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 شمتح: نام                                                    پسنديده: نام خانوادگي دانشجو

 های مختلفگياهچه ارقام تجاری سويا به روش ارزيابي بنيه بذر و :نامهعنوان پايان

 آيدين حميدی دکترو ريفي رئوف سيدش دکتر :راهنما اساتيد

 محمد صدقي دکترو  مبصّر صمد مهندس :مشاور اساتيد

 وژی بذرعلوم وتکنول :گرايش                       کشاورزی :رشته                کارشناسي ارشد    : مقطع تحصيلي

 131 :داد صفحهتع            20/11/1389 :تاريخ فارغ التحصيلي               کشاورزی :دانشکده

 ناميه بذر، بنيه بذر و گياهچه، قوهسويا :کليد واژه

 چکيده
 در ایمزرعه وبه صورت پژوهشي آزمايشگاهي  89در سال ارقام تجاری سويا  بذر کيفيت ارزيابي هدف با مطالعه اين

 هایبلوک ه طرحيل بر پايآزمايش به صورت فاکتور مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در کرج به اجرا در آمد.

 زنيا آزمون جوانه. ابتدا، ب( در چهار تکرار اجرا گرديدناميهقوه سه سطح ورقم سويا  4تيمار ) 12کامل تصادفي با 

 و زير های هر رقم(نمونه ناميه)باالترين ميزان قوه (، باالی استاندارد85ناميه استاندارد )استاندارد بذرهای دارای قوه

 شامل ربذ بنيه ايجر هایتحت آزمون انتخاب شد. سپس بذور های هر رقم(ناميه نمونهترين ميزان قوه)پايين استاندارد

رها با مساعد بخش ديگر بذ .قرارگرفتند pH همچنين هدايت الکتريکي و آزمون، سرما آزمون، شده تسريع پيری آزمون

 زنو فزايشا. نتيجه اين بررسي نشان داد ديکشت گردشدن شرايط آب و هوايي و فرا رسيدن تاريخ کاشت در مزرعه 

 بذوردر  هبنيه گياهچطولي  و شاخص زني روزانه، سرعت جوانههای عادیگياهچه درصد ، طول گياهچه،گياهچهخشک 

های اهچهناميه، گيو قوه ذرب 100با افزايش وزن  .نسبت داد زوال کمترتوان به افزايش وزن بذر و را مي ،ترباال ناميهقوه با

په در زن خشک لچه و وچه به ساقهبجز نسبت طول ريشه ،ختلفم م. کليه صفات مورد بررسي در ارقاتری توليد شدبزرگ

 ماگر و سرما یهاتنشفي نر مزني استاندارد بودند. اين بيانگر تاثيانهوآزمون جکمتر از  ،تسريع شدهپيریو  سرماهای آزمون

 رد ترباال ناميهقوها ب بذور از استفاده ،مطالعه دراينبر صفات مذکور است.  شده تسريع ریپي و سرما آزمون در ترتيب به

شته تقرار مناسبي داای اسمزرعه تنشتوانند در شرايط پرکرد که مي توليد یترقوی هایگياهچه فرسوده بذور با مقايسه

 ریارقام برت ريسا با قايسهم در آزمايشگاه در مطالعه وردمصفات  بيشتر نظر از ناميه باالبا قوه 033و  ويليامزم قباشند. ر

د درص .باشدذکور ميم مارقکمتر در ا و فرسودگي ژنتيکي ساختار از ناشي ًاحتماال برتری اين دليلو  ندداشت داریمعني

 ادیی عاهگياهچه ددرص زني نهايي در آزمون سرما باالترين همبستگي با ميزان ظهور گياهچه در مزرعه را نشان داد.جوانه

خوردار ي باالتری برای از همبستگبا ظهور نهايي مزرعه زني استانداردجوانه در آزمونزني نهايي به درصد جوانهنسبت 

ر يل بذرها دای به پتانستا اندازه توانکنند، ميعادی توليد مي با محاسبه درصد بذرهايي که گياهچه رسدبه نظر ميبود. 

 ها در مزرعه پي برد.گياهچه توليد و استقرار
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 فهرست مطالب

 عنوان

 

 صفحه

 1 مطالعات انجام شدهمقدمه و مروری بر  -فصل اول
 3 تاريخچه، پراکنش و سطح زير کشت سويا -1-1
 4 گياهشناسي سويا -1-2
 4 مورفولوژيکي سويا هایويژگي -1-3
 5 های رشدی سوياتيپ -1-4
 5 های رسيدگيگروه -1-5
 6 اکولوژی سويا -1-6
 6 مراحل نموی سويا -1-7
 7 مرحله رشد رويشي -1 -1-7
 7 مرحله نمو زايشي -2 -1-7
 9 طبقات بذری سويا -1-8
 9 شرايط مورد نياز در توليد بذر سويا -1-9

 9 محيطيشرايط  -1-9-1
 9 ايزوالسيون و کشت قبلي -2-9-2
 10 تراکم گياهي و مديريت مزرعه -1-9-3
 10 مادری مديريت گياه  -1-9-4
 10 بازرسي مزرعه -1-9-5
 11 ساختار بذر سويا -1-10

 11 پوسته بذر -1-10-1
 12 اليه پاليساد -1-10-1-1
 12 اليه هاورگالس  -1-10-1-2
 12 اليه پارانشيم -1-10-1-3
 13 اليه آلئورون -1-10-1-4

 13 ناف -5 -1-10-1
 14 جنين -1-10-2

 14 بذر صنعت -1-11
 14 بذر فناوریتوليد و  -1-12
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 15 های کيفي بذرويژگي -1-13
 15 کيفيت تک بذر-1-14
 16 کيفيت توده بذر -1-15
 16 فيزيکي بذرخلوص  -1-15-1
 17 زنيجوانه -1-15-2
 18 ناميه بذرقوه -1-15-3
 18 خلوص رقم -1-15-4
 20 بنيه -1-15-5
 20 بذر نيهبهای انواع آزمون -1-16
 21 زني بذرهای مربوط به رفتار جوانههای ساده براساس برخي جنبهآزمون 1-16-1
 21 آزمون پيری تسريع شده -1-16-1-1
 23 آزمون سرما -1-16-1-2
 24 کنترل شده فرسودگيآزمون  -1-16-1-3
 24 نرتآزمون هيل -1-16-1-4
 25 زنيسرعت جوانه -1-16-1-5
 25 گياهچه بنيهن آزمو -1-16-1-6
 27 زني بذرهای فيزيولوژيک و جوانههای مبتني بر جنبهآزمون -1-16-2
 27 آزمون هدايت الکتريکي -1-16-2-1
 28 آزمون تترازوليوم -1-16-2-2
 28 های مرکبآزمون -1-16-3
 29 سويا بيماريزای بذرزاد -1-17
 29 بذر سويا آفات -1-18
 30 زرعهم گياهچه در ظهور -1-19
 31 دانه سويا عملکرد رابطه بنيه بذر سويا با -1-20
 32 سويا عوامل موثر بر کيفيت بذر -1-21
 32 محيطيعوامل  -1-21-1
 33 ژنتيک -1-21-2
 33 اثر زمان برداشت بر کيفيت بذر -1-21-3
 35 انبارداری - 1-21-4
 38 اثر خشک کردن بر کيفيت بذر - 1-21-5

 40 و روش تحقيق مواد -فصل دوم
 41 محل اجرای آزمايش -2-1

 41 مشخصات تيمارهای آزمايشي  -2-2
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 41 مشخصات طرح آزمايشي -2-3
 41 ارزيابي صفات   -2-4
 41 بخش آزمايشگاهي  -2-4-1
 41 و تجزيه و تحليل رشد گياهچه زني استانداردآزمون جوانه -2-4-1-1
 43 آزمون سرما -2-4-1-2
 43 زمون پيری تسريع شدهآ -2-4-1-3
 43 آزمون هدايت الکتريکي -2-4-1-4
 44 محلول تراوش يافته از بذر pHگيری اندازه -2-4-1-5
 44 ایبخش مزرعه -2-4-2
 44 عمليات تهيه زمين  -2-4-2-1
 44 عمليات کاشت -2-4-2-2

 46 نتايج و بحث -فصل سوم
 47 بخش آزمايشگاهي -3-1

 47 نهدا صدوزن  -3-1-1
 48 (EC)آزمون هدايت الکتريکي -3-1-2

 pH 49تعيين آزمون -3 -3-1
 51 زني استانداردهای ارزيابي شده با آزمون جوانهشاخص -3-1-4

 51 زني استاندارددر آزمون جوانه زني نهاييدرصد جوانه -3-1-4-1
 51 زني استاندارددر آزمون جوانه عادی هایگياهچه -3-1-4-2
 52 زني استاندارددر آزمون جوانه عادیغير هایگياهچه -3-1-4-3
 52 زني استاندارددر آزمون جوانه زنيمتوسط زمان جوانه -3-1-4-4
 53 زني استاندارددر آزمون جوانه زني روزانهسرعت جوانه -3-1-4-5
 54 زني استاندارددر آزمون جوانه زني روزانهمتوسط جوانه -3-1-4-6
 54 زني استاندارددر آزمون جوانه زنيضريب سرعت جوانه -3-1-4-7
 55 زني استاندارددر آزمون جوانه وزن خشک گياهچه -3-1-4-8

 56 زني استاندارددر آزمون جوانه وزن خشک لپه -9 -3-1-4
 57 زني استاندارددر آزمون جوانه چهوزن خشک ساقه -10 -3-1-4
 58 زني استانداردآزمون جوانهدر  چهوزن خشک ريشه -11 -3-1-4
 59 زني استاندارددر آزمون جوانه طول گياهچه -12 -3-1-4
 60 زني استاندارددر آزمون جوانهچه طول ريشه -13 -3-1-4
 61 زني استاندارددر آزمون جوانه چهطول ساقه -14 -3-1-4
 61 زني استاندارددر آزمون جوانه بذر پوسيده -15 -3-1-4
 62 زني استاندارددر آزمون جوانه چهچه به ساقهنسبت طول ريشه -16 -3-1-4
 62 زني استاندارددر آزمون جوانه بذرشاخص طولي بنيه  -17 -3-1-4
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 63 زني استانداردبذر در آزمون جوانهشاخص وزني بنيه  -18 -3-1-4
 67 های ارزيابي شده با آزمون سرماشاخص  -3-1-3

 67 آزمون سرما در زني نهاييوانهج درصد -3-1-3-1
 67 آزمون سرما در عادی هایگياهچه درصد -3-1-3-2
 68 آزمون سرما درغيرعادی  هایگياهچه درصد -3-1-3-3
 68 آزمون سرما در وزن خشک گياهچه -3-1-3-4
 69 آزمون سرما درچه وزن خشک ساقه -3-1-3-5
 70 آزمون سرما درچه وزن خشک ريشه -3-1-3-6
 71 آزمون سرما دروزن خشک لپه  -3-1-3-7
 72 آزمون سرما در طول گياهچه -3-1-3-8
 73 آزمون سرما درچه طول ساقه -3-1-3-9

 73 آزمون سرما درچه طول ريشه -3-1-3-10
 74 آزمون سرما در چهچه به ساقهنسبت طول ريشه -3-1-3-11
 75 آزمون سرما در پوسيده درصد بذر -3-1-3-12
 75 آزمون سرما در بذر بنيه طولي شاخص -3-1-3-13
 76 آزمون سرما در بذربنيه  وزنيشاخص  -3-1-3-14

 79 های ارزيابي شده با آزمون پيری تسريع شدهشاخص -3-1-4
 79 در آزمون پيری تسريع شده زني نهاييدرصد جوانه -3-1-4-1

 80 تسريع شده آزمون پيری درعادی  هایگياهچهدرصد  -2 -3-1-4
 81 آزمون پيری تسريع شده در زنيمتوسط زمان جوانه -3 -3-1-4
 81 آزمون پيری تسريع شده درسرعت جوانه زني روزانه  -4 -3-1-4
 82 آزمون پيری تسريع شده درزني روزانه متوسط جوانه -5 -3-1-4
 83 آزمون پيری تسريع شده در زنيضريب سرعت جوانه -6 -3-1-4

 83 آزمون پيری تسريع شده در وزن خشک گياهچه -3-1-4-7
 84 آزمون پيری تسريع شده در چهريشهوزن خشک  -8 -3-1-4
 85 آزمون پيری تسريع شده در چهوزن خشک ساقه -9 -3-1-4

 86 آزمون پيری تسريع شده دروزن خشک لپه  -3-1-4-10
 86 آزمون پيری تسريع شده در طول گياهچه -3-1-4-11

 87 آزمون پيری تسريع شده درچه طول ريشه -12 -3-1-4
 88 آزمون پيری تسريع شده درچه طول ساقه -13 -3-1-4
 89 آزمون پيری تسريع شده دربذر پوسيده درصد  -14 -3-1-4
 90 شاخص طولي بنيه بذر -15 -3-1-4
 91 شاخص وزني بنيه بذر -16 -3-1-4

 95 ای بخش مزرعه -3-2
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 95 ظهور اوليه گياهچه -1 -3-2
 95 ظهور نهايي گياهچه -2 -3-2
 97 سرعت ظهور گياهچه -3 -3-2
 97 متوسط زمان ظهور گياهچه -4 -3-2
 97 شاخص بنيه گياهچه در مزرعه -5 -3-2
 98 سرعت ظهور تجمعي گياهچه -6 -3-2
 101 وزن خشک گياهچه در مزرعه -7 -3-2
 101 عهچه در مزروزن خشک ساقه -8 -3-2
 101 وزن خشک برگ در مزرعه -9 -3-2
 102 تعداد گره  -10 -3-2
 102 ارتفاع بوته در مزرعه -11 -3-2
 102 سطح برگ در مزرعه -12 -3-2

 105 درآزمايشگاه گياهچه و بذر ارزيابي بنيه با مزرعه درصفات مورد بررسي سويا  بين همبستگي -3-3
 105 زني استاندارد و مزرعه بررسي سويا در آزمون جوانهصفات مورد  بين همبستگي -1 -3-3
 107 صفات مورد بررسي سويا در آزمون سرما و مزرعه بين همبستگي -3-3-2
 109 صفات مورد بررسي سويا در آزمون پيری تسريع شده و مزرعه بين همبستگي -3-3-3

 pH 111 هدايت الکتريکي و زمونآ در گياهچه و بذر بنيه ارزيابي و مزرعه صفات بين همبستگي -3-3-4
 113 گيرینتيجه -3-4
 115 هاپيشنهاد -3-5
 116 منابع
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 فهرست اشکال

 عنوان

 

 صفحه

بعد از لقاح و تغييرات اجزای پوسته بذر در طي  نياممراحل مختلف نمو بذر سويا در درون  -1 -1شکل 

 نمو

12 

 37 نگهداری با رطوبت بذر ارتباط طول دوره -2 -1شکل

 38 ماني در طي زمانرابطه بين بنيه بذر و زنده -3-1شکل

-در آزمون جوانه ناميهني ارقام سويا با سطوح مختلف قوهزمقايسه ميانگين متوسط زمان جوانه -1 -3شکل

 زني استاندارد

53 

در آزمون  ناميهمختلف قوه ني ارقام سويا با سطوحزمقايسه ميانگين ضريب سرعت جوانه -2 -3شکل 

 زني استانداردجوانه

55 

-در آزمون جوانه ناميهچه ارقام سويا با سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين وزن خشک گياه -3 -3شکل 

 زني استاندارد

56 

زني ناميه در آزمون جوانهمقايسه ميانگين وزن خشک لپه ارقام سويا با سطوح مختلف قوه -4 -3شکل 

رداستاندا

57 

-در آزمون جوانه ناميهيا با سطوح مختلف قوهچه ارقام سومقايسه ميانگين وزن خشک ساقه -5 -3شکل 

 زني استاندارد

58 

-در آزمون جوانه ناميهچه ارقام سويا با سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين وزن خشک ريشه -6 -3شکل 

 زني استاندارد

59 

زني در آزمون جوانه ناميهاهچه ارقام سويا با سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين طول گي -7 -3شکل 

 استاندارد

60 

زني در آزمون جوانه ناميهچه ارقام سويا با سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين طول ريشه -8 -3شکل 

 استاندارد

61 

در آزمون  ناميهارقام سويا با سطوح مختلف قوه بذرمقايسه ميانگين شاخص طولي بنيه  -9 -3شکل 

 زني استانداردجوانه

63 

در آزمون  ناميهارقام سويا با سطوح مختلف قوه بذربنيه  وزنيمقايسه ميانگين شاخص  -10 -3شکل 

 زني استانداردجوانه

64 

 69 ناميه در آزمون سرمامقايسه ميانگين وزن خشک گياهچه ارقام سويا با سطوح مختلف قوه -11 -3شکل 

 70 ناميه در آزمون سرماقوهچه ارقام سويا با سطوح مختلف سه ميانگين وزن خشک ساقهمقاي -12 -3شکل 

 71 در آزمون سرما ناميهچه ارقام سويا با سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين وزن خشک ريشه -13 -3شکل 
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 سرما در آزمون ناميهپه ارقام سويا با سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين وزن خشک ل -14 -3شکل 

 ناميه در آزمون سرمابا سطوح مختلف قوهمقايسه ميانگين طول گياهچه ارقام سويا  -15 -3شکل 
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 مقدمه

زيست و توسعه، جمعيت کشورهای در حال توسعه تا سال براساس گزارش کنفرانس جهاني محيط

آهنگ سريعي  در گذشته ما نيز روند افزايش جمعيت ميليارد نفر خواهد رسيد. در کشور 5/8به  2025

رسد ميليون نفر برسد. به نظر مي 90 جمعيت ايران به بيش از 1400شود تا سال بيني ميداشته و پيش

تواند نقش مهمي را در تامين روغن و پروتئين جمعيت رو به رشد ايفا های روغني ميتوليد دانهافزايش 

های روغني و لزوم توجه بيشتر به های وزارت جهاد کشاورزی در جهت توسعه توليد دانهکند. برنامه

های روغني باشد. کاشت دانهن حرکتي مهم در اين راستا ميکاشت، داشت، برداشت و فرآوری اين گياها

داده است و از ديرباز بخش مهمي از کشاورزی کشورهای جهان به ويژه مشرق زمين را تشکيل مي

ميليون تن گواه اهميت  160ميليون تن به  35از  1970-80های افزايش توليد آنها در جهان طي سال

های روغني دارد. لذا افزايش اطالعات و قابل توجهي در کاشت دانه اين گياهان است. ايران استعداد

فناوری در زمينة توسعه توليد و نحوة فرآوری و توزيع آنها گامي در جهت تأمين غذای اين جمعيت رو 

ترين بذر به عنوان مهمترين نهاده توليد محصوالت زراعي و ارزشمند(. 1375)ناصری،  به تزايد خواهد بود

گردد. دسترسي به بذر دارای کيفيت مطلوب، عاملي مهم در توسعه پايدار به نژادی محسوب مي تحقيقات

-استفاده مستمر از بذر، هميشه بعنوان يک اصل مهم ادامه خواهد يافت. با انتخاب تيپ کشاورزی است.

نظير انتخاب، هايي کرد و امروزه با استفاده از روش های برتر از گياهان اوليه، کشاورزی توسعه پيدا

شک نيل به بي. بهتری توليد نماينداند ارقام جديد و پلوئيد نمودن، محققين توانستهگيری و پليدورگ

وری در داخل و خارج از مزرعه به منظور توليد مطلوب برای کشاورزی موفق در مزرعه و افزايش بهره

ني بذر بستگي دارد و اين امر نيازمند در يعزرع  های آنها به نقطه آغاز کشت ويازجمعيت انساني و رفع ن

های الزم فيزيکي، از نظر کيفي و اندوخته های اختيار داشتن بذر هايي است که ضمن دارا بودن استاندارد

هايي نيازمند يک صنعت توسعه هترين باشد. دستيابي به چنين بذرغذايي نيز جهت تضمين استقرار بذر ب

داری و باززايي ی پس از برداشت، خشک کردن، انبار، برداشت، فرآيندهايافته است که در برگيرنده توليد

بذر باشد. حصول موفقيت در اين مسير عالوه بر اينکه يک شالوده علمي و تئوريک عظيم را مي طلبد در 

کردن، فرآوری، گرو اعمال اين دانش از مرحله کاشت گياه بذری، داشت و برداشت تا مرحله خشک

ندی، بازاريابي و در نهايت بازگشت دوباره به مزرعه است )اکرم قادری و همکاران، نگهداری، بسته ب

 گرددمحسوب ميکنندگان بذر دارای کيفيت باال از مهمترين اهداف کليه توليد توليد بذر .(1387
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کاشت بذر با کيفيت به علت استقرار بيشتر و سبزشدن يکنواخت و  .(1987، و همکاران ويلکوکس)

هچه از عوامل مهم موفقيت در زراعت سويا برای دستيابي به تراکم مناسب بوته در واحد سطح سريع گيا

شناسايي عواملي که  (.1993، )تکروني و ايگلينهايت به افزايش عملکرد منجر مي شود در باشد که مي

وليد در ن تتواند در پيشنهاد راهکارهای افزايش ميزاشود ميميسويا باعث کاهش و يا افزايش عملکرد 

پروتئيني مهم باشد. اولين گام در اين مسير -های توسعه اين محصول روغنيواحد سطح و تدوين برنامه

کيفيت است و تحقق اين مهم در گرو به کارگيری دانش و با و ای، برخورداری از بذری سالمتوسعه

استقرار گياهچه جوان از بذر  باشد.ر سر راه توليد بذر اين محصول ميفناوری بذر در تنگناهای موجود د

در شرايط مزرعه يکي از مراحل بحراني در توليد گياه زراعي سويا است و کيفيت نامطلوب بذر يکي از 

است. بنابراين شناخت عوامل اثرگذار بر توليد بذر و  اين گياهمهمترين داليل عدم استقرار گياهچه 

های سطح زير کشت سويا در استان درصد 90ر ما ای است. در کشوالعادهکيفيت آن دارای اهميت فوق

گلستان و مازندران قرار دارد و بيشترين ميزان توليد بذر سويا به دشت مغان و گلستان تعلق دارد که به 

های با توجه به گزارشسبب شرايط مساعد اقليمي اين مناطق از عملکرد بذر بااليي برخوردار هستند. 

کيفيت بذر  را ر مناطق مختلف کشور که عامل مهم بدسبزی اين مزارعسبزی مزارع سويا دمتعدد بد

گردد. بنابراين تحقيق پيرامون تعيين اند، در اين راستا اهميت ارزيابي بنيه بذر مشخص ميتشخيص داده

های بنيه بذر سويا برای دستيابي به کيفيت مطلوب بذر سويا ضروری ميترين آزمون يا آزمونمناسب

ناميه گيرد در مقايسه با آزمون قوهشرايط تنش انجام ميوجه به اينکه آزمون بنيه بذر تحت باشد. با ت

گردد، برآورد بهتری از ظهور گياهچه و استقرار آن ارائه که تحت شرايط مطلوب و استاندارد اجرا مي

به آزمون سرما، ها شود که از مهمترين اين آزمونهای مختلفي اجرا ميدهد. آزمون بنيه بذر به روشمي

توان اشاره آزمون بنيه تحت تنش مرکب، آزمون پيری تسريع شده و آزمون فرسودگي کنترل شده مي

ناميه و خلوص فيزيکي بذر صورت کرد. به طور کلي ارزيابي کيفيت بذر در کشور بر مبنای آزمون قوه

تانداردهای بين المللي و شرايط ناميه در شرايط مطلوب، طبق اسگيرد و با توجه به اجرای آزمون قوهمي

 دهد.زای محيط و بستر کشت در هنگام کاشت بذر، برآورد نامطمئني از کيفيت بذر به دست ميتنش

 کليات

 تاريخچه، پراکنش و سطح زير کشت سويا -1-1

سال  3000مشتق شده است. اين گياه حداقل G. soja از گونة وحشي  L Glycine max.سويا با نام 

های خيلي قديم اطالعاتي در در ايران از کاشت سويا در زمان. شده استميالد در چين کشت مياز  قبل

ناميدند دور کشت يک رقم سويا که آن را پشم باقال مي دست نيست، فقط در گيالن و از ساليان نسبتاً

 (.1372زاده، )زرين استمعمول بوده 
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سطح زير کشت سويا در جهان در سال  1يبر اساس اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی جهان

افزايش داشته درصد  30بيش از  2001هکتار بوده که نسبت به سال ميليون  97ميالدی برابر  2008

درصد کل اراضي زير  31هکتار به تنهايي بيش از  ميليون 30است. اياالت متحده آمريکا با دارا بودن 

 .صاص داده و از اين لحاظ مقام نخست را داراستبه خود اخت 2008کشت سويا در جهان را در سال 

هزار هکتار و توليد آن  80برابر  2004ها سطح زير کشت سويا در ايران در سال بر اساس اين گزارش

هزار هکتار و توليد  115برای سطح زير کشت  2008هزار تن بوده است که اين ميزان در سال  110

عات آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی سطح زير . بر اساس اطالشده استهزار تن ذکر  209

درصد آن آبي با  80هکتار برآورد شده است که  هزار 84حدود 1386کشت سويای کشور در سال 

کيلوگرم در 1836کيلوگرم در هکتار و بقيه بصورت ديم با متوسط عملکرد  2454متوسط عملکرد 

های صد( سطح زير کشت سويا را دارا بوده و استاندر 71هکتار بوده است. استان گلستان بيشترين )

اند. کمترين سطح با های بعدی را به خود اختصاص داده( مقامدرصد 1( و اردبيل )درصد 20مازندران )

 .اشدبهکتار متعلق به استان لرستان مي 364

 گياهشناسي سويا -1-2

باشد که به مي L Glycine max.ا نام علمي ب3پروانه آساها تيرهو زير2فاباسهسويا گياهي يکساله از تيره 

نس دو زيرج Glycine(. جنس 1372کند )لطيفي، پر برگ رشد مي ای استوار و نسبتاًبوته صورت

Glycine وSoja دارد. زير جنس Glycine يچکدام مي استراليايي تشکيل شده است که هياز شش گونه دا

)مظاهری  شامل دو گونه آسيای شرقي است Sojaجنس گيرند. زيرر کشاورزی مورد استفاده قرار نميد

 (.1377و همکاران، 

 مورفولوژيکي سويا هايويژگي -1-3

ای هر در بخشبيشتهای جانبي است که سويا دارای يک ريشة اصلي قوی و مقدار زيادی ريشه

باً کرکدار لب و غا(. ساقة سويا، گرد، برافراشته، منشع1388سيد شريفي، ) شوندسطحي خاک تشکيل مي

متر سانتي 75-125 متنوع بوده و معموالً ارتفاع گياه به رقمها و ارتفاع آنها بسته به است. رنگ ساقه

گياه  (.1375شاخه بطور معمول وجود دارد )ناصری،  6رسد. بسته به تراکم کاشت در هر بوته تا مي

 باشد، که عبارتند از:سويا دارای چهار نوع برگ مي

 آيند.زني بوجود ميد از خروج از خاک در مرحلة جوانهها بعای که از لپهپههای لبرگ -1

 آيند.ای بوجود ميهای لپهو برگ اولية سادة متقابل که بعد از برگد -2 

 شوند.صورت متناوب روی ساقه تشکيل ميای که بهبرگچههای مرکب سهبرگ -3

                                                 
1- F.A.O   2- fabacea                        3- Papilionoidae 
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ای هستند که بصورت جفت جفت در قاعدة دههای بسيار کوچک و ساهای ضمائم که برگرگچهب -4

 (.1372)لطيفي،  شونددر قاعدة پاية گل تشکيل مي هر شاخه و يا

شود باشد که معموالً در هنگام گلدهي حاصل ميمي 5-8برگ گياه برابر  سطح حداکثر مقدار شاخص

های سويا، کوچک و (. گل1375يابد )ناصری، کاهش مي 4-6و به هنگام بلوغ فيزيولوژيکي به ميزان 

آيد. هر رويند بوجود ميها ميهای کوچک که در کنار برگمتر بوده و روی گل آذينميلي 6-7به طول 

های ديگر عدد گل کوچک سفيد يا بنفش رنگ دارد که شباهت زيادی به گل 8-16ای، گل آذين خوشه

ها دن گلشدن گلها يا در زمان باز ز شها درست قبل از بادارند. سويا خودگشن بوده و گردهنيامداران 

يابد. درصد دگرگشني در شود و به طرف باال ادامه ميهای پائين ساقه آغاز ميريزند. گلدهي از گرهمي

ها ريزش کرده و فقط تعداد لگدرصد  50-75. معموالً رآورد شده استبدرصد  5/0-1اين گياه، 

غالف صورت های سويا ب(. ميوه1372آورند )لطيفي، مي ودميوه )نيام يا غالف( را بوج ،معدودی از آنها

ها، کوتاه و کرکدار بوده و شوند. غالفهای کوتاه و بصورت مجتمع ديده ميباشد که بر روی پايهمي

ستند ه ا بيضویيها کوچک، سخت، گرد باشند. دانهنه و بندرت بيشتر ميعدد دا دو تا سهمعموالً حاوی 

وستة آنها صيقلي و براق است و يک ناف کوچک مشخص دارد. پمتر بوده و ميلي 5-10که قطر آنها بين 

ويا نيز دانه س ای و يا سياه باشد. وزن صدممکن است زرد، سبز، قرمز، قهوه رقمرنگ دانه ها براساس 

 (.1372باشد )لطيفي، گرم متغير مي 50-40 ها در محدودهبسته به واريته

 هاي رشدي سوياتيپ -1-4

در گردد. بندی ميطبقه 3محدودو نيمه 2، نامحدود1های رشدی محدودظر تيپ رشد، سويا به تيپاز ن

شود، اما ارقام رشد محدود با ظهور گل و وارد شدن گياه به مرحلة رشد زايشي، رشد رويشي متوقف مي

شي نيز ادامه در ارقام رشد نامحدود، گياه رشد رويشي خود را حتي پس از وارد شدن به مرحلة رشد زاي

محدود، رشد رويشي خود را پس از گلدهي نيز ادامه داده، اما اين رشد تا پايان دهد. ارقام رشد نيمهمي

 شودزايشي ادامه نداشته و در اين ارقام رشد رويشي زودتر از ارقام رشد نامحدود متوقف مي دوره

 .(1983)اسکات و آلدريچ، 

 هاي رسيدگيگروه -1-5

-3600ورة زندگي خود به کروموزوم که برای تکميل د n2= 40ت روز کوتاه با سويا گياهي اس
2300  

نياز دارد. طول دورة رشد و مقدار رشد رويشي آن به رقم، طول روز و تاريخ کاشت 2روزرشد-درجه

رسانند )لطيفي، روز به اتمام مي 80-120بستگي زيادی دارد، ولي بسياری از ارقام رشد خود را طي 

                                                 
1- Determinate  2- Indeterminate  3- Semi determinate 

2-Growthing Degree Day 
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گردد. ارقامي که در بندی ميتقسيم Xتا  000گروه رسيدگي و از  13سويا از نظر دورة رشد به  (.1372

ترين ارقام بوده و به روزهای بلندتر و عرضهای جغرافيايي گيرند، زودرسقرار مي 000گروه رسيدگي 

-شود، بطوریيتر متر شود، ارقام ديررسنزديک Xبه باالتر تعلق دارند و هرچه به سمت گروه رسيدگي

باشند )اسکات و ها بوده و سازگار با مناطق گرم ميترين گروه، ديررسXو IX های رسيدگي که گروه

به نواحي مختلف و شرايط آب و IX و II ،III ،XI ،Xهای (. در کشور ما ارقام با گروه1983آلدرچ، 

خيلي  ،ديررس ،وسط رسمت ،زودرسهوايي مختلف تطابق بيشتری را نشان داده و در چهار دستة 

و III کشور، ارقام گروه های مختلف بطور کلي برای بيشتر مناطق  .گردندبندی ميتقسيمديررس 

XIشود. همچنين برای نقاط سردسير، ارقامي نظير ليندارين، استيل، هارکور، کالرک و ويليامز توصيه مي

برای  .د هيل و دير نتيجه بهتری داده استهای مازندران و گلستان، ارقامي ماننمناسب است. برای استان

اند تری برخوردار بودهز نتايج مطلوبديويس و هود ا ارقامنقاط گرمسير کشور نظير استان خوزستان، 

، سحر و ساری در شمال کشور و DPX، 033، ويليامز،(. هم اکنون ارقام تالر1379)آلياری و شکاری، 

 گيرند.کار قرار ميحي مرکزی مورد کشت و رقم کالرک در نوا

 اکولوژي سويا -1-6

سويا در گروه گياهان گرما دوست قرار دارد و از اين لحاظ تا حد زيادی مشابه ذرت است. سويا به 

گرما و نور فراوان نياز دارد. سويا به آب و هوای معتدل و رطوبي نياز دارد. در دوره رشد رويشي به آب 

گي به آب و هوای آفتابي نياز دارد. دمای زياد اثر سوء بر درصد و هوای گرم و مرطوب و به هنگام رسيد

به دماهای باال نيز سازگاری دارند، ولي سويا به  هاژنوتيپروغن و کيفيت آن دارد. گرچه برخي از 

 دمای کمتر (.1932شود )گوردون و پالنکون، يط آب و هوايي و خاکي سازگار نميآساني با تغيير شرا

. سويا سرمای خفيف را در ندگراد برای رشد و نمو سويا مناسب نيستدرجه سانتي 38ز و بيشتر ا 10از 

خاکها قادر به  کند. در محدوده وسيعي ازدانه اندکي بهتر از ذرت تحمل مي مرحله گياهچه و رسيدگي

های شني برای آن مناسب نيستند. اگرچه کشت و خروج گياهچه سويا از خاک رشد است، ولي خاک

-يت، بهتر از هر گياه ديگر با خاکنگين رسي ممکن است با اشکال روبه رو شود، ولي بعد از تثبهای س

سويا به شوری خاک حساس است. ميزان  .(1388)سيد شريفي، کند های سنگين سازگاری پيدا مي

يته های ذرت و کمتر از نصف مقاومت پنبه است. مقاومت آن به اسيدمقاومت ان اندکي بيشتر از واريته

های تثبيت کننده نيتروژن، خاک جهت رشد گياه و تشکيل گره pHخاک بيشتر از يونجه و شبدر است. 

باشد. البته، مصرف آهک نتايج خوبي را در زمين های اسيدی دارد )دات،  7-6بهتر است در محدوده ی 

1988 .) 

 مراحل نموي سويا -1-7
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( به دو مرحله رشد رويشي و 1971همکاران )بندی فهر و ره رشد و نمو گياه بر اساس تقسيمدو

مراحل مختلف و  (Vمراحل مختلف نمو رويشي با عالمت )زايشي تقسيم شده است. در اين سيستم 

-تقسيم بندی شده 3V  ...nVو  2Vو  1Vشوند که در دسته های ( مشخص ميRرشد زايشي با عالمت )

. هشت مرحله نمو واريته و شرايط محيطي قرار داردها است که تحت تأثير نشان دهنده تعداد گره nاند. 

 آمده است. 1-1شوند که در جدول شي نيز به صورت عدد نشان داده ميزاي

 رويشي  رشد مراحل -1-7-1

 مراحل رشد زايشي  -1-7-2
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 (.1971از فهر و همکاران،  س)اقتبا توصيف مراحل رشد سويا -1-1جدول 

 دیمراحل رش شماره مرحله عنوان شرح

 رشد رويشي VE جوانه زدن ها بر سطح خاک ظاهر مي شوند. لپه

  Vc کوتيلدون به طوری که لبه آنها به هم نمي رسد. های قلبي شکل اوليه باز مي شوندبرگ

  1V اولين گره های قبلي شکل اوليه در گره مربوطه به رشد کامل مي رسند.برگ

  2V دومين گره ظاهر مي شود.ای در باالی گره قبلي های سه برگچهبرگ

  V3 سومين گره ای برخوردار از رشد کامل وجود دارد.های سه برگچهگروه در ساقه اصلي همراه با برگ سه

  Vn ( امnگره ) است. nهای برخوردار از رشد کامل برابر با ی موجود بر روی ساقه اصلي با برگهاتعداد گره

اقه اصلي، ارقام برخوردار از رشد نامحدود. گلدهي از پايين شروع و به طرف باز شدن گل در يکي از گره های س

 گره بااليي آغاز و به طرف پايين ادامه مي يابد. 4باال ادامه مي يابد. در اراقام رشد محدود گلدهي از يکي از 
 رشد زايشي 1R شروع گلدهي

  2R گلدهي کامل گل ها بر روی يکي از دو گره انتهايي ساقه اصلي باز مي شوند.

  3R بندینيام شروع گره باالی ساقه اصلي تشکيل مي شود.  4متر، در يکي از ميلي 5/4-5هايي به طول حدود نيام

  4R کامل نياميا  نيامخاتمه تشکيل  گره فوقاني ساقه اصلي تشکيل مي شود.  4 هاینياماز  ميلي متر، در يکي 18به طول حدود هايي نيام

  5R شروع دانه بندی گره فوقاني ساقه اصلي تشکيل مي شود. 4 هاینيامميلي متر در يکي از  3ي به طول حدود هايدانه

  6R دانه بندی کامل گره بااليي را پر مي کنند. 4واقع در  هاینيام های سبزی است. دانه ها حجمدارای دانه نيام

  7R شروع رسيدگي ه در آمده است.رسيد هاینيامعادی در ساقه اصلي به رنگ  نياميک 

  8R رسيدگي کامل روز قبل از تاريخ برداشت است. 10تا  5ی رسيده درآمده اند.اين مرحله حدودهانيامبه رنگ  هانيامدرصد 90
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 طبقات بذري سويا -1-8

 ،2تسوپرالي ،4اوليه هسته يا بذری هسته شامل: که دارد وجود سويا در بندیطبقه چهار معموالً   

 (.1382باشند )شاهمرادی،  مي 4 شدهگواهي و  3مادری

 مي اطالق ياهگ رويشي هایاندام ساير يا بذر به اوليه بذر اصطالح :اوليه هسته يا بذری هسته -الف

 ذخيره و هدارینمايد. نگمي همکاری کنندهاصالح با که شرکتي باشد يا و گراصالح اختيار در که شود

 بعضي در باشد.يم شرکت يا کنندهاصالح عهده به شود مي استفاده مربوط رقم از که زماني تا اوليه بذر

 صورت در زيرا دباش نمي آسان ( چندان اوليه هيبريد بذر تهيه )مثل اوليه بذر ذخيره و نگهداری مواقع

 هيبريد بذر و گرديده کشت شوندمي برده کار به که خاصي هایلينه بايستي اوليه بذر به مجدد احتياج

 شود. تهيه اوليه

 بذر معموالً .رددگمي توليد اوليه بذر کشت از بار اولين برای که است ایپايه بذر: اليت سوپر  -ب

 است. هکتار 3 يا 2 مساحت به تکثيری مزرعه و شودمي مربوطه تکثير مؤسسه يا گراصالح نظر زير پايه

 .گردد توليد ايهپ بذر دوباره پايه بذر از که معني بدين شود تکرار بار چندين است ممکن بذر پايه کشت

 بذر ثبت وليدت طرز و مزرعه. گرددمي مادری توليد بذر بار اولين برای پايه بذر کشت از :مادری -ج

بذر  زا که معني بدين شود تهيه بار چندين است ممکن شده ثبت بذر است. خاصي شرايط دارای شده

-ثبت بذر هيهت شده، مرحلهگواهي بذر تهيه مؤسسات از بعضي .گردد هتهي شده ثبت بذر دوباره شده ثبت

 .نمايندمي حذف را شده

-گواهي بذر شتک است. شدهثبت بذر يا و پايه بذر نتاج حقيقت در شدهگواهي بذر : شدهگواهي - د

 سطح در دهشگواهي بذر تهيه شود. تکرار شدهثبت بذر يا پايه بذر مانند بار چندين است ممکن شده

 شود. مي حولم خبره کشاورزان به يا و ه استمربوط مؤسسات عهده به معموالً و گيردمي انجام وسيعي

 شرايط مورد نياز در توليد بذر سويا -1-9

 محيطيشرايط  -1-9-1

روتئين پن يا توان در نقاطي که گياه به منظور روغاز نظر شرايط محيطي، گياهان بذری سويا را مي

-دست ميبگراد درجه سانتي 32تا  27. بهترين عملکرد و کيفيت در دمای کشت نمودشود، مي زراعت

های اکخيابد. های خنک عملکرد و کيفيت بذر کاهش ميدرجه و نيز در شب 38آيد. در باالتر از 

 (.1998)کلي و ريموند،  مناسب مي باشدباال عملکرد برای دسترسي به  6ـ pH 5/6حاصلخيز با 

 ايزوالسيون و کشت قبلي -2-9-2

                                                 
1- Nucleus seed          2 - Pre basic seed       3- Basic seed        4 - Certified 
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يک سال حذف سويا از تناوب کافي است. گياه سويا خودگشن است و دگرگشني در آن کمتر از يک 

 (.1998باشد )کلي و ريموند، متر معمول مي 3درصد است. لذا ايزوالسيون بوسيله يک مانع يا فاصله 

 تراکم گياهي و مديريت مزرعه -1-9-3

متر تراکم سانتي 5/2متر و يک گياه در هرسانتي 45ـ 100رديفهای  از نظر استقرار جامعه گياهي

اند ضروری است دهد. تلقيح با باکتری ريزوبيوم در زمينهايي که قبالً زير کشت سويا نبودهمطلوبي را مي

 (.1998)کلي و ريموند، 

 مادري گياهمديريت  -1-9-4

های هرز، دهد. کنترل علفسخ سريعي ميپايين پا pHشامل استفاده از کود فسفات و پتاس که در 

های قارچي ها، نماتد و برخي بيماریهمچنين مبارزه با آفاتي مثل سوسک ساقه خوار يا غالفخوار، شته

 ضروری است.

 ايبازرسي مزرعه -1-9-5

گيرد )کلي و ای در توليد بذر سويا در دو مرحله گلدهي و رسيدگي صورت ميبازرسي مزرعه

و  (3-1جدول ) مزرعه، (2-1آزمايشگاه )جدول استانداردهای توليد بذر سويا در (.1998ريموند، 

 .(1389و همکاران،  صادقي) آورده شده است( 4-1)جدول  در مراحل کنترل مزارع توليد بذر سويا
 آزمايشگاه -استاندارد هاي توليد بذر سويا -2-1جدول شماره 

 طبقه

 موارد
PreBasic 

Basic 
 )سوپراليت(

Registered  
 )اليت(

Ceretified 
 )گواهي شده(

 %98 %98 %98 %98 اقل درصد()حد خلوص فيزيکي

 %2 %2 %2 %2 مواد جامد )حداکثر درصد(

80% % 80 %80 قوه ناميه )حداقل درصد(  80 % 

 در بذر ساير محصوالت )حداکثر تعداد

 (کيلوگرم
0 0 0 Kg   /10 

0%/2 %1/0 0 بذر ساير ارقام )حداکثر تعداد در کيلو گرم(  5/0% 

 % 12 %12 %12 %12                رطوبت )حداکثر درصد(            

 ----- ------ ----- ------ زاد بيماريهای بذر 

 %50/0 %05/0 %05/0 0 های هرز )حداکثر درصد(                    علف
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 ساختار بذر سويا -1-10

 پوسته بذر -1-10-1

يک ساختار مرکب است که در واقع معبری را برای رساندن مواد غذايي به جنين در حال  پوسته بذر

و بلوغ، پوسته بذر بعنوان پوشش و حفاظ برای جنين عمل کرده  شدنخشککند. در طي نمو فراهم مي

کند )کيوتوب و زني اعمال نفوذ ميو نيز از طريق کنترل جذب آب بر خواب بذر و شروع جوانه

( 2005(. پوسته بذر نقش مهمي در صفات مرتبط با کيفيت بذر )مويز و همکاران، 2008ن، همکارا

 مزرعه –استانداردهاي توليد بذر سويا  -3-1جدول شماره 

 طبقه

 موارد                                         
PreBasic 

 
Basic 

 )سوپراليت(
Registered 

 )اليت(
Ceretified 

 )گواهي شده(

 سال1 سال1 سال1 سال 1 1سال ( تناوب زراعي ) حداقل

 متر 10 متر10 متر10 متر10 ايزوالسيون )حداقل متر (  

اکثرتعداد )حد تيپ بوته خارج از سايرارقام و

 2بوته(
---- 1000/1 500/1 200/1 

 .هدف يکسال فاصله زماني مي باشد.1

 .بوته های خارج ازتيپ شامل تفاوت در رنگ گل، فرم برگ، رنگ کرک و رنگ غالف است.2

مراحل کنترل مزارع توليد بذر سويا -4-1جدول  

 مراحل بازديد موارد بازديد مرحله رشد گياه

مانکار و زمينانتخاب پي -------  بازديد مرحله اول 

در مرحله ظهور اولين تا دومين سه 

 برگچه
های هرزتعيين سطح سبز و کنترل علف  بازديد مرحله دوم 

هابيماری  کنترل آفات و و  های خارج از تيپحذف بوته زمان گلدهي  بازديد مرحله سوم 

نيامپايان مرحله تشکيل   
اير ارقام، ساير ف بوته های سخالص سازی قطعه )حذ

های خارج از تيپ(ها و ساير بوتهگونه  
 بازديد مرحله چهار

های هرزپاکسازی نهايي علف قبل از پر شدن دانه  بازديد مرحله پنجم 

 بازديد مرحله ششم بازديد نهايي و گواهي مزرعه قبل از رسيدن فيزيولوژيکي
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آيد. در يافته بوجود ميوشش داخلي و خارجي سلول تخم لقاحدارد. بزرگترين بخش پوسته بذر از پ

م به خارجي آندوسپر هایاليهتيره سلول تخم دو اليه غشايي دارد. در اين  نيامدارانسويا مانند ديگر 

ترين های اندوسپرم، خارجيچسبند. در بين اين اليهصورت بخشي از پوسته بذر به پوشش داخلي مي

-ی باقيمانده در طي بلوغ تجزيه مييابد، درحاليکه ديگر اليه هااليه به صورت اليه آلئورون تمايز مي

 رده شده است.آو 1-1(. نحوه نمو پوسته بذر و بلوغ آن در شکل 2004شوند )ما و همکاران، 

 اليه پاليساد )اليه مالپيگي(-1-10-1-1

ترين اليه اپيدرمي بصورت فشرده از ماکرواسکلروئيدها با سلولهای ديواره ضخيم، چند وجهي خارجي

های پوشاند. پيگمانيا ستوني با لپه های پهن است. کوتيکول نازکي سطح خارجي اين اليه را مي

 (.2007دارند )شائو و همکاران،  آنتوسيانين هم در اين اليه قرار

 اليه هاورگالس )ساعت شني( -1-10-1-2

اند و بين آنها با هوا پرشده دار و پهن است. سلولها ضخيم شدههای پرهاز جنس استئواسکلرئيد با لبه

 (.2007شود )شائو و همکاران، لولها در طي خيساندن بذر سيال مياست. محتوای اين س

 انشيماليه پار -1-10-1-3

شوند، در طي آبگيری بذر دوباره شکل شده که در طي بلوغ بذر فشرده ميهای مماس طويلسلول

گيرد شوند. يک اليه کوتيکولي نازک نيز بين پارانشيم و اليه آلئورون قرار ميخود را بازيافته و بزرگ مي

 (.2007)شائو و همکاران، 

 
زای پوسته بذر در طي نمو بعد از لقاح و تغييرات اج نيامن مراحل مختلف نمو بذر سويا در درو -1 -1شکل 

 (.2008و همکاران،  )کيوتوب
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 اليه آلئورون -1-10-1-4

که تعداد زيادی است های مکعبي سه بعدی ای از سلولتک اليهو  شوداز آندوسپرم مشتق مياين اليه 

مانند. اگرچه جزئي از ابش زنده ميهای زنده در بذرهای بالغ پس از پسها به عنوان تنها سلولاز آن

 (.2007چسبند )شائو و همکاران، آيد، اما به اليه داخلي پوسته ميپوسته بذر به حساب نمي

 ناف -1-10-1-5

انتهای باز ناف که محل ظهور ريشهاست.  شکاف يا بافتي روی پوسته بذر در محل اتصال به غالف

 (.2007ائو و همکاران، شود )شچه است سفت يا ميکروپيل ناميده مي

در طي نمو بذر پوسته وظايف متعددی دارد: در مراحل اوليه رشد بعد از لقاح، پوسته بخش اصلي 

بذر است و در اين مرحله همانند يک منبع و مجرا برای مواد غذايي است. در اين حالت نرم، سبز  جرم

ای را اطراف جنين لهای تقريباً مردهشود و سلوک ميو از نظر متابوليکي فعال است. اما در بلوغ خش

نامحلول،  نکربهایدهد که نقش حفاظتي دارند. جنس پوسته بذر به طور عمده هيدراتتشکيل مي

زايي های دفاعي و مرتبط با بيماریسلولز، سلولز و پکتين است. ترکيب پوسته بذر از نظر پروتئينهمي

(. 2007ای غالب هستند )دابهال و همکاران، يرههای ذخکه در جنين پروتئينغني است، در حالي

( نيز نشان دادند که در پوسته بذر سويا ترکيباتي وجود دارد که از تجمع 2008)     سانتوس و همکاران

کنند. نقش اصلي پوسته بذر در طي آبگيری، زني آن جلوگيری ميهای فوزاريوم در هنگام جوانهقارچ

شد چون سبب خسارت و نشت ه جنين است. جريان آب نبايستي سريع بااجازه دادن به آب برای ورود ب

گذار است. ساختمان بذر و خصوصيات پوسته، ترکيب تأثيرزني و رشد بعدی شود و بر جوانهسلولي مي

شيميايي، سن بذر، شکل و اندازه و وزن مخصوص آن نيز بر خصوصيات جذب آب و کيفيت بذر 

کند، يابد. وقتي بذر آب جذب ميتر باشد، جذب آب کاهش ميرضخيماثرگذار هستند و هرچه پوسته بذ

دهد. آب حالل پروتوپالسم، محرک فعاليت آنزيمي شود و اجازه ورود اکسيژن را ميپوسته آن نرم مي

هضم و انتقال مواد غذايي است. همينطور پوسته بذر نقش مهمي در  ،زنيبرای فرايندهای متابوليک جوانه

کند و لذا آسيب ديدن اين ها را کنترل ميکه جذب آب و ورود ميکرواگانيزمرد، بطوریحفاظت بذر دا

هايي است که بذر شود. ترکدار شدن يکي از مهمترين آسيبسد دفاعي، سبب غيرمحافظ شدن آن مي

- ترکدار( بيان کردند که 1981) شود. ساساکي و ساکایسويا در حين توليد يا فرآوری با آن روبرو مي

شود که در واقع های محيطي مثل دمای پايين و يا حذف مخازن بذر القا ميمزر اثر مکانيبذر د شدن

افتد و در بذرهای درشت ها اتفاق مييم شدن پوسته بذر و بزرگ شدن لپهبواسطه عدم تعادل بين ضخ

نسبي در طي  ها مثل تناوب در دما و رطوبت( بيان کردند که تنش2004بيشتر است. ما و همکاران )

تر است ها حساسخشک شدن و نگهداری بذر مسئول ترکدار شدن بذر است. سطح پشتي به اين تنش
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ها ممکن است در زيرا پوسته بذر منحني شکل است و در اين ناحيه ضعيف است. همينطور اين ترک

دت و شدن، فرآوری، حمل و نقل و نگهداری در بذر بوجود آمده و يا تشديد شوند. شطي خشک

نوع رقم و ويژگي تأثيرها اگرچه بستگي به شرايط توليد يا فرآيند بذر دارد، ولي تحت ضعف اين آسيب

 گيرد.های آن نيز قرار مي

 جنين -1-10-2

ها مواد غذايي را اند تشکيل شده است. لپهها که آن را احاطه کردهساقه و لپه-از محور ريشهجنين 

 .زني فراهم مي کنندبرای جوانه

 بذر صنعت -1-11

 اصالح هایدستاورد که کند حاصل اطمينان و شود تضمين کشوری کشاورزی هر تداوم اينکه برای

 يک به گيرد،مي قرار استفاده مورد گستردهای طور به محلي، کشاورزان استعداد و نبوغ و نباتات مدرن

است  نياز مورد موثر، بذر تجاری شبخ يک بذر تهيه از اطمينان برای دارد. قوی نياز و بزرگ بذری نظام

 (.2003)تريپ، 

به طور کلي توليد بذر با کيفيت، ايجاد زمينه اقتصادی، اجتمايي و فرهنگي برای پي بردن به ارزش 

کيفيت با ايجاد رقابت و حذف انحصار، فعال سازی بخش خصوصي در راستای  یواقعي بذر، ارتقا

يت مطلوب جهت پوشش دادن کل ، توزيع بذر با کيفگریکاهش تصدی های دولت دراجرای سياست

تيابي به سي توليد گياهان زراعي و باغي عمده در کشور، استفاده از فناوری ها و امکانات جديد و دضارا

 (.1378)مرشدی،  باشدمي ايران در بذر صنعت ، از اهداف عمدهترمنابع علمي وسيع

 سويا بذر فناوريتوليد و  -1-12

د نياز برای کاشت، بايد هر سال توليد و به بازار عرضه گردد، چون بذر سويا دارای تمام بذر مور

-از رقم از اين مقدار بذر عموماً بخش زيادی، طول عمر کوتاه است. به طور سنتي کيفيت نامشخص و

 شود. با تصويب قانون حفاظت از تنوعبذر توليد مي گواهي موسساتاز طريق  شده و اصوالًهای اصالح

های از شرکت ی سوياهاسهم زيادی از کاشت بذر و رقمدر ايالت متحده آمريکا  1970گياهي در سال 

دهد که صنعت بذر به سرعت در حال گسترش است خصوصي بذر سرچشمه گرفته است. اين نشان مي

رد. هر چند که در حال حاضر مشکالت زيادی در رابطه با حفظ و نگهداری کيفيت بذر توليدی وجود دا

-ای است که از تخمک بارور شده شروع و تا بلوغ بذر ادامه ميرشد بذر سويا فرايند بيولوژيکي پيچيده

زني ذر به پتانسيل حداکثر برای جوانهيابد. در رسيدگي فيزيولوژيکي )حداکثر تجمع وزن خشک بذر( ب

از کاشت  کوتاه است و اغلب قبل ایرسد. متاسفانه اين پتانسيل در مقايسه با ديگر گياهان دانهمي بنيهو 
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تواند به پايداری ناکافي و سبز شدن غيريکنواخت به خصوص در شرايط خاکي يابد. اين ميکاهش مي

 .(1987، و همکاران ويلکوکس) ودنامناسب، منجر ش
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 هاي کيفي بذرويژگي -1-13

های کيفيت بذر ترين جنبهاز جمله مهم 4وسالمت بذر 3، قابليت ماندگاری2، بنيه5زنيقابليت جوانه 

زني زني نهايي يا قابليت جوانهدرصد جوانه. (1996وان گاستل و همکاران، گردند )محسوب مي

ای از کيفيت بذر به مجموعه. (1990، استينر)شود رويش محسوب مي شاخص کيفي بذر ازلحاظ

گياهان قوی و نيرومند نقش  گيریهای ژنتيکي، فيزيکي، فيزيولوژيکي و بهداشتي بذر که در شکلويژگي

های فيزيکي مربوط به خسارت شود. جنبهکنند، گفته ميداشته و قابليت باروری بااليي را تضمين مي

های های فيزيولوژيکي در قالب ظرفيت بذر در انجام فعاليتدارشدن بذر است. ويژگيمکانيکي و ترک

 تأثيرتحت  تها به شدشود. اين ويژگيعريف ميزني، بنيه و طول عمر بذر تحياتي تعيين کننده جوانه

(. در 1973گيرند )نليست و هاگز، شرايط محيطي نمو، برداشت، خشک کردن و نگهداری قرار مي

گيرد بذرهايي با کيفيت باال، نه تنها مقدار متناسب و مشخصي بذر جهت کاشت مورد استفاده قرار مي

های اضافي نيست. برای ی به کاشت دوباره و صرف هزينهنياز ،زني باالی بذرهابلکه به علت جوانه

 شناخت کيفيت بذر معيارهای مختلفي وجود دارد و در اين زمينه استانداردهايي تعيين شده است

توانند خصوصيات کيفي بذر را به صورت تک بذر بررسي کنند محققين مي (.1996)بيشنوی و سانتوز، 

کنند. هر بذر رای بدست آوردن کيفيت بذر از توده بذر استفاده ميب در حالي که در تجارت بذر معموالً

گيری است که شامل ژنتيک، ترکيب سويا به صورت انفرادی دارای خصوصيات خاص کيفي قابل اندازه

های مزو قابليت زيست فيزيولوژيکي، اندازه، ظاهر و حضور ميکروارگاني بنيهشيميايي، شرايط فيزيکي، 

است، هر چند که  بنيهزني و ترين مشکالت کيفيت در بذرهای سويا مربوط به جوانهاست. مزمن یبذرز

خلوص رقم و آلودگي بذر به علفهای هرز نيز مشکالت جدی برای توليد بذر سويا در بسياری از مناطق 

نخست اينکه درصد  ،تواند باعث بهبود عملکرد گردداستفاده از بذر مرغوب به دو روش مي هستند.

اين  های سبز شده حاصل از بذرهای مرغوب نسبت به بذرهای فرسوده و ضعيف بيشتر بوده وهگياهچ

-دوم اينکه سرعت رشد گياهچه ،دستيابي به تراکم مطلوب را در مزرعه امکان پذير خواهد ساخت امر

بذر زني ها در زمان جوانهسبز شدن گياهچه های حاصل از بذرهای مرغوب بيشتر بوده و عدم يکنواختي

 .(1993درو و درمان، رسد )به حداقل مي

 کيفيت تک بذر-1-14

شود و همچنان تا زمان مرگ عف سلول تخم و هسته قطبي آغاز ميرشد بذر سويا با باروری مضا

کند يابد. رشد و توسعه بذر مراحلي از رويدادهای متابوليکي و سيتولوژيکي را دنبال ميجنين ادامه مي

کروکستون و ن خشک در بلوغ فيريولوژيکي است )رسد دارای حداکثر وزکه بذر ميکه در پايان هنگامي 

                                                 
1-Viability      2-Vigour      3–Longevity  4-Seed Health 
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(. در رسيدگي فيزيولوژيکي، بذر به طور کامل به رنگ زرد 1979؛ تکروني و همکاران، 1978هيل، 

(. رطوبت 1979است و ديگر از طريق سيستم آوندی به گياه مادری متصل نيست )تکروني و همکاران، 

تر بذر است )کروکستون گرم آب در کيلوگرم از وزن 550ي فيزيولوژيکي هنوز در حدود بذر در رسيدگ

شدن برای بذر مورد نياز است تا بذر به ( و يک دوره خشک1979؛ تکروني و همکاران،  1978و هيل، 

(. اولين زماني که رطوبت بذر به b 1980محتوای رطوبتي قابل برداشت برسد )تکروني و همکاران،

رسد به عنوان رسيدگي برداشت تعريف شده است )تکروني و همکاران، گرم در کيلوگرم مي 140

a1980يافته و توسط يک وی شکل با جنين بزرگ و خوب توسعه(. بذر سويا درموقع برداشت تقريبا کر

حداکثر وزن خشک انباشته شده  % 30)پوسته بذر( احاطه شده است.بذر سويا زماني که به  پوسته نازک

رسد که بذر وسط مرحله زني هنگامي ميزني است و به حداکثر پتانسيل جوانهرسد، قادر به جوانهمي

 بذر سويا به وسيله بنيه(. حداکثر پتانسيل 1984 افشاني و رسيدگي فيزيولوژيکي باشد )اکرسن،گرده

 بنيه، حداکثر پتانسيل بنابراين.گيری استزني قابل اندازهتسريع شده، هدايت و سرعت جوانه پيری آزمون

آيد. در رسيدگي که رسيدگي فيزيولوژيکي اتفاق نيفتد بدست نميزني بذر سويا تا زمانيو جوانه

 2برای  توان بذر را برای تجارت برداشت کرد و تقريباًفيزيولوژيکي بذر، چون رطوبت زياد است نمي

و  ويلکوکس) رسيدگي برداشت برسدبذر به مرحله  ،هفته، يا بيشتر بايد روی گياه مادری بماند

 .(1987، همکاران

 کيفيت توده بذر -1-15

ها با بذر کيفيت يک توده بذر سويا نشان دهنده پتانسيل عملکردی آن برای کاشت است. هنگامي که

ای شود. اجزشوند، خصوصيات به طور متوسط در سراسر جمعيت پراکنده ميتوده بذر مخلوط مي

-نه، جواهای گياهيشامل خلوص گياهي، خلوص رقم، علف هرز و آلودگي موالًکيفيت يک توده بذر مع

 .(1987، انو همکار ويلکوکس) ، يکنواختي، محتوای رطوبت و عوامل بيماريزای بذرزاد استبنيهزني، 

 6فيزيکي بذرخلوص -1-15-1

، بذر دهد از مواد موجود در يک توده بذر، چه مقدار بذر سالمنشان مي فيزيکي بذرخلوص 

های هرز است. آزمون خلوص به صورت قراردادی روی يک نمونه محصوالت ديگر و بذر علف

گرم  500شده برای خلوص بذر سويا شود. حجم نمونه ارزيابيمي انجام کوچک آزمايشگاهي مشخص

جدا کردن اجزای تشکيل  فيزيکي بذرشامل عدد بذراست. در تجزيه خلوص 2500معادل است که تقريباً

نده به صورت دستي و فيزيکي است و نتايج به صورت درصد وزني در هر يک از موارد شامل بذر ده

بذر  (.AOSA، 1981) شودگزارش ميجامد  ادوهرز، و مخالص، بذر محصوالت ديگر، بذر علف

                                                 
1-seed physical  purity      
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خالص درصدی از بذر سويا از رقم اصلي کشت شده است که در توده بذر اوليه مورد آزمايش، وجود 

های بذر توليدکنندهو  هاباشد. بسياری از شرکت درصد 98لوص برای بذر سويا بايد بيش از دارد. خ

و يا باالتر باشد. اگر بيش  درصد 99معتقدند به منظور فروش بيشتر بذر توليدی الزم است خلوص بذر 

تي بذر و درصد وزن را بذر محصوالت و ديگر ارقام سويا تشکيل دهد، توده بذر توسط قوانين دول 5از 

، بذر محصوالت ديگر شود.تعيين مي مخلوطعنوان يک توده بذر  به (SDAU، 71975)فدرال بذرقانون 

کننده ترين آلودهدرصدی از بذر، به غير از بذرهای سويای موجود در توده بذر آزمايش شده است. رايج

بلبلي، لوبيا معمولي و بذر  چشمآفتابگردان، لوبيای بذر باشد، هر چند ذرت ميبذر  ،گياهي در بذر سويا

های بذر سويا باشند. بذر محصوالت ديگر نبايد در بذر کننده توانند از آلودهمحصوالت ديگر نيز مي

شوند که سويای با کيفيت باال برای اهداف کاشت فروخته شود. بذرهايي به عنوان علف هرز تلقي مي

شوند. مي به عنوان علف هرز در منطقه تشخيص داده مياين بذرها در قواعد و قوانين و يا استفاده عمو

از آنجا که بذرهای علف هرز در اندازه از تنوع باالتری برخوردار هستند از اين رو الزم است به صورت 

برای  .گرم( بيان شوند و عالوه بر درصد، وزن آنها هم بيان شود 500عدد در تجزيه و تحليل خلوص )

 معموالً  فهرستهستند، وجود دارد. اين چنين  غيرمجاز مضر کههرز علفهای ثابتي از فهرستهر منطقه 

( تعريف شده است. چنانچه بذر سويا غيرمجاز( و ثانويه )ایقرنطينهدر دو دسته علف هرز مضر اوليه )

از  غيرمجازتواند فروخته شود، در حالي که اگر بذر علف هرز باشد نمي ایقرنطينهدارای بذر علف هرز 

-زا در بذر سويا طبقهشود. بذرهای علف هرزی که به عنوان مشکلوح ثابتي تجاوز نکند فروخته ميسط

 مواد .کنندهای گياهي تغيير ميشوند از يک منطقه به منطقه ديگر به دليل سازگاری گونهبندی مي

، نيام والًبذر نيستند و معم دهنده درصدی از مواد در توده بذری آزمايش شده است کهنشان خارجي

نصف  ، سنگهای کوچک، ذرات خاک و قطعاتي از بذرهای شکسته است که نصف و يا کمتر ازساقه

، نصف و به دو لپه يا که به طور مستقيم از پيوندگاهاندازه بذر اصلي هستند. دو نيم شده ها )بذر های سو

مواد حالتي که  در شوند.بندی مي، طبقهخارجي ادوشوند( نيز به عنوان مبا محور جنيني تقسيم مي

 .(1987، و همکاران ويلکوکس) درصد باشد مطلوب خواهد بود 2کمتر از خارجي 

 زنيجوانه -1-15-2

زني است. شده برای کيفيت بذر جوانه مهم است اما مهمترين شاخص شناخته اگر چه خلوص بذر

)بذر خالص زنده(  عادیای هزني توده بذر سويا درصدی از بذر خالص است که گياهچهظرفيت جوانه

را در شرايط مطلوب آزمايشگاهي توليد خواهد کرد. برخي از محققين ظهور و توسعه ساختارهای 

دهد به عنوان طبيعي در شرايط مطلوب را نشان ميضروری از جنين بذر را که توانايي توليد يک گياه 
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بستر آزمون نوع ، مطلوب دمایبذر،  ای آزمونبر قوانين (.AOSA، 1981اند )زني تعريف نمودههانجو

زني بذر سويا کند. زمان توصيه شده برای آزمون جوانهزني و همچنين حجم نمونه را مشخص ميجوانه

 هایيکي از مهمترين ارزيابي .روز انجام داد 5تا  3توان در روز است، با اين حال شمارش اوليه را مي 8

 عادی و غيرعادیهای زني استاندارد، تعيين گياهچهوانهبذر در آزمون ج تجزيه کنندهحساس توسط 

چه اوليه يا سيستم کوتيل سالم، ريشهعيب، اپيدست کم يک لپه بيسويا بايد  عادیاست. يک گياهچه 

های ناقصي که از اين شرايط برخوردار نبوده و يا دارای هيپوکوتيل ای قوی داشته باشد. گياهچهريشه

رسمي گواهي  سساتؤم شوند.بندی ميطبقه عادی بافت باشند، به صورت غير رونگسترش يافته به د

پيشنهاد  درصد 80زني برای گواهي بذر سويا را حداقل جوانه (AOSA، 1983بذر امريکای شمالي )

های بذر در برخي از شرکت ، امات استزني استاندارد، پذيرفته شده برای صنعاند. اين سطح جوانهکرده

 .اندافزايش داده درصد 90کنترل کيفيت حداقل استاندارد را به  هایبرنامه

 قوه ناميه بذر -1-15-3

به خوبي شناخته شده اما هنوز ابهامات و اختالف نظرهايي در معني دقيق  8با وجوديکه قوه ناميه بذر

زني و توليد وانهها و توليدکنندگان تجاری بذر، قوه ناميه را توانايي جآن وجود دارد. بيشتر تکنولوژيست

ناميه زني مترادف است. اما از ديدگاه ديگر قوهجوانه بنيهکنند که با اصطالح گياهچه طبيعي تعريف مي

های الزم برای کاتاليز کردن دهنده درجه زنده بودن بذر، فعاليت متابوليکي و دارا بودن آنزيمنشان

ای از صهناميه بذر مشخ(. قوه1985مکدونالد،  )کاپلند و باشدزني و رشد گياهچه ميجوانهمتابوليکي 

باشد )کاپلند و زني ميهای طبيعي تحت شرايط مناسب جوانهگياهچهزني و توليد توانايي بذر برای جوانه

زني از يک توده بذر و با دستيابي به درصد بذرهايي که با تعيين درصد جوانه (.2001مکدونالد، 

ها در مزرعه ای به پتانسيل بذرها در توليد و استقرار گياهچهتوان تا اندازهمياند، عادی توليد کردهگياهچه

 .(1984پي برد )پاول و همکاران، 
 

 خلوص رقم -1-15-4

، آزمايش 1970در ايالت متحده آمريکا  در سال  قانون حفاظت از تنوع گياهي تا قبل از تصويب

آنجايي که در اين  (، ازPVPA، 1973نبود ) ردارها از دقت کافي برخومايشگاهخلوص بذر سويا در آز

( لذا تاکيد بيشتر 1983 بود )پرين و همکاران، زمان تعداد ارقام مورد استفاده به سرعت در حال گسترش

و  فيزيکي بذربر خلوص رقم به عنوان يک معيار سنجش کيفيت بذر بود. با اين حال، بر خالف خلوص 

ان بذر تجريه کنندگرد شده يکسان برای تعيين خلوص رقم در دسترس زني؛ مراحل استانداآزمون جوانه

                                                 
1- Seed viability 
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تواند فقط با بررسي خصوصيات ظاهری بذرها در نيست. به عنوان يک قاعده کلي، يک رقم سويا نمي

گيری کرد که بذر، متعلق به گروه خاصي از ارقام آزمايشگاه تشخيص داده شود. ممکن است که نتيجه

های ارزيابي ن است که رقم به طور دقيق تشخيص داده شود. بنابراين، روشاست، اما به ندرت ممک

های بيوشيميايي يا بذر و مورفولوژی گياهچه به استفاده از روش چشميخلوص رقم از مشاهدات 

يص ارقام سويا رنگ ناف است که ميعالمت مشخصه بذر برای تشخ سيتولوژيکي در حال تغيير است.

)بي رنگ(، زرد نخودی، قهوه ای، سياه کم رنگ تا پررنگ باشد. کليدهايي  فافای از شتواند محدوده

کنند  هر چند ارقام زيادی وجود دارد که در بندی مياند که با رنگ ناف ارقام سويا را طبقهتوسعه يافته

ساس . بنابراين شناسايي دقيق ارقام سويا بر اين ا(1945)دورچستر،  شوندبندی ميداخل هر رنگ طبقه

. عواملي مانند آلودگي قارچي )نيتلر و (1987)ويلکوکس و همکاران،  دشوار است اما غيرممکن نيست

( شکل 1979ين، ا(، و دستکاری بذر )پ1982محيط توليد )تيلور و کاوينس، شرايط (، 1974همکاران، 

يکي است که در دهند. رنگ هيپوکوتيل ديگر مشخصه مورفولوژقرار مي تأثيرناف يا رنگ بذر را تحت 

بندی ارقام سويا استفاده شده است. اين صفت رابطه نزديکي با رنگ گل ترکيب با رنگ ناف برای طبقه

شود دارد و هيپوکوتيل ارغواني در ارقام با گل ارغواني و هيپوکوتيل سبز در ارقام گل سفيد ظاهر مي

يا را برای رنگ هيپوکوتيل ارزيابي رقم سو 60( بيش از 1976ين و موريس )ا(. پ1973)برنارد و ويز، 

( يادآور شد که رنگ 1979ين )ابندی کردند. پکردند و آنها را در گروه های شش رنگي، طبقه

طول روز و شدت نور قرار گيرد و همچنين محتوای غذايي محيط رشد  تأثيرتواند تحت هيپوکوتيل مي

گيرد، کمک کند. خصوصيات نجام ميتواند به مشکالت تفسيری که با استفاده از اين روش امي

ای بوده و متخصصين بذر در بيشتر موارد به صورت سليقه ها و بذرهای سويامورفولوژيکي گياهچه

يک روش  .دهدبرخي پارامترهای شيميايي يا بيوشيميايي را در ارزيابي خلوص بذر مورد توجه قرار مي

برای جداسازی رقم بر اساس حضور يا عدم  (1968) بندی شيميايي ساده توسط باتری و بازلطبقه

سازی ارقام سويا به دو گروه حضور آنزيم پراکسيداز در پوسته بذر توصيه شده است. آنها موفق به جدا

، آنهايي که فعاليت پراکسيداز باال )رنگ قرمز تيره( يا پايين )بدون رنگ( داشتند. با توجه به سادگي شدند

های آزمون بذر پذيرفته شده اين روش توسط بسياری از آزمايشگاه دقيقه( 30)کمتر از و سرعت آن

، فعاليت پراکسيداز به قرار دادن ارقام در دو گروه محدود شده ست. همانند رنگ هيپوکوتيل يا نافا

ها و ايزو تواند هر رقم را به طور دقيق تشخيص دهد. تجزيه و تحليل الکتروفورز پروتئيناست و نمي

. (1987)ويلکوکس و همکاران،  وش آزمايشگاهي ديگر با ارزش برای تأييد رقم استآنزيم ها يک ر

( اين روش استفاده شده است و قادراست که اکثر ارقام سويا 1967در تحقيقات اوليه توسط الرسن )

جدا کند. زماني که ارزيابي خلوص ارقام سويا  Bو Aهای پروتئيني)نه تمام آنها( را بر اساس وجود دسته
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تواند با دقت، همه ارقام سويا گيرد مشکل تکرار وجود دارد که هيچ گونه آزمون به تنهايي نميانجام مي

های مورفولوژيکي و شيميايي استفاده بندی کند. بدين ترتيب، بايد ترکيبي از تکنيکرا تشخيص و طبقه

)رنگ ناف، رنگ ( از پنج روش 1981واگنر و مک دونالد ) .(1987، و همکاران ويلکوکس) شود

 36تا  15هيپوکوتيل، فعاليت پراکسيداز در پوسته بذر و دو روش الکتروفورز( استفاده کردند و توانستند 

، تمام سازی و شناسايي کنند. با اين حالرقم سويا را که به طور عادی در اوهايو رشد کرده بود، جدا

بذر و مقامات نظارتي به دنبال آزمون گواهي  سساتؤمتواند به طور دقيق شناخته شوند. ارقام نمي

 بر هستند.ای و يا مزرعه زمانهای گلخانهبرای تاييد نهايي هستند. آزمون ای گستردهای و گلخانهمزرعه

شود اين است که برای به عنوان يک راهنما برای خلوص رقم استفاده مي استاندارد کيفيتي که معموالً 

و  ويلکوکس) ، مورد نياز استشدهطبقات گواهي، بذر ثبت شده و توليد بذر گواهي شده از بذر پايه

 .(1987، همکاران

 ( ويگور)بنيه  -1-15-5

های هماهنگ در ود. تالشبذر مرتبط با کيفيت بذر نب بنيه، هيچ اصطالحي بيش از 1970در طول دهه 

 بنيهبندی سايي و طبقهبذر برای ايجاد معيارهای مشخص در شنافناوری ان و متخصصان تجزيه کنندگميان 

ممکن است تحت  ،مشابه زني استاندارد تقريباًبذر استفاده گرديد. بنابراين، دو توده بذر با داشتن سطح جوانه

متفاوت باشند. بنيه بذر يکي  آنها است، کامالً بنيهکه در ای ضعيف به دليل تفاوت در پتانسيلي شرايط مزرعه

ناميه و بنيه بذر دو مفهوم مجزا هستند. برای اولين بار قوه باشد.يهای کيفيت بذر ماز مهمترين شاخص

ناميه تنها زنده يا مرده ( گزارش گرديد. قوه1876زني توسط نوب )تفاوت بين دو واژه بنيه بذر و جوانه

نده دهد. اما مفهوم بنيه فراتر از زنده بودن بذر است و معرف پتانسيل يک توده بذر زبودن بذر را نشان مي

گياهچه عادی و  باشد. توليدگياهچه مي زني و استقراربرای مقابله با شرايط نامساعد محيطي در مرحله جوانه

استقرار آن ارتباط مستقيمي با کيفيت فيزيولوژيک بذر دارد. در علوم بذر از اين کيفيت تحت عنوان بنيه بذر 

متفاوتي در شرايط مزرعه 9زني باال نمودجوانههای بذری با درصد شود. مشخص شده است تودهنام برده مي

المللي آزمون  بين به تعريف انجمن بنا شود.دارند. اين تفاوت در رفتار معموالً به بنيه نسبت داده مي

 بذراست که سطح بالقوه فعاليت و کارايي بذر خصوصياتي از است از: مجموع بنيه بذر عبارت (ISTA(2بذر

ه پس ب (.1384، همکاراندهقان شعار و ) نمايدمي تعيين زني و سبزشدنجوانه هنگام به توده بذری را يا

طور خالصه بنيه بذر عبارت از توانايي بذر در توليد گياهچه طبيعي و استقرار آن تحت شرايط نامساعد 

 (.1985محيطي است )کاپلند و مکدونالد، 

                                                 

1-Performance                        2- International Seed Testing Association                                     3-  Ageing 

4-Deterioration 
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 بذر بنيهانواع آزمون هاي  -1-16

اند که به طور کلي به دو دسته مستقيم و غير رزيابي بنيه بذر ابداع شدههای متعددی برای اآزمايش

های مستقيم تقليدی از شرايط محيطي مزرعه ايجاد آزمايش (.2006مامورتي، ااند )رمستقيم تقسيم شده

 از  کنند که آزمون سرماگيری ميای را اندازههای مزرعهنموده و توانايي بذرها برای سبز شدن تحت تنش
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Abstract 
 

This study evaluated the quality of soybean seed commercial in 89 years as a research 

laboratory and field research in the Institute for registration and certification of seeds and 

seedlings was carried out in Karaj. Factorial experiment based on randomized complete 

block design with 12 treatments (four cultivars × 3 soybean viability) was conducted in four 

replications. First, the standard germination test, seeds with standard viability (85), high 

standard (the highest viability samples of each cultivar) under standard (lowest viability 

samples per variety) were selected. The seeds under common seed vigor tests, including 

tests by accelerated aging, cold test, electrical conductivity test as well as pH were. The 

other seeds with favorable weather conditions and extra reach was grown on the farm 

planting. The results showed increased seedling dry weight, seedling length, percentage 

normal seedlings, Daily germination speed and seedlings vigor index longitudinal, in 

cultivar with higher viability, weight gain can be attributed to fewer seeds and deterioration. 

Increasing weight 100 seed and  viability, seedling production was more widespread. All 

traits in the varieties of the traits except for root length compared to shoot dry weight of 

cotyledons in accelerated aging and cold tests, lower germination tests were standardized. 

This indicates a negative effect of heat and cold stress in cold test, respectively, and 

accelerated aging has on the characteristics. In this study, the use of seeds with higher 

viability compared with worn seeds produced seedlings that stronger conditions can be 

stressful to have good field development. Williams and 033 varieties with high viability of 

the traits studied in the laboratory in comparison with other varieties were significantly 

superior, and probably because of the superiority due to genetic structure and burnout is 

lower in the figures. Final germination percentage in cold test the highest correlation with 

the emergence of seedlings in the field indicated. Percentage of normal seedlings compared 

with final germination percentage of the final appearance of the farm had a higher 

correlation. The percentage of normal seedlings in the standard germination test, the highest 

correlation with the final emergence of the field. So calculating the percentage of seeds that 

will produce a normal seedling, youcan be partly in the potential seed production and 

seedling establishment in the field realized. 
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