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پیش سرمایی بر روي صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف سویااثر  

 
  3آیدین حمیدي ،2و امید سفالیان 2، علی عبادي2محمدصدقی ، *1داریوش تقوي

  کارشناس ارشد علوم و تکنولوژي بذر دانشگاه محقق اردبیلی - 1
 davidloyal90@yahoo.com:   *نویسنده مسول  

دانشیار زراعت و اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی -2  
-3 استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  

 
 چکیده

آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه  طرح   اي فیزیولوژیکی ارقام مختلف سویاهبه منظور بررسی اثر پیش سرمایی بر روي ویژگی
تیمارهاي . انجام پذیرفت 1392رار در آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه محقق اردبیلی  در سال  تک  3تصادفی، با  آلکام

.  بود) روز 40و  30 ،20، 10به مدت شاهد، ( و  پیش سرمایی بذور  ) کا، کلین و لینفوردجی(آزمایشی شامل بذور  ارقام سویا 
 الکتریکی از تیماربیشترین هدایت . هدایت الکتریکی بذور داردداري بر روي ه پیش سرمایی تاثیر معنینتایج نشان داد ک

دار صفات سدیم، پتاسیم و کلسیم پیش سرمایی موجب افزایش معنی× اثرات متقابل رقم . بدست آمد )سرمادهی بدون( شاهد
 .سرمایی بدست آمدروز پیش 30کا و مدت زمان بیشترین مقدار پتاسیم از رقم جی. ها گردیدگیاهچه

  
سرما، فیزیولوژیک، سویا :کلمات کلیدي  

 
 مقدمه

- هاي زیادي میهاي گرمسیري حساس به سرما مانند سویا، با وقوع دماهاي پایین باالتر از صفر درجه نیز آسیبگونه
ین، در بنابرا). 3(شوند این صدمات از اختالل در فرآیندهاي متابولیکی و سلولی تا تغییر خصوصیات غشاها را شامل می. بینند
محققان زیادي اثر . هایی که تحمل باالتري به سرما دارند، اهمیت فراوانی داردهاي اصالح نباتات شناسایی ژنوتیپبرنامه

به طور کلی، هنگامی که بافتهاي گیاه در اثر  ).1(اند دماهاي پائین را روي گیاه سویا و چگونگی سازگاري آنها بررسی کرده
یومورا و   .) 2( کننداز آن نشت می به خارج هاي داخل سلوللیت غشاء مختل شده و الکترولیتسرما آسیب می بینند، فعا

 .باشدزدگی درصد نشت الکترولیت بسته به ژنوتیپ متفاوت میعنوان کردند که هنگام قرار گرفتن در معرض یخ) 5(همکاران 
ید باشد، ولی سدیم نمی تواند جانشین مناسبی براي با اینکه غلظت سدیم در برگ ممکن است براي حفظ تورژسانس گیاه مف

 ).4(ها ضروري است ها و فعالیت آنزیمزیرا، پتاسیم بطور اختصاصی براي فتوسنتز، سنتز پروتین. پتاسیم محسوب شود
  

:هامواد و روش  
درجه  80ه در آون هاي خشک شدها، نمونهگیري مقادیر عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاهچهبه منظور اندازه

سپس . گراد قرار داده شدنددرجه سانتی 550پس از خرد شدن در بوته چینی، جهت تهیه خاکستر در کوره الکتریکی با دماي 
لیتر اسید کلریدریک یک نرمال اضافه شد و محلول حاصل با میلی 10ها گرمی از گیاهچههر نمونه نیم بر روي خاکستر

در نهایت حجم بالن محتوي محلول صاف شده با استفاده از آب مقطر . ف و در بالن ریخته شداستفاده از کاغذ صافی، صا
هاي استاندارد، مقادیر سدیم، پتاسیم بعد از کالیبره کردن دستگاه فلیم فتومتر با محلول. میلی لیتر رسانده شد 50به  دیونیزه

طور تصادفی تهیه شد  عدد بذر از هر تیمار به 50تعداد کتریکی، گیري هدایت البراي اندازه .ها تعیین گردیدو کلسیم گیاهچه
 لیتر میلی 250سپس، بذور درون بشر ریخته شدند و . گرم تعیین گردیدها با ترازوي حساس با دقت یک هزارم میلیو وزن آن
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یک ظرف محتوي آب . شدنداضافه شد و با فویل آلومینیومی به منظور جلوگیري از آلودگی پوشانده  آب دیونیزه به ظروف

تمام ظروف حاوي آب و بذور و ظرف شاهد در شرایط . عنوان شاهد که شاخصی از کیفیت آب است، تهیه شددیونیزه به 
دقیقه قبل از آغاز  15گیري هدایت الکتریکی حداقل دستگاه اندازه. ساعت قرار گرفتند 24به مدت  20±1یکسان با دماي 

لیتر با آب دیونیزه براي شستن سلول میلی 600-400ها روشن شد و دو بشر به حجم یکی محلولگیري هدایت الکتراندازه
کار رفت کمتر یا  هدایت الکتریکی آبی که براي شستشوي سلول به. گیري آماده شدگیري بین دو اندازهگر دستگاه اندازهحس

-خیساندن بذور، هدایت الکتریکی محلول به سرعت اندازهساعت  24در پایان دوره . متر بودمیکروزیمنس بر سانتی 2مساوي 
قابلیت هدایت الکتریکی محلول با شناور ساختن سلول . گراد انجام شددرجه سانتی 20ها در دماي گیريهمه اندازه. گیري شد

آب دیونیزه ظرف  میزان هدایت الکتریکی. گیري شد به طوري که سلول با بذر تماس مستقیم نداشتگر در محلول، اندازهحس
. دست آمده براي هر ظرف کسر گردیدگیري و از میزان هدایت الکتریکی به گراد اندازهدرجه سانتی 20شاهد نیز در دماي 

  :محاسبه شد بذر مربوط به هر نمونه از رابطه ذیل میزان قابلیت هدایت الکتریکی به ازاي هر گرم وزن

 
در  LSDها با استفاده از آزمون مقایسات میانگینو  SAS  استفاده از نرم افزار آماري هاي بدست آمده باتجزیه واریانس داده

 صورت پذیرفت% 5سطح احتمال 
  

:نتایج و بحث  
پیش سرمایی بر روي صفات عناصر معدنی سدیم، پتاسیم و  ×ها نشان داد که اثرات متقابل رقم نتایج تجزیه واریانس داده
اثر اصلی رقم و پیش سرمایی بر روي هدایت الکتریکی در سطح احتمال ). 1جدول ( معنی دار بود % 1کلسیم در سطح احتمال

در تیمار شاهد ) متر در گرم میکرو زیمنس بر سانتی 857/53(بیشترین میزان هدایت الکتریکی  ).1جدول ( معنی دار بود % 1
متر در میکرو زیمنس بر سانتی 419/11(و کمترین میزان هدایت الکتریکی ) کاجی(رقم مقاوم به سرما ) سرماییبدون پیش(

-اثر ارقام و سطوح پیش ).2و  1 شکل( بدست آمد) لینفورد(حساس به سرما سرمایی در رقم نیمهروز پیش 40در تیمار ) گرم
-روز پیش 20بیشترین مقدار سدیم در تیمار ). 1جدول ( دار بود سطح احتمال یک درصد معنیسرمایی بر روي سدیم در 

سرمایی و کمترین مقدار سدیم در تیمار بدون پیش) گرممیلی 4265/4(به مقدار ) کلین(سرمایی در رقم حساس به سرما 
سرمایی اثر ارقام و سطوح پیش).  2جدول (د بدست آم) گرممیلی 4221/2(به مقدار ) کلین(در رقم حساس به سرما ) شاهد(

سرمایی در روز پیش 30بیشترین مقدار پتاسیم در تیمار ). 1جدول( دار بود بر روي پتاسیم در سطح احتمال یک درصد معنی
در ) دشاه(سرمایی و کمترین مقدار پتاسیم در تیمار بدون پیش) گرممیلی 7092/11(به مقدار ) کاجی(رقم مقاوم به سرما 

که در ارقام مقاوم به سرما براي ). 2جدول ( بدست آمد ) گرممیلی 4476/6(به مقدار ) لینفورد(رقم نیمه حساس به سرما 
کا بیشترین مقدار گردد که در تحقیق حاضر نیز رقم مقاوم به سرماي جیمقابله با سرما پتاسیم زیادي در بافتها ذخیره می

سرمایی بر روي کلسیم در سطح اثر ارقام و سطوح پیش. به خود اختصاص داده است) گرمیلیم 7092/11(پتاسیم را به مقدار
در رقم مقاوم به سرما ) شاهد(سرمایی بیشترین مقدار کلسیم در تیمار بدون پیش). 1جدول ( دار بود احتمال یک درصد معنی

سرمایی در رقم  نیمه حساس به سرما روز پیش 40 و کمترین مقدار سدیم در تیمار) گرممیلی 3607/4(به مقدار ) کاجی(
).2جدول ( بدست آمد ) گرممیلی 6405/3(به مقدار ) لینفورد(  
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ارقام سویا روي صفات فیزیولوژیکیپیش سرمایی بر تجزیه واریانس تاثیر  -1جدول   
 

  میانگین مربعات

 هدایت الکتریکی سدیم پتاسیم کلسیم
 درجه
  منابع تغییر آزادي

**1322/1  **0399/11  *0248/1  **6849/80  رقم 2 
**2171/0  **6492/23  **7327/2  **8216/1743  پیش سرمایی 4 
**1008/0  **1413/3  **8266/0  8983/16 پیش سرمایی×رقم 8   

0140/0  5171/0  1538/0  97291/9  خطا 30 
04/3  63/7  36/11  07/11 (%)ضریب تغییرات -   

ال یک و پنج درصددار در سطح احتمبه ترتیب معنی* و**  
 
 
 
 
 

  
هاي سویاسرمایی بر روي هدایت الکتریکی گیاهچهاثر سطوح پیش: 2سویا                                 شکل هاي اثر ارقام بر روي هدایت الکتریکی گیاهچه: 1شکل       

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

٤ 

 

 
 

 
هاي سویازیولوژیکی گیاهچههاي فی سرمایی بر روي ویژگیمقایسات میانگین اثرات متقابل رقم  و  پیش:  2جدول   

 سدیم صفات
ماده برگرمگرممیلی(

)گیاهی  

 پتاسیم
)ماده گیاهیبرگرمگرممیلی(  

 کلسیم
)ماده گیاهیبر گرمگرممیلی(  

C1S1 6025/2  7204/6  7127/3  
C1S2 8453/3  0924/10  3256/4  
C1S3 7731/3  3549/11  2982/4  
C1S4 7811/3  7092/11  3490/4  
C1S5 2221/4  4893/11  3607/4  
C2S1 6226/2  4476/6  7049/3  
C2S2 9856/3  2757/10  6440/3  
C2S3 5847/3  3979/10  6440/3  
C2S4 9473/2  8336/10  9469/3  
C2S5 6226/2  2169/9  6405/3  
C3S1 4221/2  0422/7  7127/3  
C3S2 4644/3  5834/9  6429/3  
C3S3 4265/4  5064/7  6409/3  
C3S4 3383/4  8011/10  1264/4  
C3S5 1036/3  8550/7  6409/3  
LSD 6539/0  1991/1  1974/0  

کا، لینفورد و کلینترتیب ارقام جیبه  C1,c2 ,c3 
روزپیش سرمایی  40، 30، 20، 10به ترتیب  شاهد،  s1,s2,s3,s4,s5  
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