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Introduction 

Changes that occur during aging affect seed quality. Vigor is the first component of seed quality that 
decreases with aging seed, and followed by a decrease in germination capacity, seedling growth and 
establishment. The seeds of soybeans are classified in the orthodox seeds. These seeds contain high amount of 
lipid and protein. Seed viability can only be maintained until few months of storage under normal conditions. 
One of the important steps in soybean seed industry is maintaining seed quality during storage condition for the 
planting during next growth season or sales. Lack of a proper storage condition would affect the biochemical and 
physiological nature of soybean seeds and intensify their aging. Changes that occur during deterioration 
condition affect seed quality. Through the process of deterioration, seed vigor is the first traits of the seed quality 
that decreases, followed by a decrease in germination capacity, seedling growth and establishment. Wide range 
of deteriorative conditions (especially moisture content and temperature) may affect seed quality during storage 
which may lead to seed aging. Hence, to stimulate germination and increase the establishment of seedlings from 
ageing seeds, treatment can be done using different materials such as brown seaweed extract. To continue the 
experiment, normal seeds and aged seeds were sown in June 2018 and 2019 at a depth of 2 cm. Each plot 
consisted of 4 lines 6 m long with a distance of 50 cm between the lines and 10 cm width on the lines. 

Materials and Methods 
A factorial experiment was performed based on a randomized complete block design with three replications 

at the research field of Shahroud University of Technology. In this study two sets of seeds including control 
seeds (un-aged) and aged seed were used and brown seaweed A. nodosum (0.3%) was applied for control, seed 
pretreatment, foliar spray and seed pretreatment+foliar spray. The brown seaweed extract was "Acadian™ 
Seaweed Powder" (produced in Canada) containing brown seaweed extract (Ascophyllum nodosum), and all the 
reagent and chemicals for experiments were purchased from Merck (Germany). Soybean seed Var. DPX. was 
collected from the Mazandaran agricultural research center. The water content of seeds was 12%. The seeds 
were those that harvested in the same year and kept in a controlled storage room at the temperature between 14 
to 17 °C and relative humidity of 30 to 40% at the Agricultural Research and Training Center and Natural 
Resources of Mazandaran Province. For surface sterilization, soybean seeds were disinfected with 1% sodium 
hypochlorite for 60 seconds and then washed with distilled water. To prepare aged seeds in the laboratory, the 
seeds were incubated at 41°C and 95% relative humidity for 72 hours according to the method described 
previously. For each treatment, 100 g of the soybean seeds were soaked in 20 ml seaweed extract (0.3%) under 
ventilation condition for 6 hours, following by drying the seeds in the shade.  

Results and Discussion 
In this study, the results showed that the seed aging reduced the mean daily seedling field emergence, content 

of soluble sugar, leaf area index, stomatal conductance, oil yield and seed yield and also, increased the electrical 
conductivity and free amino acids content in the field condition. Whereas, the seed pretreatment with the 
seaweed extract in normal and aging conditions increased mean daily seedling field emergence 15.31% and 
55.03% respectively. The values of leaf area index, stomatal conductance, oil yield and seed yield were 
increased with application of both pretreatment and foliar spray of seaweed extract, 34.51%, 23.72%, 91.68% 
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and 87.85% respectively. Seed pre-treatment and foliar spraying with Ascophyllum nodosum brown seaweed 
extract at a concentration of 0.3% improved the deteriorated effects and significantly increased seed yield. 

Conclusion 
This study concludes that the seaweed extract is effective to minimize negative effects of aging on seeds 

performance and has a great positive effect on the physiological and agronomic traits of soybean plant. Among 
the four methods used in this study, the seeds pretreatment+foliar spray was more effective.  

Keywords: Antioxidant, Deterioration, Priming, Rockweed 
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 مقاله پژوهشی

 121-111، ص 1021، بهار 1، شماره 02جلد 

پاشی عصاره جلبک و  تیمار بذر و محلول ( به پیشDPXهای فیزیولوژیک گیاه سویا ) پاسخ

 کیفیت اولیه بذر

 0، مصطفی حیدری0، احمد غالمی*0، مهدی برادران فیروزآبادی1صفیه عرب

 31/90/3099تاریخ دریافت: 
 90/39/3099تاریخ پذیرش: 

 چکیده

گذارند. با فرسودگی بذر، قدرت بذر اولین جزء  ا  کیفیزت بزذر اسزت کزه کزاه         دهد بر کیفیت بذر تأثیر می تغییراتی که در طی فرسودگی رخ می
 Ascophyllum)دریایی  منظور بررسی تأثیر عصاره جلبک دهد. به  نی، رشد و استقرار گیاهچه نیء کاه  نشان می یابد و به دنبال آن ظرفیت جوانه می

nodosum) آ مایشی در مءرعه تحقیقاتی دانشزااه صزنیتی شزاهرود طزی دو سزال  راعزی        ،یافته سویا بر بهبود کیفیت گیاهان حاصل ا  بذرهای  وال
اجرا شد. تیمارهای آ مای  شامل کیفیت اولیه بذر در دو سطح )بذر نرمال و بذر فرسوده( و عصاره جلبک دریایی در چهار  3101-3100و  3101-3101

درصد( بودند کزه در قالزآ آ مزای      1/9پاشی برگی با غلظت  یمار بذری و محلولت پاشی برگی، کاربرد توأم پی  تیمار بذری، محلول سطح )شاهد، پی 
 مزدت  بزه  درصد 09 ینسب رطوبت و گراد یسانت درجه 03 یدما در بذوردهی شدند.  های کامل تصادفی در سه تکرار سا مان فاکتوریل با طرح پایه بلوک

ای،  در مءرعه، میءان قند محلول موجود در برگ، شاخص سزطح بزرگ، هزدایت رو نزه     نتایج نشان داد میاناین ظهور گیاهچه .شدند فرسوده ساعت 17
 اد و عملکرد روغن و عملکرد دانه در گیاهان حاصل ا  بذور فرسوده کاه  یافت. فرسودگی موجآ افءای  در صفاتی ا  قبیل میءان اسزیدهای آمینزه آ  

تیمار بذری در شرایط نرمال و فرسوده موجآ افءای  میاناین ظهزور گیاهچزه در    رت پی صو هدایت الکتریکی غشا  گردید. استفاده ا  عصاره جلبک به
پاشی عصاره صزفات شزاخص سزطح     تیمار و محلول درصد نسبت به عدم کاربرد عصاره شد. کاربرد توأم پی  91/99و  13/39ترتیآ به میءان  مءرعه به

درصزد نسزبت بزه شزاهد افزءای  داد. در محزدوده        19/11و  81/03، 17/71، 93/10ترتیزآ   ای، عملکرد روغن و عملکرد دانه را به برگ، هدایت رو نه
عنوان بهترین ترکیآ تیماری در جهت  پاشی برگی را به تیمار بذری و محلول صورت پی  توان کاربرد توأم عصاره جلبک دریایی به پژوه  انجام شده می

 سوده سویا پیشنهاد نمود.بهبود صفات فیءیولوژیک در گیاهان حاصل ا  بذور فر
 

 اکسیدان، پرایمینگ،  وال بذر آنتیهای کلیدی:  واژه

 

 0  1 مقدمه

شود یکی ا  هم گفته می 0که به آن  وال یا پیری 1فرسودگی بذر
مشکالت عمده در تولید محصوالت  راعی است. تحقیقات نشان داده 

دلیل داشتن کیفیت پایین ا  درصد بذرها، به 79است که ساالنه حدود 
(. قدرت بذر اولین جء  ا  کیفیزت  Shelar et al., 2008روند )بین می

 نزی و  دنبال آن ظرفیت جوانهیابد و بهبذر است که با  وال کاه  می

                                                           
 دانشااه صنیتی شاهرود، شاهرود، ایران دانشجوی دکتری  راعت، -3
دانشزااه صزنیتی شزاهرود، شزاهرود،     دانشکده کشزاور ی،   راعت، گروه دانشیار  -7

 ایران

 (Email: m.baradaran.f@gmail.comنویسنده مسئول:              -)*
DOI: 10.22067/jcesc.2021.74004.1119 

3- Seed deterioration 

4- Seed aging 

(. اگرچه فرسودگی بزذر  Taji et al., 2014یابد )قوه نامیه کاه  می
باشد و در نهایزت بزذر   ناپذیر میف و برگشتقابل انیطایک فرآیند غیر

ها حزاکی ا  آن  میرد، ولی بررسینیء مانند هر موجود  نده دیاری می
توان سزرعت فرسزودگی را   های انبارداری مناسآ میاست که با روش

کاه  داد. ترکیبات درون یک بزذر روی سزرعت پیزری آن اثرگزذار     
روغن در بذرها بیشزتر باشزد،   قدر مواد اکسیدشونده مانند  هاست. هر چ

های انبارداری و رفتار خاص بیشتر در میرض فرسودگی هستند و شیوه
 Wang etرا نیا  دارند. بنابراین بذور روغنی حساسیت بیشتری دارند )

al., 2021    غالباً این گیاهان ا  اهمیت باالیی نیء برخزوردار هسزتند .)
ساله ا   گیاهی یک .Glycine max Lویا با نام علمی عنوان مثال سبه

گیاه  راعی جایازاه مهمزی در بزین     است که این Fabaceaeخانواده 
ترین گیاهان روغنزی در جهزان   محصوالت صنیتی دارد و یکی ا  مهم

است. بنابراین یافتن راهکارهایی جهت کزاه  و یزا بهبزود خسزارات     
باشزد. تحقیقزات نشزان    مزی ناشی ا  فرسودگی بذر در سویا ضزروری  
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 نی، شاخص قدرت گیاهچه و طول سزاقه در  دهد که درصد جوانه می
 ,.Rajendra et al)یابزد  سویا تحت تأثیر پیری  ودرس کزاه  مزی  

(. در پژوه  دیاری مشخص شد که که تیمار فرسودگی سبآ 2018
اکسزیدان و افزءای    آنتزی هزای   نی، فیالیت آنءیمکاه  درصد جوانه

(. نتزایج  Nazari et al., 2020گردد )پراکسیداسیون لیپید در سویا می
 نی، تحقیقات نشان داد که  وال مصنوعی موجآ کاه  درصد جوانه

چنین افءای  پراکسیداسیون لیپید در بذور سویا شاخص بنیه بذر و هم
 Maesaroh et al., 2021; Santos et al., 2021; Ebone)گردیزد 

et al., 2020)     محققان دیار نیء به این نتیجزه رسزیدند کزه درصزد .
چه، و ن چه، طول ریشه نی، شاخص قدرت گیاهچه، طول ساقهجوانه

ت تأثیر  وال مصنوعی کاه  نشزان  خشک ساقه و ریشه در سویا تح
 (.Rajendra et al., 2018داد )

امرو ه راهکارهای متیددی برای کزاه  فرسزودگی بزذر مطزرح     
باشد، های مهم توانمندسا ی بذر میتیمار بذر یکی ا  روشاست. پی 

هی و هزای مختلز ، آبزد   طوری که ابتدا بذرها بزا اسزتفاده ا  روش  به
شوند. این سپس برای سهولت حمل و نقل و کاشت دوباره خشک می

 نزی و سزبء شزدن، افزءای      عمل، افءای  سرعت و یکنواختی جوانه
تری ا  عوامل محیطی و بهبود رشد و استقرار  نی در دامنه وسیعجوانه

(. عصزاره برخزی   Nascimento, 2013و بنیه گیاهچه را در پی دارد )
پاشی برگی توانایی کاه  تیمار بذر و یا محلولصورت پی گیاهان به

 نزده و کزاه  اثزرات منفزی     های  نده و غیزر اثرات منفی انواع تن 
 (. Hussein et al., 2021باشند )فرسودگی بذر را دارا می

که در کزاه  اثزرات    عصاره جلبک دریایی ا  جمله موادی است
های دریایی به این ها ا  جمله فرسودگی در بذر نق  دارد. جلبکتن 

دلیل اهمیت دارند که سرشار ا  عناصر مغذی شامل نیتزروژن، فسزفر،   
مصرف مورد نیا  گیاهان هستند. مواد فیزال  پتاسیم و برخی عناصر کم

ر  یستی استخراج شده ا  جلبک دریزایی در محصزوالت کشزاور ی د   
ویزژه  هزا بزه  شوند و بسیاری ا  آثار مفیزد آن سراسر جهان استفاده می

. افءای  عملکرد کمی و کیفی محصوالت مختل  گءارش شده اسزت 

 .nodosum Aمحققان مشاهده کردند که اسزتفاده ا  عصزاره جلبزک    
سبآ افءای  و ن خشک، فتوسنتء و میءان کلروفیل در سزویا گردیزد   

(Joshi-Paneri et al., 2020 ایززن محققززان دریافتنززد کززه ایززن .)
عنوان محرک رشد عمزل کننزد و بایزد ا     توانند بهترکیبات طبییی می

ها برای بهبود رشد و عملکرد استفاده کرد. نتزایج تحقیقزی   ظرفیت آن
بزه هزر دو    A. nodosumنشان داد که کاربرد عصاره جلبک دریزایی  

پاشی سبآ افءای  عملکرد و اجءای و محلول صورت کاربرد در خاک
(. اسزتفاده ا  جلبزک   Patil et al., 2019عملکزرد در سزویا گردیزد )   

پاشی برگی سبآ افءای  صورت محلولچنین بهدریایی روی بذر و هم
درصد افزءای    19عملکرد دانه در سویا شد و نسبت به گیاهان شاهد 

(. محققزان نشزان   Guerreiro et al., 2017)عملکرد به ثبت رسزید  
موجزآ   A. nodosumتیمزار بزذور بزا عصزاره جلبزک      دادند که پی 

نزی، میزاناین مزدت  مزان       نزی، قزدرت جوانزه   افءای  درصد جوانه

 Lycopersiconفرنازی )  نزی و شزاخص بنیزه بزذر در گوجزه      جوانه

sculentum L.می )( گرددAhmadpour et al., 2020.) 
تحقیقات انجام شده گویای این موضوع است که برو  هزر گونزه   

بزذور و یزا   های محیطی در مسیر تولیزد  شرایط نامساعد ا  قبیل تن 
داری بزذور  هزای نامناسزآ تولیزد و پزس ا  آن نازه     استفاده ا  شزیوه 

تواند موجآ فرسودگی  ودهناام و کاه  توان واقیی بذر شود که  می
دنبزال خواهزد   ناپذیری را برای تولیدکننده و کشزور بزه  خسارت جبران

داشت. لذا یافتن راهکاری کارآمد بزرای کزاه  آثزار منفزی ناشزی ا       
اند، ضرورت دارد. با توجزه  ه به هر دلیل دچار فرسودگی شدهبذوری ک
منظور بررسی اثر عصاره جلبک دریایی  که تا به حال تحقیقی به به این
پاشی روی برگ در راستای بهبزود  تیمار بذری و محلولصورت پی به

هزا انجزام   بذرهای فرسوده شده سویا و تقویت گیاهزان حاصزل ا  آن  
نشده است و سندی در این مورد یافزت ناردیزد، در ایزن تحقیز  بزه      

 بررسی این موضوع پرداخته شد. 
 

 هامواد و روش

هزای  صورت فاکتوریل در قالآ طزرح پایزه بلزوک   این آ مای  به
( در 3101-3100و  3101-3101کامل تصادفی در دو سزال  راعزی )  

اور ی دانشزااه صزنیتی   سه تکرار در مءرعه تحقیقاتی دانشزکده کشز  
شاهرود طراحی و اجرا شد. فزاکتور اصزلی شزامل دو سزطح مختلز       
کیفیت اولیه بذر )بذر نرمال و بذر فرسوده( و فاکتور فرعی شامل چهار 

)صززفر،  Ascophyllum nodosumای سززطح عصززاره جلبززک قهززوه
تیمزار بزذر و   پاشی برگی و کزاربرد تزوأم پزی    تیمار بذر، محلولپی 
 درصد( بود.  1/9اشی برگی با غلظت پمحلول

و سزال دوم   3101خزرداد   78عملیات کاشت سال اول در تزاریخ  
متزری انجزام شزد.    سزانتی  7با دست و در عم   3100خرداد ماه  79

بوته در متر مربع بود. در طزی فصزل    79تراکم بوته در مءرعه میادل 
ایی خزاک  شزیمی -رشد ا  کود و سم استفاده نشد. نتایج تجءیه فیءیکو

هزای آ  مءرعزه،   متزری، ویژگزی  سزانتی  19مءرعه در عم  صفر تزا  
های هواشناسی منطقه در طزی  های پودر جلبک آکادین و دادهویژگی

 نشان داده شده است.  0و  1، 7، 3ترتیآ در جداول  فصل رشد به
که در طبقزه الیزت    بود( کتول) DPX رقم استفاده، مورد ایسو بذر

(Registered seed قززرار دارد )و آمززو ش  قززاتیتحق مرکززء ا  کززه
کشاور ی و منابع طبییی استان ما نزدران تهیزه شزد. بزذرهای مزورد      
استفاده، بذرهای برداشت شده همان سال بودند که تا  مزان آ مزای    

 30کننده و در محدوده دمایی  در انبار کنترل شده دارای سیستم خنک
درصزد ناهزداری    09تزا   19گراد و رطوبت نسزبی  درجه سانتی 31تا 

ثانیزه   89شدند. بزذور بزا هیپوکلریزت سزدیم یزک درصزد بزه مزدت         
با آ  مقطزر شستشزو شزدند. بزرای      ضدعفونی شدند و سپس سه بار

های موجود با قرار گرفتن اعمال تیمار فرسودگی، بذور بر اساس روش
 17درصد به مزدت   09گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 03در دمای 

 (.ISTA, 2009)د ده شدنساعت فرسو
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 های فیزیکو شیمیایی خاک مزرعهویژگی -1جدول 

Table 1- Physico-chemical properties of the experimental soil 

پتاسیم قابل 

 دسترس
Potassium (K)   

فسفر قابل 

 دسترس
Phosphorus (P) 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

(N) 

% 

 کربن آلی
Organic 

carbon  

% 

 هدایت الکتریکی 
 Electrical 

conductivity (EC) 

dS.m-1 

 اسیدیته
pH 

خاک بافت  

Soil 

texture 
mg.kg-1 

240 5.54 0.066 0.60 0.71 7.36 
 لوم سیلتی

Silty Loam 

 
 های آب مزرعهویژگی -0جدول 

Table 2- Properties of the experimental water 

Na+ Mg2+ Ca2+ SO4 
2- Cl- HCO3 

- 
 اسیدیته

pH 

 هدایت الکتریکی 
 Electronic conductivity (EC) 

meq.l -1 dS.m-1 
11.0 11.6 18.4 12.2 10.2 3.8 7.4 1.5 

 

( گزارش شده Acadian Seaplants, Canadaتولیدکننده )ها توسط شرکت داده. (A. nodosum)های پودر جلبک آکادین برخی ویژگی -3جدول 

 است.
Table 3- Some composition of Acadian marine plant extracts powder (A. nodosum) according to information provided by 

Acadian Seaplants, Canada  

هاویژگی   Traits 

ایقهوه -بلورهای سیاه  
Brownish-black crystals 

 Appearance ظاهر

 Solubility in water حاللیت در آ  100%

10.0–10.5  pH 

 Maximum moisture حداکثر رطوبت 6.5%

 Organic matter مواد آلی 55%–45

 Ash (Minerals) خاکستر )مواد میدنی( 55%–45

 Total nitrogen (N) نیتروژن کل 1.5%–0.8

 Available phosphoric acid (P2O5) (P2O5)اسید فسفریک قابل دسترس  2%–1

 Soluble potash (K2O) (K2O)پتاسیم قابل دسترس  22%–17

75–250 mg.L-1 آهن Iron (Fe) 

5–20 mg.L-1 منانء Manganese (Mn) 

Total 4.4% اسیدهای آمینه Amino acids 

 
 سال مورد آزمایش )اداره هواشناسی استان سمنان( های هواشناسی منطقه در دوداده -4 جدول

Table 4- Meteorological data for the field sites during experiment (Semnan province Meteorological Office) 

   بارندگی رطوبت نسبی  میانگین دما
Mean temperature (°C) Relative humidity (%) Precipitation (mm)   

1399 (2019) 1398 (2018) 1399 (2019) 1398 (2018) 1399 (2019) 1398 (2018) Month ماه 

9.4 11 67 57 41.4 75.8 April  فروردین 

16.3 16.2 60 47 49.5 6.8 May اردیبهشت 

24.9 22 41 46 0.0 10.7 June خرداد 

24.0 27.5 41 42 4.2 0.0 July  تیر 

25.5 25.1 38 42 16.2 0.0 August مرداد 

20.3 21.3 45 42 0.0 0.0 September شهریور 

13.8 14.3 47 43 10.7 3.3 October مهر 

9.4 10.1 51 48 4.8 5.8 November آبان 
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درصزد عصزاره جلبزک دریزایی بزا       1/9تیمار بذور با غلظت پی 

انجزام شزد. بزرای    رعایت اصول هوادهی بذر به مدت شز  سزاعت   
عدد بذر سویا قرار گرفت و بزا   99تیمار کردن بذور، در هر ظرف پی 
لیتر محلول عصاره جلبک دریایی خیسانده شدند. پزس ا  آن  میلی 39

گیری صفات بذور در سایه خشک شدند و جهت ادامه آ مای  و اندا ه
یء صبح پاشی ندر مقایسه با بذور نرمال استفاده گردیدند. تیمار محلول

( و در شرایط مساعد محیطی انجام شد، R1 ود و هناام آغا  گلدهی )
های گیاه کامالً خزیس شزدند )میزءان عصزاره جلبزک      که برگطوری
منظور بهبود جذ  برگی  لیتر در مءرعه بود(. به 399پاشی شده محلول

درصد استفاده  93/9با غلظت  X100عصاره جلبک دریایی، ا  تریتون 
پاشی انجام شد. عصاره گیری صفات دو هفته پس ا  محلولشد. اندا ه

جلبک مورد استفاده با نام تجاری آکادین ساخت کشور کانادا و تمامی 
 مواد شیمیایی مورد استفاده مرک آلمان بود. 

MDEمیاناین ظهور گیاهچزه رو انزه در مءرعزه )   
( شاخصزی ا   3

تقسیم درصد  سرعت و تیداد گیاهچه ظاهر شده در مءرعه است که ا 
رابطزه   طبز   (D)  یآ ما دوره طول بر( FEPظهور نهایی گیاهچه )

  (.ISTA, 2006) آمد دستبه (3)

(3)     
   

 
 

گیزری صزفات   پاشی اقدام به انزدا ه دو هفته پس ا  اعمال محلول
های برگی و کل، دیسک a ،bگیری میءان کلروفیل گردید. برای اندا ه

درجزه   19سولفوکسید، در دمزای  متیللیتر ا  دیمیلی 9گرم( در  9/9)
 Hiscox andدقیقزه قزرار داده شزدند )    19گزراد و بزه مزدت    سانتی

Israelstom, 1979  و  809، 881هزای  (. میءان جذ  در طول مزوج
فنزل اسزید   نانومتر ثبزت گردیزد. تییزین قنزد محلزول بزه روش        019

( و قند نامحلول با استفاده Bonnett and Incoll, 1992سولفوریک )
 Yang etیانزگ و همکزاران )   ( و روشHCLO4ا  اسید پرکلریزک ) 

al., 2000 ) گیری اسیدهای آمینه آ اد ا  روشانجام شد. جهت اندا ه 
-و بزافر اسزتیک اسزید     (Xiong et al., 2006ژیانگ و همکزاران ) 

استات سدیم، میرف نین هیدرین و اسید آسکوربیک اسزتفاده گردیزد.   
بزارانکو و   هزا طبز  روش  هدایت الکتریکزی غشزا  پالسزمایی بزرگ    

بززرای گیززری شززد. انززدا ه( Barranco et al., 2005همکززاران )
(، R2پاشزی ) گیری شاخص سطح برگ دو هفته پزس ا  محلزول   اندا ه
طور تصادفی برداشت شد و سطح تمامی بوته ا  هر تیمار بهپنج تیداد 
بوته بزا اسزتفاده ا  دسزتااه سزنج  سزطح بزرگ        پنجهای این برگ
ساخت کشور انالستان به ثبت رسزید. هزدایت     A3 Light boxمدل
صورت تصادفی انتخا  شده بودند و بزا  ه بهای روی پنج برگ کرو نه

سزاخت کشزور هلنزد     Neterlandمزدل   7استفاده ا  دسزتااه پرومتزر  
گیری شد. درصد روغن دانه با استفاده ا  دستااه سوکسله تمزام  اندا ه

                                                           
1- Mean daily Seedling field emergence 

2- Prometer 

اومزاه   ( و روشSoxtherm 2000 automatic Gerhardtاتوماتیک )
گیری شد. برای محاسزبه  اندا ه (Oomah et al., 1995) و همکاران

هزا در عملکزرد دانزه ضزر  شزد.      عملکرد روغن، درصد روغن نمونزه 
 09( همءمزان بزا  رد شزدن    R8عملکرد دانه در  مان رسیدگی کامل )

هزای موجزود در   های مءرعه انجام شد. تیداد بوتههای بوتهدرصد نیام
دانه بر حسآ گزرم در متزر   یک مترمربع برداشت و در نهایت عملکرد 

های دو سال  راعی، ابتدا آ مون بارتلت مربع گءارش گردید. برای داده
دار نبود و همانی اشزتباه  انجام شد. برای صفاتی که این آ مون مینی

آ مایشی تأیید گردید، تجءیه مرکآ انجام شد. برای صفاتی که آ مون 
، کلروفیزل  bبزه   aدار شد )شامل صفات نسبت کلروفیزل  بارتلت مینی

طزور جداگانزه تجءیزه    های هر سال بهکل و اسیدهای آمینه آ اد( داده
 و SAS 9.1افزءار   هزا بزا اسزتفاده ا  نزرم    شدند. تجءیه و تحلیزل داده 

در سطح احتمزال پزنج درصزد     LSDها به روش مقایسه میاناین داده
 صورت پذیرفت.

 

 نتایج و بحث

 روزانه میانگین ظهور گیاهچه
گءارش شزده اسزت.    9جدول نتایج تجءیه واریانس این صفت در 

آورده شده است.  3شکل مقایسه میاناین ظهور گیاهچه در مءرعه در 
دهد که کمتزرین میزءان ایزن صزفت در بزذور      بررسی نتایج نشان می

رو  بود. در بذور نرمزال و   بذر در 70/3فرسوده به ثبت رسید و میادل 
تیمار بزذری ایزن   صورت پی فرسوده، کاربرد عصاره جلبک دریایی به

درصد نسبت به عدم کاربرد عصاره  91/99و  13/39ترتیآ  صفت را به
افءای  داد. کمتر بودن میاناین ظهور گیاهچه در مءرعزه در شزرایط   

فرآینزد   هزایی اسزت کزه در شزروع     فرسودگی، احتماالً به دلیل وقفزه 
گردد. علت این وقفه ایجزاد شزده    نی در بذور فرسوده ایجاد می جوانه
های وارد شزده بزه   تواند این باشد که بذرها برای اینکه خسارتنیء می

ها ممکزن  غشا  را جبران کنند نیا  به  مان دارند و جبران این خسارت
 مزان  پذیر باشد. بنابراین مدت است بید ا  جذ  آ  توسط بذر امکان

 نزی در بزذرهای فرسزوده نسزبت بزه       تکمیل فرآیند جوانه ال م برای
یابد. نتزایج تحقیز  حاضزر نشزان داد کزه      بذرهای نرمال افءای  می

بذرهای فرسوده شده به دلیل کزاه  در فیالیزت آنزءیم آلفزا آمزیال ،      
های فیال اکسیژن و تخریآ در دیزواه سزلولی در جزذ     افءای  گونه

هزا  یابزد )داده  نی کزاه  مزی  رو، جوانهو ا  اینآ  دچار مشکل شده 
 نزی در  گءارش نشده است(. ا  دیار دالیزل احتمزالی کزاه  جوانزه    

ای بزذر  توان به کاه  کارایی مصرف مواد ذخیرهبذرهای فرسوده می
و در نتیجه کاه  در انتقال مواد غذایی به محور جنینی و کزاه  در  

توانزد تزا   تیمار میه اعمال پی رشد سلولی محور جنینی اشاره کرد، ک
حدودی سبآ افءای  در مصرف مواد غزذایی شزده و ا  ایزن طریز      

دسزت  میاناین ظهور گیاهچه را افءای  دهد. در توافز  بزا نتزایج بزه    
دهزد کزه فرسزودگی بزذر     آمده، تحقیقات محققان دیار نیء نشان می
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ر منجر به کاه  درصد سبء شدن نهایی و میاناین ظهور گیاهچزه د 
(. این محققزان علزت کزاه     Kapoor et al., 2010شود )مینخود 

 نی را تأثیر فرسودگی بذر بر نفوذپزذیری غشزا ، افزءای     درصد جوانه
 نی دانستند. تنفس بذر و کاه  انرژی اولیه مورد نیا  بذر برای جوانه

ربرد عصاره جلبک علت افءای  میاناین ظهور گیاهچه در مءرعه با کا

ساکاریدها در دریایی به دلیل وجود جیبرلین، سیتوکینین، اکسین و پلی
گءارش کردند که  (. محققانYusuf et al., 2012باشد )این ماده می

 Oryzaعصاره جلبک دریایی سزبآ افزءای  ایزن صزفت در بزرنج )     

sativa( )Layek et al., 2018( و سززویا )Ramarajan et al., 

 .( گردید2012

 

 
، normal seed  بذر نرمال:در مزرعه ) ظهور گیاهچهتیمار بذور با عصاره جلبک دریایی بر میانگین تأثیر برهمکنش کیفیت اولیه بذر و پیش-1 شکل

 LSD داری در سطح احتمال پنج درصد با آزمون معنی (aged seedبذر فرسوده: 

Figure 1- Effect of seed primary quality and seed pretreatment of seaweed extract on mean daily seedling emergence. 

Significance at the 5% probability level with LSD. 

(، قند SCای )(، شاخص سطح برگ، هدایت روزنهEC(، هدایت الکتریکی )MDEواریانس میانگین مربعات سبز شدن روزانه )تجزیه  -5جدول 

تحت تأثیر فرسودگی و  (seed yield)و عملکرد دانه  (oil yield)(، عملکرد روغن insoluble sugar(، قند نامحلول )soluble sugarمحلول )

 تجزیه مرکب(عصاره جلبک در مزرعه سویا )

Table 5- Variance analysis of mean squares of mean daily seedling field emergence (MDE), soluble sugar, insoluble sugar, 

electrical conductivity (EC), LAI, stomatal conductance (SC), oil yield and seed yield under aging and seaweed extract on  
field of soybean 

 منابع تغییر
S.O.V 

d.f MDE 
Soluble 

sugar 
Insoluble 

sugar 
EC LAI SC 

Oil 

yield 
Seed yield 

 year 1 0.24ns 1797.90 ns 782.79 ns 1.34ns 0.004  سال

ns 
4302.29ns 395.63 ns 10413.46 ns 

 Error 1 4 0.005 970.10 835.08 6.37 0.81 198.41 440.55 11438.94خطای اول 

 **aging 1 6.68** 7270.68** 71.72 ns 350.64** 9.53** 2907.32( aفرسودگی )
4758.84

** 
99706.06** 

 (bعصاره جلبک )
Seaweed extract 

3 1.77** 793.54 ns 4703.81** 56.34** 1.67** 2564.46** 
2108.31

** 
52425.19** 

a*b 3 0.16* 8630.08** 2589.66** 9.18 ns 0.32 ns 326.45 ns 91.13 ns 3082.03 ns 

y*a 1 0.13 9595.96** 0.0001 ns 9.42 ns 0.31 ns 173.91 ns 192.77 ns 5306.62 ns 

y*b 3 0.001 598.39 ns 0.00001 ns 23.14** 0.64* 156.39 ns 25.18 ns 716.67 ns 

y*a*b 3 0.069 1429.12 ns 0.00001 ns 4.79 ns 0.25 ns 106.07 ns 73.36 ns 1941.22 ns 

 Error 28 0.03 688.01 259.36 4.44 0.17 179.51 110.23 2729.54خطا 

 ضریآ تغییرات 
C.V (%) 

- 8.1 11.7 10.7 2.8 16.3 8.7 22.8 22.4 

nsداری در سطح پنج درصد و یک درصد.داری، مینیترتیآ: عدم مینی ، * و ** به 
ns, * and **: nonsignificant, significant in 5% and 1% respectively. 

 

 اسیدهای آمینه آزاد
هزا  دار شد، دادهکه آ مون بارتلت برای این صفت مینیجاییا  آن

در قالآ تجءیه ساده )هر سال جداگانه( آنالیء شدند. تجءیزه واریزانس   
گءارش شده اسزت. نتزایج سزال اول آ مزای       8جدول در این صفت 

کن  کیفیت اولیه بذر و عصاره جلبک بر محتزوای  نشان داد که برهم
شکل طور که در اسیدهای آمینه آ اد در برگ سویا تأثیرگذار بود. همان

(a)7 صزورت  شود در شرایط نرمال تنها کاربرد عصاره بزه مشاهده می
موجآ افءای  این صفت شد. این در حالی است کزه در   پاشیمحلول

پاشی و صورت محلولگیاهان حاصل ا  بذور فرسوده، کاربرد عصاره به

b 
a 

d 

c 
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aged seed



 1421 بهار، 1، شماره 02نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد      661

پاشزی توانسزت میزءان    تیمار و محلزول صورت پی کاربرد توأم آن به
داری نسبت بزه  طور مینیاسیدهای آمینه موجود در برگ گیاهان را به

در برگ گیاهان حاصزل   دهای آمینه آ ادمقدار اسیشاهد افءای  دهد. 
درصد بیشتر ا  بزرگ   33/70ا  بذرهای فرسوده در سال دوم آ مای ، 

 (.b7شکل گیاهان نرمال بود )
هزای  عنزوان ترکیبزات نیتروژنزی آلزی، بلزوک     اسیدهای آمینه بزه 

هزای  تساختمانی پروتئین هستند. اسیدهای آمینه در بیوسنتء متابولیز 
کنند. این مواد ا  طری  تأثیر بر ثانویه و هورمونی نق  مهمی ایفا می

کلروفیززل و فتوسززنتء، بززر رشززد و عملکززرد گیاهززان مزز ثر هسززتند    
(Gawronska, 2008  دلیل افءای  اسیدهای آمینه آ اد در گیاهزان .)

یتی ایزن ترکیبزات   تزوان ویژگزی اسزمول   حاصل ا  بذور فرسوده را می
هزای  هزای آ اد حاصزل ا  واکزن    منظور جزارو  کزردن رادیکزال    به

. یکزی ا  دالیزل افزءای     (Akbari et al., 2019) فرسودگی دانست
این صفت با کاربرد عصاره جلبک این است که عصاره جلبزک حزاوی   

 (.Colla et al., 2014)اسیدهای آمینه است 

 

 

 

 

 

( بر محتوای b) 1333( و تأثیر کیفیت اولیه بذر در سال a) 1331کنش کیفیت اولیه بذر و عصاره جلبک دریایی در سال تأثیر برهم -1 شکل

های دارای حداقل  ستون پاشی.تیمار بذری به همراه محلول: پیشb4پاشی و : محلولb3تیمار، پیش: b2: صفر، b1. هااسیدهای آمینه آزاد در برگ

 ندارند. LSDداری در سطح احتمال پنج درصد با آزمون  یک حرف مشترک اختالف معنی

Figure 2- Effect of seed primary quality and seaweed extract in 2018 (a) and effect of seed primary quality in 2019 (b) on free 

amino acids content of leaves. b1: control, b2: pretreatment, b3: foliar spray and b4: seed pretreatment+foliar spray. 

Columns with at least one same letter have not significant difference at 5% probability level using the LSD. 

 
 Chlو کلروفیل کل ) b (Chla/Chlb)به  a(، نسبت کلروفیل free aminoacidsتجزیه واریانس میانگین مربعات اسیدهای آمینه آزاد ) -6جدول 

total 1333و  1331( تحت تأثیر فرسودگی و عصاره جلبک در مزرعه سویا )تجزیه جداگانه سال ) 
Table 6- Variance analysis of mean squares of free aminoacids, Chla/Chlb and Chl total under aging and seaweed extract on 

field of soybean (2018 and 2019) 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

Free 

aminoacids Chla/Chlb Chltotal 
Free 

aminoacids  Chla/Chlb Chl total 

 (2018) 1331  (2019)1333 

 Replication 1 428.53 0.001 0.06 1273.23 0.085 0.08تکرار 

 *Aging 4 4558.58** 0.03** 0.002 ns 10652.61** 0.22* 1.94( a) وال 

 (b)عصاره جلبک 

 Seaweed extract 
1 4383.43** 0.004 ns 0.67* 907.57 0.30** 2.30** 

a*b 3 1473.73* 0.015** 0.34 ns 84.47 0.04 1.81* 

 Error  14 388.91 0.001 0.18 539.48 0.026 0.37خطای 

 C.V (%) - 8.6 6.2 6.9 11.9 15.6 10.4ضریآ تغییرات 

nsداری در سطح پنج درصد و یک درصد.داری، مینیترتیآ: عدم مینی ، * و ** به 

ns, * and **: nonsignificant, significant in 5% and 1% respectively. 
 

و کلروفیلل   bبه   aهای فتوسنتری )نسبت کلروفیلرنگدانه

 کل(
نشان داده شده اسزت. بررسزی    8جدول تجءیه واریانس در نتایج 
در بزرگ گیاهزان    bبه   aبیانار این است که نسبت کلروفیل 1شکل 

داری کمتزر ا    ، به میزءان مینزی  3101ا  بذور فرسوده در سال حاصل 
شرایط نرمال بود. کاربرد عصاره جلبک در شرایط نرمال تأثیری بر این 

پاشزی در شزرایط   تیمار و محلزول صفت نشان نداد و کاربرد توأم پی 
 (. 1شکل دار این صفت شد )فرسودگی موجآ افءای  مینی
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: b3تیمار، : پیشb2: صفر، b1. 1331در سال  bبه  aکنش کیفیت اولیه بذر و عصاره جلبک دریایی بر نسبت کلروفیل تأثیر برهم -3 شکل

داری در سطح احتمال  های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی ستون پاشی برگی.تیمار بذری به همراه محلول: پیشb4پاشی و  محلول

 ندارند. LSDپنج درصد با آزمون 

Figure 4- Effect of seed primary quality and seed pretreatment of seaweed extract on chl a/chl b in 2018. b1: control, b2: 

pretreatment, b3: foliar spray and b4: seed pretreatment+foliar spray. Columns with at least one same letter have not 

significant difference at 5% probability level using the LSD. 

 

نتایج سال دوم بیانار این بود که فرسودگی بزذر موجزآ کزاه     
( و استفاده ا  a0شکل شد ) bبه  aدرصدی در نسبت کلروفیل  01/79

چنزین کزاربرد تزوأم    پاشی و همصورت محلولعصاره جلبک دریایی به
داری طزور مینزی  پاشی توانست ایزن صزفت را بزه   تیمار و محلولپی 

 (. b0شکل نسبت به شاهد ارتقا دهد )
که اعمال فرسودگی ا  طری  کاه  نتایج این پژوه  نشان داد 

گردیده اسزت   bبه  aموجآ کاه  نسبت کلروفیل  aمیءان کلروفیل 
های فیال وسیله گونهتواند تخریآ کلروفیل بهکه دلیل این کاه  می
اسزت.   IIو  Iهزای  مرکء واکن  فتوسیستم aاکسیژن باشد. کلروفیل 

لذا افءای  آن، تقویت سیستم فتوسزنتءی گیزاه را بزه دنبزال خواهزد      
 (. Nayar and Gupta, 2006داشت )

 
پاشی : محلولb3تیمار، : پیشb2: صفر، b1. 1333 سال در bبه  a( بر نسبت کلروفیل b( و عصاره جلبک دریایی )aتأثیر کیفیت اولیه بذر ) -4 شکل

داری در سطح احتمال پنج درصد با  ستون های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی پاشی برگی.تیمار بذری به همراه محلول: پیشb4و 

 ندارند. LSDآزمون 
Figure 4- Effect of seed primary quality (a) and seaweed extract (b) on chl a/chl b in 2019. b1: control, b2: pretreatment, b3: 

foliar spray and b4: seed pretreatment+foliar spray. Columns with at least one same letter have not significant difference at 

5% probability level using the LSD. 

 
عصاره جلبک دریایی احتماالً ا  طری  کزاه  تولیزد ایزن    کاربرد 

 aاسززت ا  کززاه  کلروفیززل هززای مخززر  اکسززیژن توانسززته گونززه
در  Hussein et al. (2021)جلوگیری کند. در راستای این پزژوه   

 Lactucaهو )در کزا  Yusuf et al. (2019)(، .Zea mays Lذرت )

sativaو ) Vinoth et al. (2017) فرنای )در گوجهLycopersicon 

sculentum L. )   نیء گءارش کردند که کاربرد عصاره جلبزک موجزآ
 افءای  میءان کلروفیل گردید.

کلروفیل کل در سال اول، تنها تحت تأثیر کاربرد عصزاره جلبزک   
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فرسودگی تأثیری بر این صفت نشان نداشت. نتایج قرار گرفت و تیمار 
صزورت  سال اول آ مای  نشان داد که کاربرد عصاره جلبک دریایی به

پاشی موجزآ افزءای    تیمار و محلولپاشی و کاربرد توأم پی محلول
(. بررسزی  a9شزکل  دار کلروفیزل کزل نسزبت بزه شزاهد شزد )      مینی
اولیه بزذر و عصزاره جلبزک دریزایی در سزال دوم      کن  کیفیت  برهم

بذر  آ مای  حاکی ا  آن است که در هر دو شرایط نرمال و فرسودگی
پاشزی موجزآ افزءای     صزورت محلزول  تنها کاربرد عصاره جلبک بزه 

کلروفیل کل نسبت به شاهد گردید. سایر تیمارها اگرچه ایزن  دار مینی
با گیاهان شزاهد اختالفزی   صفت را افءای  دادند ولی ا  لحاظ آماری 

هزای فتوسزنتءی   (. افزءای  در محتزوای رنادانزه   b9شزکل  نداشتند )
ممکن است ناشی ا  حضور هورمزون سزیتوکینین در عصزاره جلبکزی     

کننزد و منجزر بزه    ها نمو کلروپالست را تسزریع مزی  باشد. سیتوکینین
 Ali)شوند هتر گرانا میافءای  تیداد و سایء کلروپالست و گسترش ب

et al., 2021)هزای فتوسزنتءی   چنزین افزءای  میزءان رنادانزه    . هم
ها در عصاره جلبزک دریزایی باشزد    ممکن است به دلیل حضور بتائین

(Vijayanand et al., 2014نتایج بررسی .)  های قبلی نیء نشزان داده
که کاربرد عصاره جلبک دریایی سبآ افزءای  سزطح کلروفیزل     است

(. Khan et al., 2009شزود ) برگ ا  طریز  افزءای  سزنتء آن مزی    
مشابه نتایج تحقی  حاضر محققان دیازری نیزء گزءارش کردنزد کزه      
کاربرد عصاره جلبک دریایی سبآ افءای  میزءان کلروفیزل در سزویا    

 (Joshi paneri et al., 2020; Ramarajan et al., 2012) گردید

 
میزان کنش کیفیت اولیه بذر و عصاره جلبک دریایی بر برهم )الف( و 1331عصاره جلبک دریایی بر میزان کلروفیل کل در سال  تأثیر -5 شکل

  پاشیتیمار بذری به همراه محلول: پیشb4پاشی و : محلولb3تیمار، : پیشb2: صفر، b1. 1333کلروفیل کل در سال 

 ندارند. LSDداری در سطح احتمال پنج درصد با آزمون  ستون های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی
Figure 5- Effect of seaweed extract on total chlorophyll in 2018 (a) and seed primary quality and seaweed extract on total 

chlorophyll in 2019. b1: control, b2: pretreatment, b3: foliar spray and b4: seed pretreatment+foliar spray.  
Means followed by the same letters in each column are not significantly different by LSD test at 5% probability level. 

 

 قندهای محلول و نامحلول
نشزان   9جزدول  تجءیه واریانس میاناین مربیات این صزفات در  

گیاهانی کزه عصزاره را دریافزت     داده شده است. پیری تسریع شده در
پاشزی(،  صزورت محلزول  تیمار و نزه بزه  صورت پی نکرده بودند )نه به
درصزدی میزءان قنزدهای محلزول و کزاه        00/78موجآ افءای  

درصدی قندهای نامحلول موجود در برگ نسزبت بزه شزرایط     10/39
، تنهززا کززاربرد (. در شززرایط فرسززودگیb8و  a8شززکل نرمززال شززد )

دار قنزدهای  پاشی موجزآ افزءای  مینزی   تیمار به همراه محلول پی 
محلول نسبت به شاهد شد ولی در گیاهان حاصل ا  بذور نرمال، تیمار 

پاشی، تیمار به همراه محلول چنین کاربرد توأم پی پاشی و هممحلول
(. در شرایط نرمال، a8شکل این صفت را نسبت به شاهد افءای  داد )

پاشزی موجزآ   تیمار به همراه محلزول پاشی و کاربرد توأم پی محلول
(. قنزدهای محلزول   b8شزکل  کاه  میءان قندهای نامحلول شدند )

هزا تجمزع   جءئی ا  محافظان اسمءی هستنند که در پاسزخ بزه تزن    
ظیم اسمءی نق  دارند. قندهای محلزول بزا افزءای     یابند و در تن می

هزا بزه   داری تورژسانس، پایداری غشا ها و پروتئینفشار اسمءی، ناه
(. Movahhedi Dehnavi et al., 2017کننززد )گیززاه کمززک مززی

ترین عامل افزءای  قنزد محلزول در شزرایط فرسزودگی در ایزن        مهم
های کربن نامحلول )نشاسته( باشزد  تخریآ هیدراتتواند  پژوه  می

شزود. پژوهشزاران   که در نهایت منجر به افءای  قندهای محلول می
دیار نیء نشان دادند که فرسودگی بذر سویا موجآ افءای  میءان قند 

 Mansouriمحلززول در بززرگ گیاهززان حاصززل ا  ایززن بززذور شززد ) 

Gandamany et al., 2015      این محققزان بیزان کردنزد کزه شزاید .)
بتوان افءای  قندهای محلول در شرایط فرسودگی را با فیالیت بیشتر 

اکسیالت و مسیر گلوکونئوژنء که در طی آن ذخایر لیپیزدی  چرخه گلی
شزوند، توجیزه کزرد. پژوهشزاران     های کزربن تبزدیل مزی   به هیدرات

های رشزد، عناصزر   هورمون دریافتند که عصاره جلبک به دلیل داشتن
هزای آلزی نظیزر    چنین به دلیزل حضزور مولکزول   میکرو و ماکرو و هم

 Jannin etشود )اسیدهای آلی منجر به افءای  میءان قند محلول می

al., 2013.) 
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: b3تیمار، : پیشb2: صفر، b1کنش کیفیت اولیه بذر و عصاره جلبک دریایی بر محتوای قند محلول و نامحلول موجود در برگ. تأثیر برهم -6 شکل

داری در سطح احتمال  ستون های دارای حداقل یک حرف مشترک اختالف معنی پاشی برگی.تیمار بذری به همراه محلول: پیشb4پاشی و محلول

 ندارند. LSDپنج درصد با آزمون 
Figure 6. Effect of seed primary quality and seaweed extract on content of soluble and insoluble sugars in leaves. b1: control, 

b2: pretreatment, b3: foliar spray and b4: seed pretreatment+foliar spray. Columns with at least one same letter have not 

significant difference at 5% probability level using the LSD. 

 
 شاخص هدایت الکتریکی غشاء

دست آمده در این تحقی ، شاخص هدایت الکتریکی  طب  نتایج به
درصزد بیشزتر ا     03/9غشا  در برگ گیاهان روییده ا  بذور فرسزوده  

استفاده ا  تمامی سطوح عصاره جلبزک دریزایی در   شرایط نرمال بود. 
درصد به حزدود   11دار این صفت ا  این پژوه  موجآ کاه  مینی

(. یکزی ا  دالیزل افزءای  شزاخص هزدایت      1جزدول  شد )درصد  10
الکتریکی غشا  در شرایط فرسودگی احتماالً افزءای  پراکسیداسزیون   

شود و به غشا  های آ اد میبه افءای  رادیکاللیپیدها است که منجر 
هزای آ اد موجزآ   کنزد. تولیزد و انباشزتای رادیکزال    خسارت وارد می

شود، در ادامه خسارت به اسیدهای چر  غیراشباع غشاهای سلولی می
ها با یکزدیار  شوند که این رادیکالهای آ اد دیاری تولید میرادیکال

یرات بزه اخزتالل در غشزا ، افزءای      ترکیآ و در نهایت کلیه این تغی
نفوذپذیری و نشت مواد ا  برگ و در نهایت افءای  هدایت الکتریکی 

(. احتماالً عصزاره جلبزک    2012et alGhaderifar ,.شوند )منجر می
هزای فیزال اکسزیژن موجزآ     دریایی نیء با کاه  دادن میزءان گونزه  

-الکتریکی گردیده است. در تحقیقزی محلزول  کاه  شاخص هدایت 

ای موجآ کاه  شاخص هدایت الکتریکزی  پاشی عصاره جلبک قهوه
 Beigzadeh et( شد ).Phaseolus lanatus L)غشا  در لوبیا سفید 

al., 2019.) 
 شاخص سطح برگ

فرسودگی بذر موجآ شد کزه شزاخص سزطح بزرگ در گیاهزان      
(. 1جزدول  درصزد کزاه  یابزد )    71/70ا  این بذور به میءان  روییده

چنزین  پاشزی و هزم  صورت محلزول استفاده ا  عصاره جلبک دریایی به
پاشزی موجزآ افزءای  چشزمایر     تیمار به همراه محلزول کاربرد پی 

(. 1جزدول  درصدی در شزاخص سزطح بزرگ شزد )     39/10و  37/77
احتماالً تیمار فرسودگی در این تحقی  ا  طری  کزاه  دادن درصزد   

دار شاخص سزطح بزرگ   سبء شدن نهایی مءرعه موجآ کاه  مینی
گردید. کاه  سطح برگ منجر به کاه  سزرعت فتوسزنتء خزالص    

یابد. در شود و در نتیجه مواد فتوسنتءی برای رشد گیاه کاه  میمی
ه فرسودگی سبآ کاه  سزطح بزرگ   تحقی  دیاری مشخص شد ک

(. در تواف  با این تحقیز ، نتزایج   Ebone et al., 2020در سویا شد )
سایر تحقیقات نشان دادند که عصاره جلبک دریایی ا  طری  افزءای   

 Khan) سنتء کلروفیل موجآ افءای  سطح برگ نخود و سویا گردید

et al., 2009; Patil et al., 2019). 
 ایهدایت روزنه
 80/0ای در برگ گیاهزان حاصزل ا  بزذور فرسزوده     هدایت رو نه

(. استفاده ا  عصزاره جلبزک   1جدول درصد کمتر ا  گیاهان شاهد بود )
پاشزی  تیمار و محلولپی پاشی و کاربرد توأم صورت محلولدریایی به

ای در برگ سویا شدند. میءان این صزفت  موجآ افءای  هدایت رو نه
تیمار شده اگرچه افءای  یافت ولزی ا   در گیاهان حاصل ا  بذور پی 

(. محققزان  1جدول دار نشان نداد )لحاظ آماری با شاهد اختالف مینی
عصاره جلبک دریایی موجزآ افزءای     پاشیگءارش کردند که محلول

 Carthamus tinctorius L.( )Sibi etای در گلرنگ )هدایت رو نه

al., 2015 ( و اسزفناج )Spinacia oleracea  ( شزد )Xu et al., 

2015 .) 
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ای ، هدایت روزنه(LAI)(، شاخص سطح برگ ECت کیفیت اولیه بذر و عصاره جلبک دریایی بر هدایت الکتریکی )میانگین اثرامقایسه  -7جدول 

(SC( عملکرد روغن ،)Oil yield( و عملکرد دانه )Seed yieldسویا ) 

Table 7- Mean comparison of seed primary quality and seaweed extract on Electrical conductivity (EC), Leaf area index 

(LAI), Stomatal conductance (SC), Oil yield and Seed yield 

 Treatments EC  LAI SC Oil yield Seed yieldتیمارها 

  % Seed primary qualityکیفیت اولیه بذر 
mmol CO2. 

m-2. S-1 
g.m-2 g.m-2 

 Normal seed 72.27 3.04 161.39 55.94 278.83بذر نرمال 

 Aged seed 77.68 2.15 145.82 36.02 187.68بذر فرسوده 

LSD 5% 1.246 0.250 7.922 6.208 30.89 

      Seaweed extractعصاره جلبک دریایی 

 Control 78.20 2.26 140.77 32.46 167.21شاهد 

 Pretreatment 74.01 2.30 146.30 50.83 258.23  تیمارپی 

 Foliar spray 74.15 2.76 153.18 38.42 193.46پاشی محلول

  پاشیتیمار+محلولپی 
Pretreatment+Foliar spray 

73.54 3.04 174.17 62.22 314.11 

LSD 5% 1.762 0.354 11.204 8.78 43.69 

 
 عملکرد روغن و عملکرد دانه

گزرم   97/18عملکرد روغن در گیاهان رشد یافته ا  بذور فرسوده 
گرم در مترمربع کمتزر ا  شزرایط    07/30در مترمربع بود که به میءان 

تیمار بذر با عصاره جلبزک دریزایی موجزآ     (. پی 1جدول نرمال بود )
درصزدی عملکزرد روغزن نسزبت بزه شزاهد شزد، در         90/98افءای  

پاشی با این ماده اختالفی با شاهد نشان نداد. باالترین که محلول الیح
گرم در مترمربع بزه گیاهزانی اختصزاص     77/87عملکرد روغن میادل 

تیمزار بزذری و   صورت کاربرد توأم پزی  داشت که عصاره جلبک را به
یزل کزاه    (. ا  دال1جزدول  پاشی برگی دریافت کرده بودند )محلول

تزوان بزه کزاه  سزطح بزرگ،      میءان روغن در شرایط فرسودگی می
کاه  میءان کلروفیل و در نتیجه کاه  تولید مواد فتوسنتءی اشاره 

که کلروفیل گیاهان حاصل ا  بزذور فرسزوده نیزء     کرد. با توجه به این
رود در سزاختار کلروپالسزت گیاهزان    کاه  یافته است، احتمزال مزی  

جزا کزه بیوسزنتء اسزیدهای     وجود آمده باشد و ا  آنهحاصله اختالل ب
گیزرد بنزابراین کزاه     چر  در کلروپالست و پالستیدها صورت مزی 

جزا کزه   (. ا  آن1جزدول  داری در عملکرد روغن مشاهده گردید )مینی
انرژی ال م برای سزاختن روغزن بسزیار بیشزتر ا  انزرژی ال م بزرای       

ها است، گیاه در هناام کزاه  مزواد فتوسزنتءی    هیدراتساختن کربو
دهزد و  میءان کمتری ا  این مواد را به ساختن روغزن اختصزاص مزی   

(. Verma et al., 2005شزود ) موجآ کاه  درصد روغن در بذر می

در ( Rahimi et al., 2014رحیمی و همکزاران )  مشابه تحقی  حاضر
در گلرنگ مشزاهده  ( Onder et al., 2020اوندر و همکاران ) سویا و

کردند که اعمال فرسزودگی موجزآ کزاه  عملکزرد روغزن در بزذر       
که عصزاره جلبزک دریزایی     ها شد. با توجه به اینگیاهان حاصل ا  آن

، منیززءیم و حززاوی مقززادیر قابززل تززوجهی ا  عناصززر پتاسززیم، فسززفر 
های گیاهی است، احتماالً کاربرد جلبک دریایی سبآ افءای   هورمون

هزا و در نتیجزه   فراهمی و جذ  عناصر غذایی مذکور به سزمت دانزه  
(. محققزان  Shahbazi et al., 2015افءای  میءان روغن شده است )

عصزاره جلبزک دریزایی    دیاری نیء در کلءا مشاهده کردند که کاربرد 
 ,.Azarmehr et alداری ارتقزا داد ) عملکرد روغن را تا سطح مینزی 

2016). 
نتایج نشان داد که در اثر فرسودگی بذر، عملکرد دانزه بزه میزءان    

(. عملکزرد دانزه در گیاهزان    1جدول درصد کاه  نشان داد ) 80/17
پاشزی  صزورت محلزول  شاهد و گیاهانی که عصاره جلبزک را تنهزا بزه   

تری قزرار  دریافت کرده بودند نسبت به تیمارهای دیار در سطح پایین
درصزدی   01/90پاشی با عصاره جلبک موجآ افءای  گرفت. محلول

عملکرد دانه نسبت به شاهد شد.  مانی کزه گیاهزان عصزاره جلبزک     
پاشزی برگزی   تیمزار بزذری و محلزول   دریایی را به هر دو صورت پی 

گزرم در متزر    33/130دریافت کردند باالترین عملکزرد دانزه )میزادل    
 19/11مربع( را به خود اختصاص دادند که نسبت بزه شزاهد افزءای     

بینی بود چراکزه  (. این نتیجه قابل پی 1جدول درصدی را نشان داد )
  طری  کاه  میاناین ظهور گیاهچه مءرعزه  فرسودگی بذر احتماالً ا

ای و افزءای  هزدایت   (، شاخص سطح برگ، هزدایت رو نزه  3شکل )
( موجآ کاه  عملکزرد دانزه گردیزده اسزت. در     1جدول الکتریکی )

مقابل عصاره جلبک دریایی ممکن است بزا افزءای  میزاناین ظهزور     
ای و کزاه  هزدایت   ه، شاخص سزطح بزرگ، هزدایت رو نزه    گیاهچ

الکتریکی موجآ افءای  عملکرد دانه شده باشد. افءای  عملکزرد در  
تواند به حضزور عناصزر   گیاهان تیمار شده با عصاره جلبک دریایی می

هزا در عصزاره جلبزک    خصزوص سزیتوکینین  ها بزه ضروری و هورمون
ن سیتوکینین در دسترس گیاه دریایی مرتبط باشد. این افءای  در میءا

شززود موجززآ شززروع گلززدهی و افززءای  عملکززرد در گیززاه مززی     
(Vijayanand et al., 2014.)  با نتایج این تحقیز ، سزایر    در تواف
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بآ ها نشان دادند کزه اسزتفاده ا  عصزاره جلبزک دریزایی سز      پژوه 
 ;Patil et al., 2019; Kocira et)افءای  عملکرد در سویا گردیزد  

al., 2019). 
 

 تجزیه علیت

برای تییین سهم اثرهزای مسزتقیم و غیزر مسزتقیم متغیرهزا بزر       
 1جزدول  طزور کزه در   عملکرد دانه ا  تجءیه علیت استفاده شد. همان

گردد  مانی که عملکرد دانه به عنزوان صزفت وابسزته در    مالحظه می
(، هزدایت  90/9نظر گرفته شد میزاناین ظهزور گیاهچزه در مءرعزه )    

ای ( و هزدایت رو نزه  91/9(، شاخص سطح بزرگ ) -98/9الکتریکی )
عنوان متغیرهای اصلی وارد مدل شدند. با توجزه بزه میزءان     ( به10/9)

 0ملکزرد دانزه توسزط ایزن     درصد ا  تغییزرات ع  08/99ضریآ تبیین 
صزفت   0شود. نتایج این پژوه  نشان داد کزه ایزن   صفت توجیه می

صورت مستقیم بر عملکرد دانه داشتند. بیشترین اثرات خود را بیشتر به
ترتیزآ میزاناین ظهزور گیاهچزه در مءرعزه       اثر مستقیم مثبزت را بزه  

ه ( ب307/9( و شاخص سطح برگ )779/9ای )(، هدایت رو نه189/9)
صفت، هدایت الکتریکی بیشزترین   0دادند. در بین این خود اختصاص 

 ( را بر عملکرد دانه داشت.-398/9اثر مستقیم و منفی )

 
 سطح برگ، شاخص (EC) ، هدایت الکتریکی(MDE) در مزرعه تجزیه علیت عملکرد دانه تحت تأثیر صفات میانگین ظهور گیاهچه -1جدول 

(LAI) ایت روزنهیو هدا (SC) )عملکرد دانه صفت وابسته است( 

Table 8- Path coefficient analysis of Mean daily Seedling field emergence (MDE), Electrical conductivity (EC), Leaf area index 

(LAI) and Stomatal conductance (SC) traits on seed yield (seed yield is dependent trait). 

Total effects SC LAI EC MDE Traits 

0.59 0.036 0.091 
0.106 

0.360 MDE 

-0.56 -0.056 -0.104 -0.156 -0.246 EC 

0.53 0.079 0.192 0.085 0.171 LAI 

0.39 0.225 0.067 0.036 0.059 SC 

    0.5046 R- Square 

 

 گیرینتیجه

بر اساس نتایج این تحقی  پیری تسریع شده بذر سزبآ تغییراتزی   
در فرآینززدهای فیءیولززوژیکی گیززاه سززویا ا  جملززه افززءای  هززدایت  
الکتریکی و محتزوای اسزیدهای آمینزه آ اد در بزرگ گیزاه و کزاه        
عملکرد روغن و عملکرد دانه شد. اسزتفاده ا  عصزاره جلبزک دریزایی     

اثر مثبزت داشزت و موجزآ افزءای      ویژه در شرایط فرسودگی بذر  به
عملکرد روغن و دانه شد. سطوح مورد استفاده عصاره جلبزک در ایزن   
پژوه ، تا حدودی اثرات منفی فرسودگی را تخفی  دادند. در نهایزت  

پاشی برگزی  تیمار بذری و محلولکاربرد توأم این ماده به صورت پی 
 شود. برای بهبود شرایط فرسودگی در بذور سویا توصیه می
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