاریخ کاشت× مکان 

 (.4)جدول  تراکم قرار گرفت× تاریخ کاشت × مکان 

اثر متقابل تاریخ کاشت در رقرم نشران     مقایسه میانگین

هراي مختلرف کاشرت     سی در تاریخداد که ارقام مورد برر

هراي دوم و سروم    واکن  متفاوتی دارند. در تاریخ کاشت

داري وجود نداشت ولی در تاریخ  بین دو رقم تفاوت معنی

کره   دار بود بره نحروي   کاشت اول تفاوت بین دو رقم معنی

اردیبهشت در رقم  15شاخص وزنی بنیه گیاهچه در تاریخ 

( بود. در دو تراریخ  33/5) L17( بیشتر از رقم 31/3ویلیامز )

تیر ماه هرهند شراخص وزنری بنیره     15خرداد و  15کاشت 

( بیشرتر   15/13و  55/13گیاهچه در رقم ویلیامز )به ترتیب 

( بود ولی تفراوت برین   32/3و  13/3)به ترتیب  L17از رقم 

اثرر    نترایج مقایسره میرانگین   (. 1دار نبود )شرکل   ها معنی آن

ان داد که در منطقه کرج تفاوت بین رقم نش× متقابل مکان 

دار بود و شاخص وزنی بنیه گیاهچره در رقرم    دو رقم معنی

ها برا   ( و تفاوت آن4/5) L17( بیشتر از رقم 34/11ویلیامز )

دار بود. نتایج مربو  به منطقه کرج نشان داد کره   هم معنی

( تفرررراوت 51/5) L17( و 53/5بررررین دو رقررررم ویلیررررامز )

طور کلی شراخص وزنری بنیره     اشت. بهداري وجود ند معنی

گیاهچرره در رقررم ویلیررامز در منطقرره کرررج بیشررتر از سررایر  

 (.5تیمارها بود )شکل 

 

پس از آزمون پیري تسریع شده. هاي مختلف کاشت در تاریخسویا ارقام مورد بررسی  بنیه گیاهچهوزنی شاخص  -1 شکل  

Figure 7- Seedling vigor weight index of studied soybean cultivars at different planting dates after 

accelerated aging test. 
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.در دو منطقه پس از آزمون پیري تسریع شده سویا شاخص وزنی بنیه گیاهچه ارقام مورد بررسی -5 شکل  

Figure 8- Seedling vigor weight index of studied soybean cultivars in two locations  

after accelerated aging test. 
 

تاریخ کاشرت  × اثر متقابل منطقه   نتایج مقایسه میانگین

طور میرانگین شراخص وزنری بنیره      تراکم نشان داد که به× 

گیاهچه در منطقه کرج بیشتر از منطقه مغان بود، در منطقره  

کرج در هر سه تراکم مورد بررسی روند تغییر مشابه بود به 

رین شراخص وزنری بنیره گیاهچره بره      صورت کره بیشرت   این

هزار بوته در هکتار بود  533و  333، 433ترتیب در تراکم 

هرا، تراریخ کاشرت سروم در منطقره       و در بین تاریخ کاشت

کرج بهتر از دو تاریخ کاشرت قبلری برود. در منطقره مغران      

هراي دوم و   هرا در تراریخ کاشرت    روند تغییر در بین تراکم

طقه کرج بود ولی در تراریخ  سوم شبیه سه تاریخ کاشت من

ترتیب در  کاشت اول بیشترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه به

هررزار بوترره در هکتررار بررود.  333و  533، 433هرراي  تررراکم

( 15/11طور کلی بیشترین شاخص وزنری بنیره گیاهچره )    به

 15هزار بوتره در هکترار در تراریخ کاشرت      433در تراکم 

( 41/5تررین آن )  متیرماه در منطقه کرج مشاهده شرد و کر  

هرزار بوتره    333اردیبهشت در تراکم  15در تاریخ کاشت 

 (.3منطقه کرج بود )شکل  هکتار در در

 

 .تسریع شده پس از آزمون پیريهاي مختلف کاشت در دو منطقه  در تراکم و تاریخ سویاشاخص وزنی بنیه گیاهچه  -3شکل

Figure 9- Seedling vigor weight index of soybean at different densities and planting dates in  

two locations after accelerated aging test. 
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 (Dornbos et al, 1991)دورنبررراس و همکررراران 

گزارش کردند که تن  رطوبتی شدید سبب کراه  وزن  

درصررد برره ترتیررب در  21و  5خشررک گیاهچرره برره میررزان 

ود یعنری دماهراي   شر  گراد می درجه سانتی 35و  23دماهاي 

باالي محیط سبب تشدید اثر منفی تن  رطوبت شده است 

وي همچنررین بیرران کرررد کرره میررزان کرراه  وزن خشررک  

و  23% در دماهاي 21% و 11گیاهچه در شرایط بدون تن  

 کیگلرررری و مررررولین  گررررراد بررررود.   درجرررره سررررانتی  35

(Keigley and Mullen, 1986)    میررزان کرراه  وزن

رایط تن  رطروبتی و دمرایی را   خشک گیاهجه سویا در ش

% گرررزارش نمودنرررد و بیررران کردنرررد کررره درصرررورت 12

نامساعدبودن شررایط رشرد در زمران پرشردن برذر، میرزان       

زنری مری    کاه  بنیه بذر به مراتب بیشرتر از درصرد جوانره   

 باشد.

 نتيجه گيری

دست آمده از این پرژوه ، در هرر    با توجه به نتایج به

یل مواجه شدن مراحل حسراس  دل دو منطقه مغان و کرج به

رشد زایشی سویا با درجه حرارت هاي باال کیفیرت جوانره   

زنی و بنیه بذر سویا در هر دو رقرم مرورد بررسری کراه      

هرراي عررادي تحررت  یافترره اسررت. بیشررترین درصررد گیاهچرره

زنری اسرتاندارد و پیررس زودرس در منطقره      آزمون جوانره 

کررج در   اردیبهشت و در منطقه 15مغان در تاریخ کاشت 

 15تیر مشاهده گردید در تراریخ کاشرت    15تاریخ کاشت 

تیر در منطقه مغان به دلیل برارش هراي آخرر فصرل میرزان      

و بنیه بذر سویا کاه  یافته اسرت همچنرین در    جوانه زنی

هرزار بوتره در    433بین تراکم هاي مورد بررسی نیز تراکم 

هکتار براي تولید بذر مناسب شرناخته شرد. عکرس العمرل     

که در منطقره   نحوي ارقام در دو منطقه با هم متفاوت بود به

 برتر بود. L17مغان رقم ویلیامز و در منطقه کرج رقم 
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