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 چکیده
 کاامالا  طارح  برپایاه  عااملی  آزماایش  یا   صاورت  باه  مغاان  منطقه در (17Lصبا) و ویلیامز سویا تجاری رقم 2 بذر کیفیت بر یرداشت از پس فرآیند اثر بررسی منظوربه تحقیق این

 انباارداری  ماه 4 و چینیپارت و بندیبسته بوجاری، کردن،خش  شامل: برداشت، از پس فرآیند مرحله 5 و مذکور تجاری رقم 2 شده بررسی عوامل شد. انجام تکرار 3 با تصادفی
 پیاری  آزماون  از پاس  عاادی  هایگیاهچه درصد استاندارد، زنیجوانه آزمون با شده گیریاندازه گیاهچه بنیه وزنی شاخص و عادی هایگیاهچه درصد بررسی مورد صفات بودند.
 از پس گیاهچه بنیه وزنی شاخص و عادی هایگیاهچه درصد داد، نشان نتاایج بودند. الکتریکی هدایت و خوردهترک پوسته با بذرهای درصد شکسته، بذرهای درصد شده، تسریع
 زنای جواناه  آزماون  در عاادی  هایگیاهچه درصد کمترین و بیشترین بود. (17Lصبا) رقم از کمتر خورده ترک پوسته با بذرهای درصد و بیشتر ویلیامز رقم شده تسریع پیری آزمون

 باذر  درصاد  درصاد(  36/1کمتارین)  و درصاد(  60/4بیشترین) همچنین شد. حاصل درصد( 50/15بندی)بسته و کردنخش  و درصد( 63/16بوجاری) مراحل از ترتیببه استاندارد
 رقام  باه  نسابت  برداشات  از پاس  فرآیناد  مراحال  درخاالل  ویلیاامز  رقام  باذرهای  نتاایج  براسااس  رو،این از بودند. بوجاری از پس و کردنخش  مراحل به مربوط ترتیببه شکسته
 کردنخش  فرآیند بودن نامناسب انبارداری و کردنخش  مراحل از پس بذر بنیه و زنیجوانه قابلیت کاهش همچنین بودند. برخوردار بهتری بنیه و زنیجوانه قابلیت از (17Lصبا)
 کرد. مشخص را بذرها

  الکتریکی هدایت شده، تسریع پیری استاندارد، زنیجوانه آزمون انبارداری، بوجاری، کردن،خش  کلیدی: کلمات
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Abstract  
In order to study the effect of postharvest process on soybean two commercial cultivars, Williams and Saba (L17), seed germination 
and vigour this study was conducted as factorial experiment based on completely randomized design by three replications. Studied 
factors were included two soybean above mentioned cultivars and five different seed postharvest process stages including: 
harvesting, drying, cleaning, packaging and partitioning, and storage during 4 months. Studied traits also included, normal seedlings 
percent and seedling weight vigor index measured by standard germination test, normal seedlings percent after accelerated ageing 
test conduction, broken seeds percent, cracked coat seeds percent and electrical conductivity. Results revealed, Williams cultivar 
normal seedlings percent after accelerated ageing test and seedling weight vigor index in standard germination test were higher and 
cracked coat seeds percent lower than Saba (L17) cultivar. The highest and lowest normal seedlings percent by standard germination 
test respectively was obtained after cleaning (86.63%) and packaging (85.59%) stages and after drying and storage stages. Also, the 
highest (4.09%) and lowest (1.03%) rates of broken seed percentage was related to drying stage and after cleaning stages, 
respectively. Therefore, based on the results Williams cultivar seeds had better germination ability and vigour than Saba (L17) 
cultivar during the postharvest process stages. Also, seed germination ability and vigour decrease after drying and storage stages 
revealed drying and storage were unsuitable postharvest process stages.  

Key words: drying, cleaning, storage, standard germination test, accelerated ageing test, electrical conductivity. 
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 مقدمه

 تارین مهم از یکی [Glycine max (L.) Merrill] سویا

 در ساویا  جهاانی  تولیاد  و اسات  پروتئینی و روغنی گیاهان

  باشدمی تن میلیون 62/346(2611-2617)سال حاضر حال

(FAO, 2018.) در جهادکشااورزی،  وزارت آمار براساس 

 عملکارد  و تولیاد  میازان  کشات،  ساط  1306-07زراعی سال

 در کیلاوگرم  2115 و تن 13363 هکتار، 46327ترتیببه سویا

 (.Ministry of Jihad-e-Agriculture, 2019اناد) باوده  هکتار

 زراعای  گیاهاان  بذر کیفیت و بذر عملکرد مختلفی عوامل

 ژنوتیاا ، دهنااد.ماای قاارار تاایثیر تحاات را سااویا ازجملااه

 عوامل این جمله از محیط و زراعی مدیریت هایآوریفن

 زماان  تاا  ماادری  گیاه کاشت زمان از عوامل این باشند.می

 ساویا  باذر  کیفیات  بر توانندمی برداشت از پس و برداشت

 تاریخ مثل عواملی به توانمی عوامل این از باشند. تیثیرگذار

 کاه  هاایی تانش  ماادری،  گیاه تغذیه کاشت، تراکم کاشت،

 برداشات،  زمان است، روبرو آنها با رشد دوران طی در گیاه

 مادت  و دماا  و هاا روش برداشات،  هایروش و هایرطوبت

 هاای کارخاناه  باه  مزرعه از بذرها حمل نحوه کردن،خش 

 ... و انباارداری  مادت  و شارایط  و انباار  ناو   ،1بذر فرآوری

al et Dermanaki Askari,. ;2013 ) کاارد اشاااره

Afrakhteh et al., 2013; Sadeghi et al., 2014a; 

Sadeghi et al., 2014b; Sadeghi et al., 2014c; 

Sadeghi et al., 2016; Sheidaei et al., 2016; 

2017 .,al et Sheidaei).  از 2باذر  برداشات  از پاس  عملیاات 

 محساو   بذر ماندگاری و کیفیت بر تیثیرگذار عوامل ترینمهم

 (.Gazor et al., 2017a; Gazor et al., 2017b) شاوند مای 

 اسات  باذر  برداشت از پس عملیات ترینمهم بذر فرآوری

 محصاول  باه  شاده  برداشات  خام بذر توده تبدیل سبب که

 مشاتمل  فارآوری  گردد.می کاشت قابل و کیفیت با بذری

 باذرها  کاه  مرطاو   منااطق  در و اسات  مختلفی مراحل بر

 اسااتاندارد رطوباات بااه مااادری اهگیاا روی طبیعاای طااوربااه

 باذر  فارآوری  مراحال  جملاه  از کاردن  خشا   رسند،نمی

 ساویا  باذر  فارآوری 2(.,Hamidi 2018)1شود می محسو 

 رطوبات  رسااندن  -1 با: بذر باالی کیفیت به دستیابی برای

  ،3ایماان انبااارکردن باارای اسااتاندارد رطوباات بااه بااذرها

 هاای علا   و دیگار  محصاوالت  باذرهای  کردنخارج -2

 باذرهای  کاردن  حذف -2 شده، برداشت بذر توده از هرز

 ماواد  کردنخارج -3 ناسالم، و نارس دیده، آسیب سویای

 برداشات  باذر  تاوده  از غیاره(  و هاا نیاام  ساقه، )بقایای زاید

 ضادعفونی  هاای سم کاربردنبه برای تیمارکردن -4 شده،

 چگاالی  و شاکل  براسااس  بذرها جداسازی -5 بذر، کننده

 زنیجوانه قابلیت افزایش یا حفظ -6 و کیفیت دادن بهبود

 گاااارددماااای بااااذرها کیفیاااات ارتقااااای ساااابب بااااذر،

(TeKrony et al., 1987). 

 قبال  ساویا  شده 4کوبیخرمن و برداشت بذرهای توده

 شاامل  فرآوری مختل  مراحل تحت انبار در نگهداری از

  گیرناااااادقرارماااااای بوجاااااااری و کااااااردنخشاااااا 

(TeKrony et al., 1987). ساااویا باااذر بوجااااری 

 و (Vearasilpa et al., 2001شاود) می انجام درچندمرحله

 ،5کاانپوساات هااایدسااتگاه از اسااتفاده بااا اساات ممکاان

 1ماارپی   جداکنناده  ،7هوا جریان با جداکننده ،6بوجارپیش

 بااا بااذرهای تیمااارکردن شااود. انجااام 0ثقلاای جداکننااده و

 باا  تلقای   یاا  و ضادعفونی  ایبر سموم سایر یا هاکشقارچ

 دیگار  ازجملاه  نیتاروژن  زیساتی  کنناده  تثبیت هایباکتری

 پایاان  در و گردناد مای  محسو  سویا بذر فرآوری مراحل

 شاوند مای  منتقال  انباار  به و انجام بذرها بندیبسته فرآوری

(Gregg and Billups, 2010.) همکاااران و ویراساایل ا 

(Vearasilpa et al., 2001)  و کاوبی خارمن  داشاتند  بیاان 

 باذر  کیفیت به آسیب سبب است ممکن نامناسب فرآوری

 آسایب  بذر به توانندمی بوجاری هایدستگاه و گردد سویا

                                                           
1 Seed processing 
2 Post-harvest 
3 Safe seed storage 
4 Threshing  
5 Scalper 
6 Pre cleaner  
7 Air separator 
8 Spiral separator  
9 Gravity separator 
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 )ل اه(  نیماه  دو باه  منجار  کاه طوریبه کنند، وارد مکانیکی

 و شاود  هال ه یا پوسته خوردنترک یا شکسته یا بذر کردن

 متفااوت  باذر،  رطوبات  میازان  باه  بسته خسارت این شدت

 از پاااس بناادی بسااته و فااارآوری طاای سااویا، بااذر اساات.

 و اساات  حااساس  باسیار مکاانیکی خسارت باه برداشات،

 قابلیاات باار ایجادشااده مکااانیکی خسااارت میااازان و ناااو 

 گاذارد مای  اثار  انباارداری  طای  ساویا  بااذر  بنیاا   و حیاات

(Stephens and Foster, 1977.) در سااویا  بااذر  فرآوری 

 و برداشات)کمباین(  ماشاین  باا  برداشاات  از پس ما کشور

 باذر،  فارآوری  کارخاناه  توساط  بذری محاصول دریافات

 سا س  و باوده  بوجااری  و کااردن خشا   مراحاال  شاامل

 کیفیات  اسات.  انباارداری  و 1چینیپارت بنادی،باسته بذور

 طار   از اسات  ممکان  فارآوری  مراحال این طی سویا بذر

 و کان خشا   کاار  نامناسب شرایط تیثیر ازجمله مختلا 

 دوچاار  بوجااری  هاای ماشاین  از ناشای  مکاانیکی  خسارت

 شاادن  شکسته (.Krittigamas et al., 2001) شود کاهش

 مکاانیکی  خسارت نو  ترینمهم پوسته هاایتارک و باذر

 خصااو  ایااان در اسااات. ساااویا باااذر پوساات  بااه وارده

 مهمااای  نقش بذر مکانیکی خسارت میزان در بذر رطوبت

 و مکاااانیکی  خاااسارت  (.Quiroga et al., 2000) دارد

 عواماال  متقابال اثار نتیجا  بذر به واردشده فیزیولوژیاا 

 قارار  تایثیر  تحات  را باذر  نهاایی  کیفیت که است مختلفای

 رطوبات  باذر،  باه  وارده فشاار  شاامل  عوامل ایان دهند.می

 باارگیری،  عملیاات  از ناشای  فشاار  بذر، انادازة رقام، بذر،

 هااستند  اساتفاده ماورد هاایدستگاه جانس و خصوصیات

(2002 Baryeh, 2010 ؛ .,al et Neto França.) علاات باه 

 باه وارده فیزیولوژیا  و مکانیکی خسارت پیچیدة ماهیت

 باسیار باذر فارآوری دساتگاهای دقیق تنظیم و کنترل بذر،

 (.Khazaei et al., 2008) است حساس

 مراحاال طاای در بااذر بااه وارده مکااانیکی خسااارت

 مشاکالت  از یکای  آن نقال  و حمال  و بوجااری  برداشت،

 اسات  هاایی گوناه  برای خصو به بذر، صنعت در اساسی

                                                           
1 Stacking  

 ممکان  خساارت  عالیام  دارناد.  شاکننده  و درشت بذر که

 باه  زیااد  خساارت  (1) نمایاد:  باروز  شاکل  چندین به است

 خارد  باشاد.  رؤیات  قابال  راحتی به که نحویبه بذر پوسته

 خساارت  ایان  جملاه  از باذر  پوساته  خاوردن  ترک و شدن

 باذر  زنای جواناه  از پس تنها که داخلی خسارت (2) است،

 میکروساکوپی  هاای شاکاف  (3) بود، خواهد مشاهده قابل

 و کاااهش را بااذر کااارکرد کااه بااذر پوسااته در ویااژهبااه

  دهااد،ماای افاازایش هااامیکروارگااانیزم بااه را آن حساساایت

 ماهیات  احتمااالا  کاه  داخلی( یا )مخفی پنهان خسارت (4)

 بنیاااه کااااهش قالاااب در آن اثااار و دارد فیزیولاااوژیکی

 عملکارد  کااهش  و رسایدگی  تاا  زماان  افزایش زنی،جوانه

 وارده مکانیکی خسارت (.McNeal, 1966) نمایدمی بروز

 آن نقال  و حمل و بوجاری برداشت، مراحل طی در بذر به

 بارای  خصو به بذر، صنعت در اساسی مشکالت از یکی

 عالیام  دارناد.  شاکننده  و درشات  بذر که است هاییگونه

  نمایااد: بااروز شااکل چناادین بااه اساات ممکاان خسااارت

 قابال  راحتی به که نحویبه بذر پوسته به زیاد خسارت (1)

 جمله از بذر پوسته خوردنترک و شدن خرد باشد. رؤیت

 از پاس  تنهاا  کاه  داخلای  خساارت  (2) است، خسارت این

 هاای شاکاف  (3) باود،  خواهد مشاهده قابل بذر زنیجوانه

 را باذر  کاارکرد  کاه  باذر  پوساته  در ویژهبه میکروسکوپی

 افاازایش هااامیکروارگااانیزم بااه را آن حساساایت و کاااهش

 احتمااالا  کاه  داخلی( یا )مخفی پنهان خسارت (4دهد،)می

 بنیاه  کااهش  قالاب  در آن اثار  و دارد فیزیولوژیکی ماهیت

 عملکارد  کااهش  و رسادگی  تاا  زماان  افازایش  زنی،جوانه

 (.Vearasilpa et al., 2001) نمایدمی بروز

 شادت  اثار  (Evans et al., 1990) همکااران  و اواناز 

 بار  فشاار  شادن  وارد مختل  هایجهت مختل ، فشارهای

 قارار  بررسای  ماورد  را مختلا   هاای رطوبات  در سویا بذر

 از ناشای  باذر  باه  وارده فشار که داد نشان آنها نتایج دادند.

 زنای جوانه درصد41) خسارت بیشترین باعث فلزی سطوح

 ساطوح  و شادن(  خارد  و بذر پوسته هایترک درصد54 و

 بادون  زنای جواناه  درصد 17) خسارت ترینکم اورتانپلی

 شاد  مشخص همچنین کرد. ایجاد را بذر( پوسته هایترک
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 ثانیاه  بار  متار  46 تاا  16 از وارده فشاار  شدت افزایش با که

 از باذر  رطوبت افزایش با و شد بیشتر وارده خسارت میزان

 خساارت  میازان  فلزی سطوح کاربرد با درصد2/16 تا 2/7

 اورتانپلی سطوح کاربرد با ولی یافت کاهش بذر به وارده

 مشااخص همچنااین یافاات. افاازایش وارده خسااارت میاازان

 هاا ل اه  اطاراف  ناحیاه  در بذر به وارده فشار اگر که گردید

 و زناایجوانااه درصااد 67) خسااارت میاازان حااداقل باشااد

 شااودماای وارد بااذرها بااه پوسااته( هااایتاارک درصااد25

 و باذر  پشات  ناحیاه  در باذر  به وارده فشار اگر کهدرحالی

 و زنای جوانه درصد 57) خسارت بیشترین باشد ناف مقابل

 فشاار  و شاود مای  وارد باذر  به پوسته( هایترک درصد35

 آسایب  هاای بافات  ایجااد  سابب  هاا ل ه زیر و ناف به وارده

 غیرعاادی  حالات  ایجااد  و زدهجوانه هایگیاهچه در دیده

 (.Evans et al., 1990) گرددمی

 اساتان  ساه  در ساویا  بذر تن 3466حدود 1306سال در

 کاه  گردیاده  گاواهی  )مغاان(  اردبیال  و مازندران گلستان،

 ماورد  ارقاام  تارین مهام  از (17L) صابا  رقام  و ویلیاامز  ارقام

 رقام  باذر  1306 درسال که باشد می اربیل استان در کشت

 گردیاده  تولیاد  تان  456ویلیامز رقم و تن 1216 (17L) صبا

 در خصاو   باه  ساویا  باذر  از زیاادی  مقادار  ساله هر بود.

 نامیاه( )قوه زنیجوانه درصد بودن پایین دلیلبه مغان منطقه

 خاارج  باذری  چرخاه  از اساتاندارد  گواهی دریافت عدم و

 طبااق شااود.ماای کشاایروغاان کارخانجااات راهاای و شااده

 گاواهی  و ثبات  تحقیقاات  مؤسسه در موجود هایگزارش

 در و ویلیاامز  رقم تن 456 حدود 1305 سال در نهال و بذر

 تولیاد  ویلیاامز  رقام  ساویای  بذر تن 356حدود 1306 سال

 زنای جواناه  درصاد  بودن پائین دلیل به مغان منطق  در شده

 و نباوده  اساتاندارد  باذر  رطوبات  باودن  بااال  یا و نامیه()قوه

 نهاال  و باذر  گاواهی  و ثبات  تحقیقاات  مؤسسه تییید مورد

 هکتاار  066 حادود  1306ساال  در همچناین  نگرفات.  قارار 

 باا  کاه  شاد  کاشات  مغاان  منطقاه  در سویا بذر تولید مزار 

 1166 حدود هکتار در تن 2 عملکرد میانگین درنظرگرفتن

 کاه  گردیاد  تولیاد  منطقاه  این در رقم نیا بذر محصول تن

 ازلحاظ تن(366 )حدود محصول این درصد26-15 حدود

 درنتیجااه و غیراسااتاندارد زناای(جوانااه )درصااد نامیااه قااوه

 چرخاه  از بذرها این خروج به باتوجه بود. گواهی غیرقابل

 هااایشاارکت باارای تولیااد هااایهزینااه اتااالف و بااذری

 بااذر کیفیاات کاااهش علاات یااافتن و بررساای تولیدکننااده،

 برخاوردار  اهمیات  از منطقه این در (17L) صبا رقم سویای

 و کیفیات  تغییارات  بررسای  نیاز  پژوهش این از هدف .بود

 تجااری  ساویای  رقام دو باذر باه واردشاده خسارت میزان

 مراحاال  در مغاان  منطقه در شده تولید (17L) صبا و ویلیامز

 هاااایآزماااون از اساااتفاده باااا برداشاات از پااس مختلااا 

 تساریع  پیاری  و الکتریکای  هادایت  استاندارد، زنایجواناه

 بود. انجاام شده

 هاروش و مواد

 بردشت از پس فرآیند مختل  مراحل اثر بررسی منظوربه

 توساعه  خاا   ساهامی  شارکت  فارآوری  کارخانه شرایط در

 30 در واقاع  مغاان،  آبااد پارس در واقع روغنی هایدانه کشت

 دقیقااه  32و درجااه  47 و شاامالی  عاار   دقیقااه  41 و درجه

 آزاد، دریااای  سااط   از متار 56 تاا 45 ارتفاا  و شارقی طاول

 از (17L) صابا  و ویلیاامز  تجااری  سویای رقم دو بذر کیفیت بر

 و شاده  تولیاد  کشاور  در آنهاا  باذر  کاه  ساویا  ارقاام  ترینمهم

 باشااندماای ایااران گیاااهی ارقااام ملاای فهرساات در مناادرج

(Seed and Plant Certification and Registration 

Institute, 2012)  ،1305-06ساال  در تحقیاق  ایان  هساتند 

 ایساااتگاه هااااوایی و آ  آمااااار باراساااااس شاااد. انجاااام

 جاز   منطقاه  ایان  مغاان،  آبااد  پارس سینوپتی  هواشناسی

 و مالیاام  هاایزمستان دارای بوده، خفی  بیابانینیمه اقلیم

 ه مااا  ماارداد  در دمااا  حاداکثر  باشاد. می گرم هایتابستان

 باااا  مااااه  دی در حاااداقل  و گاااراد  سااانتی درجاه 4/31

 منطقاه  بارنادگی  میاااانگین  و گاااراد ساااانتی  درجااه 4/1

  اساااااات شااااااده گااااااازارش متاااااارمیلاااااای 5/310

(Ardabil Province Meteorology Office, 2016.)  ایان 

 طارح  برپایاه  2×5 عااملی  آزماایش  ی  صورتبه بررسی

 رقام  دو اول عامال  که شد انجام تکرار 3 با تصادفی کامالا
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 مختلا   مراحال  دوم عامال  و (17Lصابا)  و ویلیامز سویای

  برداشات،  از پاس  -1 شاامل:  باذر  برداشات  از پس فرآیند

 از پاس  -4 بوجااری،  از پس -3 کردن، خش  از پس -2

 4 مادت  به انبارداری از پس -5 و چینی پارت و بندیبسته

 بودند. ماه

 سااویای تجاااری ارقااام از یکاای ویلیااامز رقاام سااویای

 تحمال  با خوابیدگی و ریزش به مقاوم معتدل اقلیم مناسب

 گاروه  هکتاار  در تن 3 عملکرد متوسط با آبی کم به نسبی

 1352سال در است امریکا متحده ایاالت منشا  با 3 رسیدن

 باه  باذر  و نهاال  تهیاه  و اصاالح  تحقیقاات  مؤسسه وسیلهبه

 در (17Lصابا)  رقام  سویای است. شده اصالح معرفی روش

 مناساب  ساویا  تجااری  ارقام از یکی شده معرفی1306 سال

 خوابیدگی و دانه ریزش به مقاوم سرد،؛ و گرم معتدل اقلیم

 باا  کاه  اسات  هکتاار  در تان  3-5/3 داناه:  عملکارد  باا  بوته

 مؤسساه  وسایله باه  (Elf ×Union) ارقاام  باین  گیریدورگ

 اسات  شاده  و اصاالح  باذر  و نهال تهیه و اصالح تحقیقات

(Seed and Plant Certification and Registration 

Institute, 2012.) 

 باذر  تولیاد  مزرعه در بذرها رطوبت محتوای رسیدن با

 باا  باذرها  برداشات  درصااد،  13-14بااه  شده گواهی طبقه

 نیاز  باذر  فرآوری عملیات شاد. انجاام کمبااین از اساتفاده

 توساع   خاا   ساهامی  شارکت باذر فرآوری کارخان  در

 کان خشا   باا  مغان نماینادگی روغنای، هاایداناه کشت

 دسااتگاه بااا بوجاااری و کااارینو شاارکت ساااخت عمااودی

  انجام 1وستراپ مادل هاوا جریان باا )جداکنناده( بوجااری

 هاای پاکات  در بندیبسته و فرآوری از پس بذرها گرفت.

 در پالت روی چینیپارت و کیلوگرمی 25الیه سه کاغذی

 )از مااه  4مدتبه مذکور کارخانه سرپوشیده بذر انبار محل

 غیرکنتارل  محیطای  شارایط  در مااه(  اردیبهشات  تا ماه دی

 از پاس  شادند.  نگهداری مصرف برای توزیع زمان تا شده

 انجماان اسااتاندارد بااردارینمونااه فاارآوری مرحلااه هاار

 در بااااذرها و انجااام  2(ISTAبااذر)  آزماااون المللاای بااین 

                                                           
1 Westrup  
2 International Seed Testing Association(ISTA) 

 کاامالا  هاا  کیساه  سار  و شادند  ریخته پالستیکی هایکیسه

 و ندهناد  دسات  از را خاود  رطوبات  هاا نموناه  تاا  شاد  باسته

 و ثباات  تحقیقات مؤسس  بذر تجزی  آزمایشگاه به بالفاصاله

 گیریاندازه بر عالوه شدند. منتقل کرج نهال و بذر گاواهی

 و اساتاندارد  زنای جواناه  هایآزمون بذرها، رطوبت محتوای

 آزمایشااگاه در شاادند. انجااام اسااتاندارد شااده تسااریعپیااری

 المللیبین انجمن اساتاندارد روش باه بذرها رطوبت محتوای

 دمااای در آون در کااردنخشاا  باااا (ISTAبااذر) آزمااون

 شد تعیاین سااعت 17±1 مادتبه گرادسانتی درج  2±163

(International Seed Testing Association, 2020.) 

 درصاد  معیاار  عناوان عادی)باه  هایگیاهچه تعیین منظوربه

 طباق  استاندارد زنیجوانه آزمون بذر(، گواهی برای زنیجوانه

 کشات  باا  (ISTAباذر)  آزماون  المللیبین انجمن دستورالعمل

 درون تیمار هر از بذری( صدی  تکرار بذر)چهار 466 تعداد

 الیاه  دو باین  کشات  بستر در داردرپوش پالستیکی هایظرف

 درون شاده کشات  هاای ظارف  قاراردادن  و زنای جواناه  کاغذ

 و گاراد ساانتی  درجاه  25 دمای تحت روز 1 مدتبه ژرمیناتور

 گردیااد اجاارا کشاات بسااتر بااه کااافی رطوباات میاازان افاازودن

(International Seed Testing Association, 2020.) در 

 روز در اسااتاندارد زناایجوانااه آزمااون اجاارای دوره پایااان

 مبنااای باار غیرعااادی و عااادی هااایگیاهچااه تعااداد هشااتم

 شاد  تعیاین  (ISTAبذر) آزمون المللیبین انجمن معیارهای

(Don, and Ducournau, 2014.) 

 اجرا شده تسریع پیری آزمون بذر بنیه ارزیابی منظوربه

 باذر  گارم  42±5/6میازان  باه  آزماون  این اجرای برای شد.

 پیاری  تساریع  اتاقا   درون که سینی روی بر و شد توزین

 آ  لیتار میلای  46-56حاوی پالستیکی ایجعبه که درونی

 یا   درون درونای  پیری تسریع اتاق  شد. داده قرار بود،

 ±3/6دمای در و شده داده قرار بیرونی پیری تسریع اتاق 

 تساریع  پیاری  دچار ساعت 72مدتبه گرادسانتی درجه 41

 را دروناای تسااریع اتاقاا  درون بااذرهای گردیدنااد. شااده

 اتاا   از پیری تسریع برای الزم زمان اتمام از پس بالفاصله

 بعاد  سااعت  یا   تاا  حداکثر و کرده خارج بیرونی تسریع

 شادند  کشت باال شرح به استاندارد زنیجوانه آزمون برای
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(International Seed Testing Association, 2018.) 

 تیمارهای گیاهچه و بذر بنیه ارزیابی و بررسی منظوربه

 تعاداد  اساتاندارد  زنای جوانه آزمون پایان از پس نظر مورد

 و انتخاا   تکارار  هار  از تصادفی طوربه عادی گیاهچه 16

 75 دماای  باا  آون وسایله به هاچهگیاه کردن خش  از پس

 تارازوی  باا  تاوزین  و سااعت  24 مدتبه گرادسانتی درجه

 از استفاده با گردید. مشخص گرم هزارم ی  دقت با دقیق

 از پاس  چاه گیااه  بنیاه  وزنی شاخص آمده بدست هایداده

 شاد  تعیاین  زیار  رابطه طریق از استاندارد زنیجوانه آزمون

(Abdul-Baki and Anderson, 1973:) 

 گیاهچه بنیه وزنی شاخص = 1رابطه

 گیاهچه خش  وزن × نهایی نیزجوانه درصد

 تیمارهاای  تحات  باذرها  بنیه ارزیابی منظوربه همچنین

 هاادایت قابلیاات تعیااین آزمااون همچنااین بررساای مااورد

 مقادار  ابتادا  آزماون  ایان  اجرای برای شد. اجرا الکتریکی

 566 حجام  باا  ظارف  درون را دآیاونیزه  آ  لیترمیلی 256

 آلومینیااومی فویاال بااا را هاااظاارف در و ریختااه لیتاارمیلاای

 سا س  شاود  جلاوگیری  هاا آن آلاودگی  از تاا  شد پوشانده

 درجااه 26 دمااای در ساااعت 24 ماادت بااه را هاااظاارف

 برساند.  تعاادل  باه  دماا  لحااظ  از تاا  گرفت قرار گرادسانتی

 مرباوط  خالص بذر نمونه از بذر عدد 56 شامل نمونه چهار

 هاا آن وزن کارده  تهیه تصادفی صورتبه بذر توده ی  به

 باذرها  ریخاتن  از بعاد  و نماوده  تعیاین  اعشاار  رقم دو تا را

 شاویم  مطمائن  تاا  چرخانده آرامی به را هاآن ظرف درون

 از بعااد انااد.شااده شااناور کااامالا ظاارف درون بااذرها همااه

 1 دماای  در باذر  محتوی هایظرف که ساعت 24 گذشت

 از استفاده با محلول الکتریکی هدایت شدند دادهرقرا ±26

 دقات  گردیاد.  گیاری اندازه الکتریکی سنجهدایت دستگاه

 دماای  در الکتریکای  سانج  هدایت دستگاه خواندن که شد

 الکتریکای  هدایت میازان شود. انجام گرادسانتی درجه 26

 درجااا  26 دمااااای در شاااااهد ظاااارف دیااااونیزه آ 

 میااازان از آن مقااادار و گیاااریانااادازه نیاااز گااارادسااانتی

 میااازان سااا س، شااد. کاام ظاارف هاار الکتریکاای هاادایت

 بارای  باذر  وزن گرم هر ازای به الکتریکی هدایت قابلیات

  شااااد محاساااابه 2رابطااااه از اسااااتفاده بااااا نموناااااه هاااار

(International Seed Testing Association, 2018:) 

 گرم( متر)میکروزیمنس/سانتی EC=  (2 )رابطه

 ظرف هر برای )میکروزیمنس( الکتریکی هدایت قابلیت میزان
 گرم( )برحسب بذر نمونه وزن

 هار  از پاس  شکااسته  باذرهای  درصاد  تعیاین  منظوربه

 یا   باا  ها نمونه از هری  از بذر گرم 266 مقدار مرحله،

 دسااتی  صااورت  باه متریمیلی 4قطر با گرد منافذ با غربال

 کردنااد،  عباور غرباال از که شکسته بذرهای و شاد الا 

 شاد.  بیاان  وزنای(  )درصد درصد صورت به و شادند وزن

 مااورد مراحاال از هریاا  اثاار بررساای منظااوربااه همچنااین،

 166 تعداد خوردهترک پوسته با بذرهای درصد بر بررسی

 دقیقاه  16 مدتبه و انتخا  آزمایشی واحد هر از بذر عدد

 گرفات،  قارار  سادیم  هی وکلریات  درصاد  ی  محلول در

 اردتارک  و شده وارد خسارت هاآن پوسته به که بذرهایی

 بااذرهای شاامارش بااا نمودنااد. آماااس و شااده متااورم بااود

 درصاد  صاورت  باه  خوردهترک بذرهای میزان شدهمتورم

 پوسات   باه  وارده مکانیکی خسارت تعیین منظوربه شد. بیان

 مادت  باه  بذر عدد 166 تعداد هانمونه از هری  از باذرها

 داده قارار سدیم هی وکلریت درصد 1 محلول در دقیقه 16

 باود،  شاده  وارد خسارت آنها به که بذرهایی پوسات  شاد،

 بااا شاادند. جاادا بااذر از و کردنااد آماااس و شاادند متااورم

 خساارت  بود، شده جدا آنها پوست  کاه باذرهایی شمارش

 بااا  بااذرهای  درصااد  صااورت باه  بااذر  به وارده مکانیکی

 (.Kachru et al., 1994) شد بیاان خاوردهتارک پوسات 

 و شاد  بررسای  نرماال،  توزیاع  از هاا داده توزیاع  تبعیت

 روش بااه مقتضاای)تبدیل نحااوبااه صاافات هااایداده تباادیل

 شاد.  انجاام  درصادی(  هاای داده Arc Sin ساینوس  آرک

 آزمون با هامیانگین مقایسه و هاداده واریانس تجزیه س س

 افاازارناارم از اسااتفاده بااا (LSD) دارمعناای تفاااوت حااداقل

 اساتفاده  باا  نیز نمودارها و شد انجام SAS (0Ver.) آماری
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 گردیدند. رسم EXCEL افزارنرم از

 بحث و نتایج

 × رقام  اثرمتقابل داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

 بررساای مااورد صاافات از هیچیاا  باار فاارآوری مراحاال

 درصاد  لحااظ  باه  بررسای  ماورد  اراقاام  ولای  نبود دارمعنی

 و شاده  تساریع  پیاری  آزماون  از پاس  عاادی  هاای گیاهچه

 اثار  و داشتند داریمعنی تفاوت گیاهچه بنیه وزنی شاخص

 بررسای  صافات  تماامی  بار  برداشات  از پس فرآیند مراحل

 (.1)جدول بود دارمعنی شده

 بذر. برداشت از پس فرآیند مراحل در بررسی مورد صفات (MSواریانس) تجزیه -1 جدول

Table 1-Analysis of variance(mean sqaters) of studied traites in seed post harvest proces stages. 
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 درجه

 آزادی

df 

 تغییرات منابع

Source of Variation 

20.832ns 20.832ns 0.043ns 13.200** 36.520* 0.337ns 1 
 رقم

Cultivar 

93.635** 11.854** 11.350** 49.453** 60.338** 76.090** 4 
 برداشت از پس فرآیند مراحل

Post-harvest process stages 

4.18ns 2.354ns 0.003ns 0.7213ns 0.750ns 0.258ns 4 

 برداشت از پس فرآیند مراحل × رقم

Post-harvest process 

stages×Cultivar 

 Errorخطا 20 1.921 7.732 1.377 0.057 2.216 8.312

 )درصد(تغییرات ضریب  1.67 3.98 10.11 11.1 17.1 6.6

Coefficient of variation (CV %) 
ns، *درصد1 و درصد5 سطوح در دار معنی و باال سطوح در دار معنی غیر ترتیببه**و. 

ns,*,**;Non significant, significant at the 5درصد and 1درصد levels of probability, respectively. 

 

 درصاد  کاه  داد نشاان  بررسای  ماورد  ارقاام  میاانگین  مقایسه

 رقام  در شاده  تساریع  پیاری  آزماون  از پاس  عادی هایگیاهچه

 (درصد 71/61) (17L) صبا رقم به نسبت (درصد 02/76) ویلیامز

 (.2)شاکل  قرارگرفتناد  جداگانه آماری گروه دو در و بود بیشتر

 تفااوت  نیاز  (Sadeghi et al., 2014c) همکااران  و صاادقی 

 ارقاام  در شاده تساریع  پیاری  آزمااون  در زنیجوانه درصد

 نمودند. مشاهده بررسی مورد سویای

 بار  برداشات  از پاس  فرآیناد  مراحال  اثر میانگین مقایسه

 درصااد بیشااترین داد نشااان عااادی هااایگیاهچااه درصااد

 و درصاد  63/16 بوجااری  مراحل از پس عادی هایگیاهچه

 پاس  عاادی  هایگیاهچه درصد و درصد 50/15 چینیپارت

 بعاادی رتبااهم در و بااود صااددر 17/13 برداشاات مرحلااه از
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 مرباوط  نیاز  عاادی  هاای گیاهچه درصد کمترین .قرارگرفت

 .(1)شاکل  باود  انباارداری  و کاردن خشا   از پس مرحله به

 (Mirshekarnezhad et al., 2014) همکاران و میرشکاری

 ارقاام  عاادی  هاای گیاهچاه  درصد بیشترین کردند هدمشاه

 از پااس مراحاال بااه مربااوط تااالر و ساااری ،633سااویای

 آسایب  باذرهای  باود.  انبارداری و کردن خش  بوجاری،

 تنظایم  باه  قاادر  بنیاه،  و زنای جواناه  هاای آزماون  در ندیده

 صاادمات براباار در جنااین از و بااوده آ  جااذ  ساارعت

 حاالی  در کنناد مای  حفاظت سریع جذ  از ناشی احتمالی

 آ  جاذ   تنظیم به قادر دیده آسیب پوست  با بذرهای که

 افازایش  و آنهاا  ضاعی   نتاایج  امرسبب همین و باشندنمی

 گردد.می زنیجوانه هایآزمون در فاسد بذرهای

 

 استاندارد. زنیجوانه آزمون در عادی هایگیاهچه درصد بر برداشت از پس مراحل اثر میانگین مقایسه -1شکل

Figure 1- Means comparisons of post harvest process stages effect on normal seedlings percent in standard 

germination test. 

 

 
 شده. تسریع پیری آزمون از پس بررسی مورد ارقام عادی هایگیاهچه درصد میانگین مقایسه -2شکل

Figure 2- Means comparisons of studied cultivars normal seedlings percent after accelerated ageing test. 
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 بار  برداشات  از پاس  فرآیند مراحل اثر میانگین مقایسه

 شاده تسریع پیری آزمون از پس عادی هایگیاهچه درصد

 از پاس  عاادی  هاای گیاهچاه  درصاد  بیشترین که داد نشان

 پارت و بوجاری از پس مرحله در شده تسریع پیری آزمون

 در عاادی  هاای گیاهچه درصد شبیه آن روند که بود چینی

 از پاس  مرحله هاآن از بعد بود استاندارد زنیجوانه آزمون

 قبلاای مرحلااه دو بااا آن تفاااوت کااه قرارگرفاات برداشاات

 آزماون  زا پاس  عاادی  هاای گیاهچه درصد نبود، دارمعنی

 رتباه  در کان خشا   از پاس  مرحلاه  در شاده  تسریع پیری

 تفااوت  برداشات  از پاس  مرحلاه  باا  ولی قرارگرفت بعدی

 هایگیاهچه درصد ترینکم درنهایت و نداشت داریمعنی

 از پاس  مرحلاه  در شاده تساریع  پیاری  آزمون از پس عادی

 شارایط  دهدمی نشان موضو  این که شدحاصل انبارداری

 اسات  گردیاده  باذر  بنیاه  کااهش  سبب انبارداری نامناسب

 در باذرها  وقتای  هم شدهتسریع پیری آزمون در (.3 )شکل

 نامناسب و سخت شرایط جز  که زیاد رطوبت و باال دمای

 و ساالم  پوسات   باا  باذرهای  قرارگیرناد  شوند،می محسو 

 را ساخت  شرایط این تحمل توانایی درونی خسارت بدون

 باذرهای  باه  نسابت  بهتاری  زنای جواناه  نتاایج  و داشته بهتر

 (.Rahman et al., 2004دهنااد)ماای نشااان دیااده آسایب 

 غااشای  بااه  واردآماده  فیزیولوژی  و فیزیکی هایآسیب

 هاااستند باااذر زوال و پیاااری عاماال تااریناساساای ساالول

(Powell, 1988.) 

 

 شده. تسریع پیری آزمون از پس عادی هایگیاهچه درصد بر برداشت از پس مراحل اثر میانگین مقایسه -3شکل
Figure 3- Means comparisons of post harvest process stages effect on normal seedlings percent after 

accelerated ageing test. 

 

 کااه داد نشااان بررساای مااورد ارقااام میااانگین مقایسااه

 رقام  باه  نسابت  ویلیاامز  رقم در گیاهچه بنیه وزنی شاخص

 قرارگرفتناد  جداگاناه  گاروه  دو در و باود  (بیشاتر 17Lصبا)

 (Sadeghi et al., 2014c) همکااران  و صاادقی  (.4)شکل

 مورد سویای ارقام در را گیاهچه بنیه وزنی شاخص تفاوت

 همکاااران و دیوساااالر همچنااین کردنااد. مشاااهده بررساای

(Divsalar et al., 2012) وزن میاازان کردنااد مشاااهده 

 مرحلاه  در (DPX) کتاول  رقم سویای بذر گیاهچه خش 

 کااهش  بوجااری  از پایش  حلهرم به نسبت بوجاری از پس

 یافت.

اثر مراحال فرآیناد پاس از برداشات بار       مقایسه میانگین

زنی استاندارد وزنی بنیه گیاهچه پس از آزمون جوانهشاخص
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وزنای بنیاه گیاهچاه در مرحلاه     نشان داد که بیشترین شاخص

( باود کاه باا    33/14چینی )( و پارت03/13پس از بوجاری )

 abهاای  داری نداشتند و به ترتیب در گاروه هم تفاوت معنی

هااا مرحلااه پااس از برداشاات    قرارگرفتنااد. بعااد از آن  aو 

( قرارگرفت و هرچند مقدار آن بیشتر از مرحله پاس  61/12)

دار نباود، شااخص   ز بوجاری باود ولای تفااوت آنهاا معنای     ا

( و 60/1کان ) وزنی بنیه گیاهچه در مرحلاه پاس از خشا    

(. 5قرارگرفتنااد )شااکل  c( هاام در گااروه 36/1انبااارداری )

توان اثار خساارت مکاانیکی حاصال از مراحال      همچنین می

زنای و بنیا  باذر را    فرآیند پس از برداشت بر کااهش جواناه  

و خساارت وارده باه جناین باذر ساویا کاه در        ضاربه دلیل به

باشاد بیاان   نزدیکی پوسته قرار گرفته و بسیار آسیب پذیر می

تار  کرد. در واقع هرچه خساارت باه محاور جنینای نزدیا      

های غیرعاادی بیشاتر اسات اماا     باشد، احتمال ایجاد گیاهچه

اگر خسارت از محور جنینی دورتر باشد امکان این که باذر  

یاهچه عادی و آسیب ندیده تولید کند بیشتر خواهد بتواند گ

دلیال  بود. کاهش بنی  بذر در اثار خساارت مکاانیکی نیاز باه     

 های حیاتی بذر است. آسیب به جنین و قسمت

 

 بررسی. مورد ارقام شده تسریعپیری آزمون از پس گیاهچه بنیه وزنی شاخص میانگین مقایسه -4شکل

Figure 4- Means comparisons of studied cultivars seedling weight vigour index after accelerated ageing test. 
 

 
 استاندارد. زنی جوانه آزمون از پس گیاهچه بنیه وزنی شاخص بر برداشت از پس مراحل اثر میانگین مقایسه -5شکل

Figure 5- Means comparisons of post harvest process stages effect on seedling weight vigour index after 

standard germination test. 
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بنیا  گیاهچاه تاابعی از وزن     از آنجا که شااخص وزنای  

زنی است باا توجاه باه تایثیر     خش  گیاهچه و درصد جوانه

زنی بدیهی است که مراحل مختل  بوجاری بر درصد جوانه

زنای تحات تایثیر قارار     این شاخص نیز همانند درصد جواناه 

گیرد. کاهش بنی  بذر بر اثر خسارت مکانیکی در بسیاری از 

مطالعات به اثبات رسیده است. نتایج سایر تحقیقات نیز همین 

 ;Sosnowski and Kuzniar, 1999) کندمطلب را ثابت می

Vearasilpa et al., 2001; Herbek and Bitzer, 2001; 

Berglund and Helms, 2003.) 

 باذرهای  درصاد  بیشاترین  کاه  داد نشان هامیانگین مقایسه

 باود  کان خش  از بعد مرحله به مربوط (درصد60/4) شکسته

 باذرهای  درصاد  16/3باا  برداشات  از پاس  مرحله آن از بعد و

 درصاد  میازان  تارین کام  قرارگرفات،  بعادی  رتباه  در شکسته

 از پااس مرحلااه بااه مربااوط (درصااد63/1) شکسااته بااذرهای

 مرحلاه  در شاد  مشااهده  که طورهمان (.6 )شکل بود بوجاری

 و باود  درصاد  16/3 شکساته  باذرهای  درصد برداشت از پس

 اثاار در کااه اساات مکااانیکی خسااارت از ناشاای درصااد ایاان

 باه  باذرها  برداشت از پس است شده ایجاد کمباین با برداشت

 باذر  فارآوری  کارخاناه  در کان خش  به کردنخش  برای

 باارگیری،  مثال  عواملی اثر در نیز بین این در و شوندمی منتقل

 ساابب کااه شااودماای وارد بااذرها بااه ضاارباتی غیااره، و تخلیااه

 پاس  شاود. مای  شکسته بذرهای درصد افزایش و شدنشکسته

 تاا  بوجااری  مرحلاه  در شکسته بذرهای کن،خش  مرحله از

 باذرهای  درصاد  درنتیجاه  و جداشده بذری توده از حدامکان

 مرحلااه در اساات یافتااه کاااهش بااذری تااوده در شکسااته

 شکساته  باذرهای  درصاد  مجادداا  چینای پاارت  و گیاری کیسه

 که باشد ضرباتی اثر در تواندمی امر این که است یافته افرایش

 رهااکردن  یاا  و کاارگران  توساط  هاا کیساه  جابجایی زمان در

 دیگار  هاای کیساه  روی بر یا زمین روی بر باال ارتفا  از کیسه

 میاازان نیااز انبااارداری از پااس مرحلااه در باشااد، شااده ایجاااد

 یافتاه  افارایش  چینای پاارت  از پاس  مرحله به نسبت شکستگی

 زوال دلیال باه  احتماالا که است نبوده دارمعنی افزایش این ولی

 بارای  الزم شارایط  شدن یاهم و انبار نامناسب شرایط در بذرها

 اسات.  باوده  انباار  بااالی  دماای  و رطوبات  در باذرها  شدن ل ه

ترین عوامال کااهش کیفیات    خسارت مکانیکی، یکی از مهم

باشاد. خساارت مکاانیکی    بذر سویا در برداشت و بوجاری می

زنای،  بنادی، جواناه  به بذر درطای برداشات، فارآوری و بساته    

شادت تحات تایثیر    استقرار و درنهایت عملکرد محصول را به

 دهااااد. کنتاااارل دقیااااق طاااای ایاااان مراحاااال  قاااارار ماااای

 (.Alvarez, 1997) تواند سابب کااهش خساارت گاردد    می

  

 

 .شکسته بذرهای درصد بر برداشت از پس مراحل اثر میانگین مقایسه -6 شکل

Figure 6- Means comparisons of post harvest process stages effect on broken seeds percent. 
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کااردن متحماال  خشاا  کااوبی وبذورسااویا درطاای خاارمن 

صاورت  شاوند کاه نتیجاه آن باه    خسارت مکانیکی زیادی می

هاای پوساته باذر و همچناین خساارت      بذور شکساته و تارک  

باشاد. میازان رطوبات باذر یا       درونی غیرقابل مشااهده مای  

کننده میزان خسارت وارده اسات. دانساتن    پارامتر اصلی تعیین

محاادوده بهینااه میاازان رطوباات بااذر در بااه حااداقل رساااندن   

کناد. تنهاا باا اناداختن     کوبی کم  میخسارت درطی خرمن

 16تواناد منجار باه    ی  کیسه بذر سویا روی سط  سخت می

 (.Evans et al., 1990) زنی گردددرصد کاهش جوانه

 پوساته  باا  بذرهای درصد هک داد نشان میانگین مقایسه

 بیشاتر  ویلیامز رقم به نسبت (17L) صبا رقم در خوردهترک

 (17L) صابا  رقام  باذرهای  بیشتر حساسیت مطلب این و بود

 تارک  دهاد، مای  نشاان  را پوساته  خاوردگی ترک به نسبت

 و کان خش  نامناسب دماهای اثر در بذر پوسته خوردگی

 گیااه  روی بار  بذر تشکیل محیطی نامساعد شرایط دراثر یا

 کمتر شود،می ایجاد درشت بذرهای در خصو به مادری

 احتمااالا  ویلیامز رقم بذرهای در وردگی ترک میزان بودن

 ضاربات  برابر در رقم این بذر پوست  بیشتر مقاومت دلیل به

 باالتر دلیلبه تواندمی احتماالا امر این که باشد آن به وارده

 صابا  رقام  باه  نسابت  آن باذر  پوست  در لیگنین میزان بودن

(17L) صبا رقم بذرهای چون احتماالا همچنین. باشد (17L) 

 ایان  طرفای  از و هساتند  تردرشت ویلیامز بذرهای به نسبت

 ثاباات دمااای یاا  و کاانخشاا  نااو  یاا  بااا رقاام دو

 پوساته  در بیشاتر  رقام  ایان  بذرهای درنتیجه اندشدهخش 

 و صاادقی  (.7 )شاکل  اناد شاده  خوردگیترک دچار خود

 درصااد تفاااوت (Sadeghi et al., 2014c) همکاااران

 ماورد  ساویای  ارقاام  در را خاورده تارک  پوست  با بذرهای

 ارقاام  ژنتیکای  هاای تفااوت  دلیلبه کردند. مشاهده بررسی

 در مکااانیکی خسااارت براباار در مقاوماات سااویا، مختلاا 

  اساااات متفاااااوت سااااویا مختلاااا  ارقااااام بااااذرهای

(França Neto and Henning, 1984.)  نشاان  تحقیقاات 

 و تار کوچا   باذرهای  کاه  ارقاامی  باذر  کیفیات  که داده

 دارناد  تاری تدرشا  بذر که ارقامی به نسبت دارند ریزتری

 رقم رسدمی نظربه (.Keng Feng et al., 1991) است بهتر

 بااالتری  توانایی از ترکوچ  بذرهای بودن دارا با ویلیامز

 فاارآوری فراینااد طاای در نامناسااب شاارایط تحماال باارای

 ازجمله محققان از بسیاری تحقیقات نتایج است. برخوردار

 ایان  نیز (Vearasilpa et al., 2001) همکاران و ویاراسیل ا

 کند.می تییید را نکته

 

 بررسی. مورد ارقام در خورده ترک پوسته با بذرهای درصد میانگین مقایسه -7شکل

Figure 7- Means comparisons of studied cultivars cracked coat seeds percent. 
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 درصاد  بار  برداشات  از پاس  مراحال  اثر میانگین مقایسه

 از پاس  و ابتدا در که دادنشان خوردهترک پوسته با بذرهای

 درصاد  1/0 خاورده تارک  پوسته با بذرهای درصد برداشت

 کااردن،خشاا  مرحلااه در یعناای، بعااد مرحلااه در کااه بااوده

 باا  شادن مواجه دلیلبه اندداشته باالتری رطوبت که بذرهایی

 درصاد  نتیجاه  در و اناد گردیاده  آسایب  این دچار باال دمای

 .(1 )شکل است یافته افرایش خورده ترک پوسته با بذرهای

 پوساته  باا  باذرهای  از تعادادی  احتمااالا  بوجااری،  مرحله در

 دچاار  شاده  وارد آنهاا  باه  کاه  ضارباتی  دلیل به خوردهترک

 از بوجااری  مرحلاه  در نتیجه در و شده شدنل ه و شکستگی

 پوساته  باا  باذرهای  درصد نهایتاا و اندشده خارج بذری توده

 یعناای بعااد، مراحاال در اساات،یافتااه کاااهش خااوردهتاارک

 پوساااته باااا باااذرهای درصاااد انباااارداری و چینااایپاااارت

 دارمعنای  هاا تفااوت  و نداشاته  چنادانی  افزایش خوردهترک

 قارار  آمااری  گروه ی  در آخر مرحله سه هر و است نبوده

 بااذور داشات  اظهاار  (Khazaei, 2008) خزائای  اناد. گرفتاه 

 خساارت  متحمال  دساتگاه  فشاار  دراثر برداشت درطی سویا

 و خااوردگیتاارک ،گیشکساات بااذور صااورتهباا مکااانیکی

 .شوندمی ایمالحظه قابل نامرئی درونی هایآسیب همچنین

 بااه نساابت فیزیولااوژیکی خصوصاایات دلیاالبااه سااویا بااذر

 )تساتا(  باذر  پوساته  اسات.  حسااس  بسایار  مکانیکی خسارت

 و چاه ریشاه  و داردمای  بر ترک آسانی به بوده، نازک بسیار

  اورتیزریبیناا  بیننااد.ماای صاادمه آسااانیبااه 1اولیااه باارگ

(Ortiz-Ribbing, 2008) باذر  ناازک  پوساته  نماود  گزارش 

 فرآیناد  طای  آن مکاانیکی  خساارت  عامال  تارین مهام  سویا

 نامیاه  قاوة  کااهش  منجرباه  کاه  باشدمی فرآوری و بوجاری

 در را آن مقاوماات  بااذر  پوسات   در لیگنین وجود گردد.می

 سااابب و دهااادمااای افااازایش مکاااانیکی خاااسارت مقابااال

 شااودماای هااامیکروارگااانیزم براباار در هااا ساالول محافظااات

(Schoorl and Holt, 1983.) و ناازک  سویا بذر پوست  اگر 

 گرفتاه  قارار  باذر  پوساات   زیار  در که چهریشه باشد، شکننده

 خساارت  دلیال  همااین به شود.نمی محافظت خوبی به است،

 باذر  کیفیات  کاااهش  دالیاال  تارینمهام از یکای مکانیکی

                                                           
1 Plumule   

 مشخص (.França Neto and Henning, 1984) است سویا

 را سااالولی دیاااوارة اصاالی بخااش لیگنااین کااه اساات شااده

 ایان  نفوذناپاذیری  و اساتحکام  ساابب  و دهااد ماای  تاشکیل

 باه  باذرها  بوجاری، خالل در شود.می آ  به نسبت هاسلول

 قطعاات  از ناشای  مختلا   فشاارهای  معار   در مداوم طور

 اسات  ممکن فاشار ایان گیرناد.مای قرار بذرها سایر و فلزی

 متحارک  هااای بخااش  متحاارک،  گاردان  هایبخش اثر بر

  و بااااارگیری و تخلیااااه مرکااااز، از گریااااز تخلیااا  بااااالبر،

 ;Palusen, 1978) شاود  وارد باذر  باه  چرخشای  هاای نقالاه 

Palusen et al., 1981.) و هاااشاادت اثاار تحقیقااای در 

 بااا سااویا بااذرهای بااه واردشااده فشااار مختلاا  هااایجهاات

 کاه  فشاری داد ناشان نتاایج شاد، بررسی متفاوت هایرطوبت

 41) خساارت  بیااشترین  شااود مای وارد بذر به فلزی سطوح از

 و باذر  پوسات   هااای تاارک  درصااد  54 و زناای جواناه درصد

 کمتاارین اورتاااانپلاای سااطوح از ناشاای فشااار و خردشاادن(

 بذر( پوست  هاایتارک بادون زنایجوانه درصد 17) خسارت

 متار  46 تاا  16 از فشار شدت افزایش با و کرد ایجاد بذر در را

 شاد  مشاخص  همچناین،  یافت. افزایش وارده خسارت ثانیه بر

 حاداقل  شاود،  وارد هااا ل اه  اطراف ناحی  در باذر باه فشار اگر

 هاای تارک  درصاد  25 و زناای جوانااه  درصااد  67) خاسارت

 وارده فشار اگر که، حالی در است، شده وارد بذرها به پوسته(

 بیشااترین باشااد، ناااف مقاباال و بااذر پشاات ناحیاا  در بااذر بااه

 پوسته( هایترک درصد 35 و زنیجوانه درصد 57) خسارت

 وارد نااف  ناحیا   بااه  کااه  فااشاری  زیارا  شود،می وارد بذر به

 در و شاود مای  دیااده  آسایب  هاای بافت ایجاد سبب شود،می

 نشاان  تحقیقاات  شاوند.مای تولید غیرعادی هایگیاهچه نتیجه

 مقایسه در ماشین با بذرسویا فرآوری و برداشت که است داده

 از اساتفاده  بادون  و سانتی  صورتبه آن فرآوری و برداشت با

 و ساویا  باذر  پوساته  روی هاییترک ایجاد باعث التآماشین

 نتیجاه،  در و اسات  شاده  غیرعاادی  هایگیاهچه تعداد افزایش

 طرفاای از دهااد؛ماای کاااهش را سااویا بااذر بنیاا  و زناایجوانااه

 1 از بیشاتر  ارتفاا   سویا بذرهای افتادن که است شده مشخص

 کاه  شاود می بذر به مکانیکی خسارات شدن وارد سبب متری

 گیاهچاه  بنیا   کااهش  و زنای جواناه  درصاد  16کااهش  باعث

 (.Sosnowski and Kuzniar, 1999) شودیم
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 خورده. ترک پوسته با بذرهای درصد بر برداشت از پس مراحل اثر میانگین مقایسه -1شکل

Figure 8- Means comparisons of post harvest process stages effect on cracked coat seeds percent. 

 

 بار  برداشات  از پاس  فرآیناد  مراحال  اثر میانگین مقایسه

 هاادایت میاازان بیشااترین کااه داد نشااان الکتریکاای هاادایت

 از بعد گرم( بر مترسانتی بر میکروزیمنس 10/31) الکتریکی

 از بعااد مراحاال بااا البتااه کااه گردیاادمشاااهده انبااارداری

 و گارم(  بار  مترسانتی بر میکروزیمنس 70/36) کردنخش 

 گارم(  بار  مترسانتی بر میکروزیمنس 62/36) برداشت از بعد

 نداشاتند.  داریمعنای  تفااوت  و بودناد  آماری گروه ی  در

 بعد و (55/20) بوجاری از بعد مراحل در هم مقدار ترینکم

 b گااروه در کااه گردیااد مشاااهده (61/20چیناای)پااارت از

 از یکای  الکتریکای  هادایت  آزماون  (.0 )شاکل  قرارگرفتند

 باه  اسات  باذر  بنیا   و حیاات  قابلیت گیریاندازه هایآزمون

 عناصر و مواد آن خوردن ترک و بذر پوست  به آسیب علت

 بذر و شوندمی خارج بذر از یابند،می عبور اجازة بذر داخل

 الکتریکاای هاادایت و بیشااتر تااراوش میاازان دیااده، آساایب

 باه  آسیب علت به هم آزمون این در داشت. خواهد باالتری

 بااذر عناصاارداخل و مااواد آن خااوردن تاارک و بااذر پوساات 

 دیاده  آسایب  بذر و شوندمی خارج بذر از یافته، عبور اجازة

  الکتریکااای هااادایت و داشاااته بیشاااتری تاااراوش میااازان

 ;Vearasilpa et al., 2001) داشاات خواهااد باااالتری

Rahman et al., 2004.) الکتریکااای هااادایت آزماااون 

 را گیاااهی بافاات از یافتااهنشاات هاااایالکترولیااات رساااانایی

 .(Hampton and TeKrony, 1996) کنااد مای گیاریاندازه

 باذرها  پاایین  بنیا   و زوال باا  معماوالا  غشا  ساختار ضاع 

 باذرها  این که هنگامی (.Mc Donald, 1999) است همراه

 ویاژه به هاالکترولیت بیشتر نشت خورند،می خیس آ  در

 آبای  رساانایی  شااوند مای  موجاب  آلای  و آمیناه  اسیدهای

 ایان  و است شاده انجاام آن در خیاساندن که یابد افزایش

 آسایب  میازان  آزمون ایان در است. بذر پایین بنی  از ناشی

 طااور باه  بذر تخریب ازطریاق سالولی غاشای باه واردشده

 محلاول  در هاا یاون  میاازان  گیااری انادازه باا و غیرماستقیم

 کمتاری  فیزیولوژیا   تاوان  کاه  باذرهایی  شود. می تعیین

 سالولی،  غشاا  انتخابی خاصیت کمتربودن دلیالباه دارناد،

 آزاد محلااول ایاان در را هاااازالکترولیاات زیاااادتری حجاام

 کاااهش و بااذر فیزیولوژیاا  تاااوان کاااهش و کنناادماای

 گار  تجزیاه  هاییون مقدار افازایش باا زنایجواناه درصاد

 یک ااارچگی کاااهش حاصااال کاااه دارد ماااستقیم ارتبااااط

 میزان اگر (.Hampton and TeKrony, 1996) است غشا 

 بر مترسانتی بر میکروزیمنس 25از کمتر الکتریکی هدایت

 بین میزان این اگر هستند، قوی بنی  دارای بذرها باشد گرم

 در کاشات  بارای  و اسات  خاو   باذر  بنیا   باشند 20 تا 25
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 نامناساب  شرایط در کاشت ولی است، مناسب فصل اوایل

 اساات، همااراه گیاهچااه ضااعی  اسااتقرار ظهااورو خطاار بااا

 باذرها  باشاد  43 تاا 36بین الکتریکی هدایت که درصورتی

به زودهنگام کاشت برای و هستند ضعی  نسبتاا بنی  دارای

 هادایت  اگار  و نیساتند  مناساب  نامساعد شرایط تحت ویژه

 گارم  بار  متار ساانتی  بر میکروزیمنس 43 از بیش الکتریکی

 نیسات  مناساب  کاشات  برای و است ضعی  بذر بنی  باشد

(Hampton and TeKrony, 1996). داناه  گیاهان بذرهای 

 انبارماانی  شارایط  باه  حساس بذرهای سویا ازجمله روغنی

 اثار  در سالولی  غشاای  سااختار  تمامیات  به آسیب و هستند

 افازایش  باه  منجار  کاه  ل یاد  پراکسیداسیون افزایش و پیری

 که هستند اصلی عوامل الکتریکیهدایت و یافته نشت مواد

 باذور  زنای جواناه  قابلیات  و نامیاه قاوه  شادید  کاهش سبب

 همچناین  (.Mehravar et al., 2014) گردناد می محسو 

 ساااخت  کااهش هورماونی، و تنفاسی آنزیمای، تغییارات

 سامی  هاای متابولیات  تجمع و ژنتیکی هایآسیب پروتئین،

  شااااااوندمااااای  حاااااد   بااااذر  زوال خااااالل  نیاااازدر 

(Hampton and TeKrony, 1996.) ایاان بااه باتوجااه 

 برداشات،  از پاس  باذرها  کاشات  بارای  کیفیت بندی،گروه

 از مراحال  سایر در و بوده ضعی  انبارکردن و کردنخش 

 نتیجااه ایاان اساات. بااوده برخااوردار مطلااوبی نساابتاا کیفیاات

 برداشت، از پیش مرحله در بذرها زوال دهنده نشان همچنین

 باشد.می انبار در زوال و کردنخش  از ناشی آسیب

 

 الکتریکی. هدایت بر برداشت از پس مراحل اثر هایمیانگین مقایسه -0شکل
Figure 9- Means comparisons of post harvest process stages effect on Electrical conductivity. 

 

 قابلیات  و اسات  بااال  پاروتئین  و لی یاد  دارای سویا بذر

 حفظ معمولی شرایط در ماه چند تا فقط را خود زنیجوانه

 یاا  رشاد  بعدی فصل تا بذر انبارداری و نگهداری کند،می

 است سویا بذر صنعت در مهم مراحل از یکی فروش زمان

 ساویا  باذر  شاود می سبب آن به کافی و دقیق توجه عدم و

 باذر  زوال و شاده  فیزیولاوژیکی  و فیزیکای  خسارت دچار

 (.Sergio and Natal, 2004) شود تشدید

 گیرینتیجه

 درصااد از ویلیااامز رقاام داد نشااان تحقیااق ایاان نتاااایج

 و شاده  تساریع  پیاری  آزماون  از پاس  عاادی  هاای گیاهچه

 زناایجوانااه آزمااون از پااس گیاهچااه بنیااه وزناای شاااخص

 خاورده  تارک  پوساته  باا  بذرهای درصد و بیشتر استاندارد

 درصاااد کمتااارین همچناااین باااود. برخاااوردار کمتاااری
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 درصد ، استاندارد زنیجوانه آزمون در عادی هایگیاهچه

 و شاده  تساریع  پیاری  آزماون  از پاس  عاادی  هاای گیاهچه

 زناایجوانااه آزمااون از پااس گیاهچااه بنیااه وزناای شاااخص

 درصااد شکسااته، بااذرهای درصااد بیشااترین و اسااتاندارد

 از پاس  الکتریکیهدایت و خورده ترک پوسته با بذرهای

 براسااس  شادند.  مشااهده  انبارداری و کردنخش  مراحل

 قابلیات  حفاظ  از ویلیاامز  رقام  باذرهای  تحقیاق  ایان  نتایج

 از پاس  فرآیناد  مراحال  درخاالل  بیشاتری  بنیه و زنیجوانه

 همچناین  باود.  برخوردار (17L) صبا رقم به نسبت برداشت

 مراحاال از پااس بااذر بنیااه و زناایجوانااه قابلیاات کاااهش

 باودن  نامناساب  کنناده مشاخص  انباارداری  و کردنخش 

 انباارداری  شارایط  در آن تشادید  و کاردن خشا   فرآیند

 کان خش  از استفاده تحقیق این نتایج براساس بود. بذرها

 تاوان مای  را ذرت داناه  کاردن خشا   مخصاو   عمودی

 افاازایش و سااویا بااذرهای نامناسااب شاادنخشاا  عاماال

 داشات  محساو   خاورده ترک پوسته با و شکسته بذرهای

 هادایت  افازایش  صاورت باه  و شاده  باذر  زوال موجب که

 از پااس بنیااه و زناایجوانااه قابلیاات کاااهش و الکتریکاای

 کان خشا   از اساتفاده  لاذا  اسات.  نماوده  باروز  انبارداری

 باشد.می توصیه قابل بذر کردنخش  مناسب
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