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 چکیده 

شود. این میدر شرایط مختلف محیطی باشد که موجب افزایش کارکرد بذر های بهبود بذر، پرایمینگ مییکی از روش    

آزمایش به منظور بررسی اثر هورمون اسید سالیسیلیک بر بذور زوال یافته سویا )رقم ویلیامز(، که بصورت فاکتوریل در قالب طرح 

شد. انجام  1395دانشگاه تهران )کرج( در سال گروه علوم و تکنولوژی بذر تصادفی با سه تکرار در گلخانه های کامل بلوک

تیمارهای آزمایش شامل دو سطح زوال، سه سطح مختلف هورمون اسید سالیسیلیک و سه زمان کاربرد هورمون بودند. نتایج نشان 

چه، چه و ساقهدار طول ریشهدار بود و موجب افزایش معنیگیری شده معنیداد که برهمکنش این سه فاکتور بر کلیه صفات اندازه

 توانمی گردد. در مجموعمی ،شاهد )عدم پرایمینگ( در شرایط زوالتیمار سویا در مقایسه با  وزن تر گیاهچه و سطح برگ 

 سویا گردید بذور زوال یافته زنی و رشد گیاهچهموجبب بهبود جوانه ،پرایمینگ هورمونی بذر سویا

 های گیاهی.زنی، رشد، فرسودگی، هورمون:  جوانههای کلیدیواژه  

 

 مقدمه 

 باشد.های خوراکی میهای غذایی که تامین نیاز داخلی آن از اهمیت زیادی برخوردار است، روغنترین فرآوردهعمدهیکی از     

درصد روغن  84سویا یکی از شش گیاه اصلی روغنی به همراه نخل روغنی، کلزا، آفتابگردان، پنبه دانه و بادام زمینی است که 

 زنی ضعیف و قوه نامیه پایین بذر از مشکالت جدی تولید سویا هستند.جوانههند.دخوراکی تولید شده در جهان را تشکیل می

می زراعی گیاهان عملکرد و رشد نهایتاً و بذر زنیجوانه سرعت و درصد کیفیت، افزایش جهت مناسبحل  راهپرایمینگ بذر 

(، افزایش درصد و Harris et al., 2001)تر گیاهچه هریس و همکاران تواند باعث رشد سریعپرایمینگ می که طوری به د.باش

تحمل گیاه به خشکی از طریق (، Balouchi and Ahmadpour Dehkordi,2014)بلوچی و احمدپور دهکردی  ،زنیسرعت جوانه

گلدهی زودتر و افزایش  (،Eisvand et al., 2011)عیسوند و همکاران  در گیاه زیره سیاه، ها تحت شرایط متغیر محیطیتوسعه ریشه

اشرف و  در گندم و افزایش جذب مواد غذایی (Azarnia and Eisvand, 2013)رنیا و عیسوند در نخود، آذ کمی و کیفی عملکرد

 شود. (Ashraf et al., 2002) همکاران

 پارامتر یک بذر پیریآزمون  .باشد داشته دنبال به را اقتصادی هایزیان تواندمی که است نامطلوب فرآیند یک بذر زوال     

گیرد و به دنبال آن قدرت و کیفیت بذر تحت تاثیر زوال و پیری بذر قرار می شود.می محسوب بذر بنیه ارزیابی برای مهمی

  (. Basra et al., 2003) یابدزنی نیز کاهش میزنی و سرعت جوانهظرفیت جوانه

ی است که در یکی از ترکیبات فنل (3O6H7C) اسید سالیسیلیکزنی نقش کلیدی دارند. کنترل جوانهها در ایجاد و هورمون    

اهش رشد رویشی ک(. Aberg, 1981) توانند به عنوان تنظیم کننده رشد عمل کنندترکیبات این گروه میشود.گیاهان تولید می
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ه، استفاده از امکانات محیطی و قدرت تحمل در ها، یکی از پیامدهای زوال بذر است که منجر به کاهش قدرت رقابت گیاگیاهچه

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر هورمون اسید  کند.شود و به کشاورزان خسارت وارد میبرابر شرایط نامساعد محیطی می

 باشد.رشد گیاهچه حاصل از  بذور زوال یافته سویا می های مختلف کاربرد، برسالیسیلیک در سطوح و زمان

 

 مواد و روش 

صورت در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران )کرج( انجام شد که به  1395آزمایش در سال  این    

بازیابی بذور زوال یافته  اسید سالیسیلیک بر اثر بررسی منظور تصادفی با سه تکرار و به های کاملفاکتوریل در قالب طرح بلوک

ساعت(،  72و  48) (Dفاکتورهای آزمایش شامل ترکیب سطوح فاکتورهای: مدت زمان زوال )ویلیامز( انجام شد.  )رقم سویا

( )قبل از زوال، بعد از زوال T( و زمان مصرف اسید سالیسیلیک )میکروموالر 600، 300( )صفر )شاهد(، Sسالیسیلیک ) غلظت اسید

 100ای اعمال تیمارهای زوال، بذور در ظروف در بسته پالستیکی که دارای طوبت . برو نیز قبل و بعد از زوال بصورت توام( بود

های مختلف لظتغگراد قرار گرفت. برای پرایم بذور نیز، درجه سانتی 41درصد بود، قرار داده و در نهایت در دمای 

ساعت  24صورت گرفت و بذور به مدت اسیدسیالیسیلیک تهیه و با توجه به زمان اعمال پرایم، به مدت هشت ساعت پرایمینگ 

-آماری با استفاده از نرم تجزیه و تحلیلو سطح برگ بود.  تر، وزنو ریشه گیری شامل: طول ساقهصفات مورد اندازه. خشک شدند

 .گردیدانجام و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن    SAS(9.2) رافزا

 

 نتایج و بحث

 طول ریشه

( 1ایسه میانگین اثر ساده تیمارها )جدول تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت. مق نتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول ریشه     

میکروموالر اسید سالیسیلیک و زمان توام اعمال هورمون بدست آمد.  600ساعت زوال و  48را در تیمار  بیشترین میزان طول ریشه

میکروموالر با زمان توام اعمال  600( بیشترین میزان این صفت را در تیمار 2اعمال هورمون )جدول اثر متقابل غلظت و زمان 

 رسدمی نظر به ای ریشه سیستم توسعه بهبود بر آن اثر و سبز شدن سرعت برینگ پرایم تاثیر به توجه باهورمون حاصل شد. 

 Farooq et)نمودند  تولید بیشتریریشه  طول لذا نموده، جذب بیشتری غذایی و مواد آب شده، پرایم بذور از حاصل گیاهان

, 2006al..)  سامیوالح و خان(Samiullah and Khan, 1997) 6که آبگیری بذرها با ویتامین  ندنشان دادB  )اسید سالیسیلیک(

 شود.ای در خردل میمحلول در آب، سبب افزایش سیستم ریشه

 طول ساقه

داد که بیشترین ( نشان 1تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت. اثر ساده تیمارها )جدول  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول ساقه     

میکروموالر اسید سالیسیلیک و زمان توام اعمال هورمون بدست آمد. اثر متقابل  300ساعت زوال و  48در تیمار  میزان طول ساقه

ساعت زوال با زمان توام اعمال هورمون بدست آمد. اثر  48در سطح تیماری  این صفتمون بیشترین مقدار زوال با زمان اعمال هور

میکروموالر اسید سالیسیلیک حاصل شد.  600ساعت زوال با  48در سطح  بیشترین مقدار طول ساقه متقابل زوال با غلظت هورمون

میکروموالر با زمان توام اعمال  600را در سطح  ین مقدار طول ساقه( بیشتر2اثر متقابل غلظت و زمان اعمال هورمون )جدول 

میکروموالر و زمان  600ساعت زوال با  48را در سطح  بیشترین مقدار طول ساقهتیمارها  گانههورمون بدست آمد. اثر متقابل سه

 در بوته خشک وزن و ارتفاع روی بر اسید سالیسیلیک یدهندگ اثر افزایش از گزارشاتیتوام اعمال هورمون بدست آمد. 

 وجود دارد.  (Shekari et al., 2010) بلبلی چشم لوبیا و( Amin et al., 2008)گندم 
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 مقایسه میانگین  اثر ساده سطوح مختلف زوال و غلظت هورمون و زمان اعمال هورمون بر صفات مرتبط با گیاهچه سویا -1جدول 

 برگ سطح

 )سانتیمتر(

 گیاهچهوزن تر 

 )گرم(

 چهطول ساقه

 )سانتیمتر(

 ریشه چه طول

 )سانتیمتر( 

 مدت زوال

76/31a 82/7a 57/21a 19/15a 48 ساعت 

49/29b 26/7b 89/18b 94/13b 72 ساعت 

 غلظت اسید سالیسیلیک    

35/23c 02/6b 45/12b 26/10b صفر 

44/34a 33/8a 23/24a 83/16a 300 میکروموالر 

09/34b 31/8a 01/24a 61/16a 600 میکروموالر 

 زمان اعمال هورمون    

31/27c 15/6c 35/16c 53/11c قبل از زوال 

48/30b 55/7b 21/20b 23/14b بعد از زوال 

08/34a 92/8a 83/23a 93/17a قبل و بعد )توام( از زوال 

 ای دانکن است دار براساس آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون، نشان دهنده نبود اختالف معنی

 

 زمان اعمال هورمون بر صفات مرتبط با گیاهچه سویا ×مقایسه میانگین اثر متقابل دوگانه غلظت هورمون -2جدول 

 طول ریشه چه تیمار

  )سانتیمتر(

 چهطول ساقه

 )سانتیمتر(

 تر گیاهچهوزن

  )گرم(

 سطح برگ

  )سانتیمتر(
S1T1 85/9d 73/11d 62/5d 67/22d 

S1T2 23/10d 57/12d 01/6cd 49/23d 

S1T3 7/10d 07/13d 37/6c 89/23d 

S2T1 73/12c 76/19c 53/6c 15/30c 

S2T2 12/16b 96/23b 14/8b 15/34b 

S2T3 64/21a 96/28a 32/10a 03/39a 

S3T1 03/12c 47/18c 31/6c 12/29c 

S3T2 34/16b 08/24b 52/8b 8/33b 

S3T3 46/21a 48/29a 07/10a 34/39a 

 دار براساس آزمون چند دامنه ای دانکن استحروف مشابه در هر ستون، نشان دهنده نبود اختالف معنی

 

 وزن تر گیاهچه  

( بیشترین میزان 1نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن تر گیاهچه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفته است. اثر ساده تیمارها )جدول     

میکروموالر و زمان توام اعمال هورمون بدست آمد. اثر متقابل زوال با زمان اعمال  300ساعت زوال و  48این صفت را در سطح 

ساعت زوال با زمان توام اعمال هورمون بدست آمد. اثر متقابل غلظت با زمان اعمال  48ر را در سطح تیماری هورمون بیشترین مقدا

میکروموالر با زمان توام اعمال هورمون بدست آمد.  300( بیشترین مقدار وزن تر گیاهچه را در سطح تیماری 2هورمون )جدول 

 جذب که یا است مطلب این بیانگر شاهد بذرهای با در مقایسه سالیسیلیک دبا اسی شده تیمار هایتر گیاهچه وزن بودن باالتر

-می انجام گیاه از آب با تعرق رابطه در بیشتری ایروزنه کنترل یا شود،می ای تولیدیافته توسعه ایریشه سیستم بیشتر آب
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نیز در تحقیق خود بر روی اسفناج  (Eraslan et al., 2008) افتند. اراسالن و همکارانمی اتفاق هادوی مکانیسم هر یا و گیرد،

 کند. مشاهده کردند که وزن تر گیاه تحت تاثیر اسید سالیسیلیک افزایش پیدا می

 سطح برگ 

( بیشترین 2اثر ساده تیمارها )جدول نتایج نجزیه واریانس نشان داد که سطح برگ تحت تاثیر تیمارهای فوق قرار گرفته است.     

میکروموالر اسید سالیسیلیک و زمان توام اعمال هورمون بدست آمد. اثر متقابل  300ساعت زوال و  48در سطح مقدار سطح برگ 

ساعت زوال با زمان توام اعمال هورمون حاصل شد. اثر متقابل  48زوال با زمان اعمال هورمون بیشترین میزان سطح برگ در سطح 

میکروموالر با زمان توام اعمال هورمون بدست  600مقدار سطح برگ در سطح ( باالترین 2غلظت با زمان اعمال هورمون )جدول 

میکروموالر و زمان توام اعمال هورمون  600ساعت زوال با  48گانه تیمارها بیشترین میزان این صفت را در سطح آمد. اثر متقابل سه

متفاوت اسید سالیسیلیک بر ذرت  هایاثر غلطتدر بررسی  (2006et al. Wahed-Abd El ,)و همکاران  واحد-آبدال .بدست آمد

  یابد.های رویشی مانند سطح برگ افزایش میبیان داشتند، با افزایش غلظت این تنظیم کننده زیستی ویژگی

 

 نتیجه گیری کلی

دار بود معنی گیری شدهبه طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد هر سه فاکتور مورد بررسی در این تحقیق بر کلیه صفات اندازه

چه، وزن تر چه و ساقهدار طول ریشههای مختلف اسیدسالیسیلیک باعث افزایش معنیکاربرد زمان های مختلف پرایمینگ غلظت

توان گفت گیاهچه و سطح برگ سویا در مقایسه با تیمار شاهد )عدم پرایمینگ( در شرایط زوال گردیده است. در مجموع می

 دهد.سید سالیسیلیک بذر در زمان قبل و بعد از زمال اثرات زوال بذر را کاهش میپرایمینگ بذور سویا با ا
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Abstract 

 One of the methods of seed improvement is priming which increases the seed function.  Indifferent conditions 

this experiment was conducted to investigate the effect of salicylic acid hormone on soybean decayed seeds 

(Williams's variety), a factorial based on completely randomized block design with three replications in a 

greenhouse in the seed science technology department of Tehran University, Karaj, in 2017. The treatments 
consisted of two levels of deterioration, three levels of salicylic acid hormone and three hormonal application 

times. The results showed that the interaction of these three factors on all measured traits was significant and 

significantly increased root and shoot length, seedling fresh weight and soybean leaf area as compared to control 

(no priming) in the conditions are getting worse. In general, hormone priming improved seed germination and 

soybean growth in accelerated aging conditions. 
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