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  پژوهشی  مقاله

پیري  آزمونتحت  بذر یفیبر صفات ک )Glycine max(ا یسومادري اه یه گیاثر تغذ ارزیابی

  تسریع شده

  *، 2 سوندیعحمیدرضا  ،1 اینالهام لطیفی

  چکیده مبسوط

، ولی در شود یمظرافت ساختاري و فیزیولوژیکی بذر سویا به عنوان یک شاخصه کیفی مهم در زراعت این گیاه شناخته  :مقدمه

برخی عناصر  ریتأثلذا  .باشد یمبذر طی نگهداري و پیش از کشت ت یفیککاهش  ،سویابذرمشکالت کیفیت  نیتر مزمنعین حال 

   .شد بررسی تنش پیري تسریع شدهبذر سویا تحت  یفیکبر پارامترهاي  يا هیتغذ

و منابع طبیعی دانشگاه  يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزارع تحق )1399-1398(آزمایش طی دو سال متوالی : ها روشمواد و 

و ) به صورت خاك کاربرد(شامل مصرف نیتروژن و فسفر ه یتغذتیمارهاي  .شد یکامل تصادفی بررس هاي در قالب طرح بلوك لرستان

پوسته  یکیوزن هزاردانه و مقاومت مکان و برداشت شدند یدگیبذرها در مرحله رس. بودندآهن و مولیبدن به صورت محلول پاشی 

آنها  ياستاندارد رو یزنآزمون جوانهن یو همچن يری، نشت مواد از بذر اندازه گبر بذرها پس از اعمال پیري تسریع شده. شد یبررس

  .اعمال شد

اما اثر سال تنها بر وزن ؛ داشت يداریبر تمامی صفات مورد مطالعه اثر معن یینتایج نشان داد که استفاده از عناصر غذا :ها افتهی 

-N-P( کامل کودي تیمارت بذر مربوط به یفیبیشترین میزان صفات مرتبط با ک. دار بودیپوسته بذر معن یکیهزار دانه و مقاومت مکان

Fe-Mo( داشت ها آنبر  يکمتر یمنف ریتأثع شده یتسر يریپو  بود.  

 يها رتبهزنی داشتند و آهن و مولیبدن در جوانه يها شاخصدر بین عناصر، نیتروژن و فسفر بیشترین اثر را بر  :گیرينتیجه

ع شده قرار یتسر يریر پیمتر تحت تأثک در آنها اعمال شده بود، و تیمار کوديبودند  يه قویبن يه داراک ییبذرها .بعدي قرار گرفتند

  .بودند تر حساستنش این ، نسبت به تر فیضعه بذر یهر چه بن. زنی بهتري داشتندجوانهگرفتند و 

  بذرت یفیک سویا، تغذیه کودي، زوال بذر،: کلیدي هايهواژ

  :نوآوري يها جنبه

  .رسی گردیدبر پیري تسریع شده آزمونت بذر تحت یفیا بر صفات کیاه سویه گیاثر تغذ -1

  . رسی گردیدبرکیفیت بذر سویا زنی و  اثر عناصر پر مصرف و کم مصرف بر جوانه -2
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  مقدمه

از جمله گیاهان منشاء  (.Glycine max L)سویا  

 50 تقریباً که باشد یم) چین(گرفته از آسیاي شرقی 

 تشکیل را جهان روغنی يها دانه تولید کل از درصد

روغن و پروتئین گیاهی از غنی  یمنبع آنبذر و  دهد یم

 سویا جهانی تولید .)2015و همکاران، 1ا سوجیام( است

میلیون  02/346 بر اساس آمار منتشر شده از سوي فائو

در طی سالیان اخیر میزان . )2018، 2فائو( باشد یمتن 

تولیدات محصوالت کشاورزي با تقاضاي جمعیت همگام 

بهبود زراعت گیاهان کلیدي از بنابراین نشده است، 

 .)2015و همکاران،  3وینجیر( استجمله سویا الزامی 

عوامل مختلفی کیفیت بذر گیاهان زراعی از جمله سویا 

 يها يفناورژنوتیپ، . دهند یمقرار  ریتأثرا تحت 

و  باشند یممدیریت زراعی و محیط از جمله این عوامل 

از زمان کاشت گیاه مادري تا زمان برداشت و پس از 

. بر کیفیت بذر سویا تاثیرگذار باشند توانند یمبرداشت 

 يها تنشراکم کاشت، تغذیه گیاه مادري، تاریخ کاشت، ت

محیطی، زمان برداشت، روش برداشت، خشک کردن 

ت بذر یفیبر ک ی، همگ، نوع انبار و مدت انبار بذربذرها

   .)2014و همکاران،  4شیدایی( گذار هستند ریتأث

 ،تولید شده يبذرهات یفیکسنجش  يها روشیکی از 

ن روش براساس یاصل ا. آزمون پیري تسریع شده است

در  ها آنبا قرار دادن بذرها  يریپ یع مصنوعیتسر

 نیتر برجستهباال به عنوان  یسطوح دما و رطوبت نسب

 يریدر رابطه با شدت و سرعت پ یطیعوامل مح

 از تر عیسرت یفکیم ک ين حالت بذرهایدر ا. باشد یم

 5کاپیالن و تیاگاراجا،( ابندی یمزوال  تیفیکبا  بذرها

زنجیره وار است که  ییایمیوشیب وقایعزوال بذر  .)2015

 يها واکنشخسارت به غشاء و اختالل  با عمدتاً

 و به دنبال آن بسیاري شود یم شروع ییایمیوشیب

، استقرار یزنسرعت جوانه از جملهبذر  یاتیخواص ح

ش یافزاآخر با در و کند یمکاهش پیدا  اهچهیگ

این . شود یم به مرگ بذر منجر یعیر طبیغ يها اهچهیگ

                                                           
1 Sugiyama  
2 Fao 
3 Wingeyer 
4 Sheidaei  
5 Kapilan and Thiagarajah 

 یو ساختمان ییایمیرات شییتغ ،اتیحت یاهش قابلک

 آورد یم بوجود یبات سلولکیر در تریبرگشت ناپذ

به علت عدم  ،زوال بذر. )2010 و همکاران، 6والترس(

ت یقابل و تیفکیشرایط محیطی مطلوب، سبب کاهش 

   .)2010و همکاران،  7کاپور( شود یمات بذر یح

درصد  12 ازرطوبت بذر  بیشتر شدن پژوهشی بادر 

که  يا گونهه ب .ایجاد شدبذر سویا  عتري درزوال سری

در شرایط انبار کردن بخصوص  بذرهایی با رطوبت باال

کیفیت خود را از دست داده و در مطلوب سریعتر نا

 منجر بهکاهش تراکم نهایی  به علتاي  شرایط مزرعه

نگهداري بذرها در شرایط با  .کاهش عملکرد گردید

. کاهش پیدا کرد کنترل شده سرعت زوال بذرها

رطوبت  که دهد یم نشان پژوهشنتایج این همچنین 

تري نسبت به قوه  بذر و شرایط انبار کردن عوامل مهم

اثر قوه نامیه در بذرهاي  که يا گونه به استنامیه اولیه 

- تفاوت معنینگهداري شده با رطوبت باال در انبار مغان 

   .)2019و همکاران،  8شیدایی( داري داشت

با مصرف کود نیتروژن در سویا اثرات مثبتی مشاهده 

 آنها تحت تیمار ياه مادرییی که گشده است و بذرها

قرار داشتند از نظر پیري تسریع شده  تروژنیکود ن

مقاومت نشان داده و نشت مواد در آنها کمتر بوده و 

 9رودریگوس( را نشان دادند يتر نییپاهدایت الکتریکی 

اثر  ،مرقم هاش بذر نخود ایرانیدر  .)2020و همکاران، 

و نشت کاتیونی  یزن جوانهتیمار زوال بر همه خصوصیات 

کاهش . بود دار یمعنبه جز سدیم بذر قبل از آبشویی 

، شاخص قدرت بذر و درصد یزن جوانهدرصد و سرعت 

روز  5و  4زوال مصنوعی  يها شدتگیاهچه عادي در 

تولید . سال بود 4و  2از انبارداري طبیعی  تر شیب

هدایت الکتریکی و نشت سدیم و ، دیآلدئ يد مالون

 5زوال مصنوعی تا  پتاسیم در آب نیز با افزایش شدت

یافت  يتر شیبروز نسبت به انبارداري طبیعی افزایش 

. عدم توانایی غشاها در حفظ انسجام خود بود لیدل بهکه 

                                                           
6 Walters 
7 Kapoor  
8 Sheidaei  
9 Rodrigues  
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با افزایش شدت زوال میزان سدیم و پتاسیم باقیمانده در 

  .)2020و همکاران،  1شعبان( بافت بذري کاهش یافت

 محلول پاشی بررسی اثراتدر پژوهشی دیگر به 

نانواکسید آهن بر ترکیب مواد معدنی دانه سویا پرداخته 

شد، نتایج نشان داد که آهن منجر به افزایش جذب 

هاي سویا  از خاك گشته و رشد رویشی گیاهچه پتاسیم

، از طرفی آهن با بهبود گره زایی در بخشد یمرا بهبود 

و  2یانگ( گردید نیتروژنریشه باعث افزایش تثبیت 

   .)2020 همکاران،

ت یفیک یضمن بررسپژوهش حاضر این بود که هدف 

 ،ویژه يا هیتغذسویاي تولید شده در شرایط بذرها 

همبستگی بین میزان دریافت بهینه عناصر غذایی و 

 تیفیکن یهمچن. ردیقرار گ یابیارزبذر مورد ت یفیک

 ياه مادریه گیتغذ ریتأثتحت بذور تولید شده تا چه حد 

ک نقش ین عناصر مورد مطالعه کدام یبوده و از ب

  .اند داشتهت بذر یفیبر ک يموثرتر

  

  ها روشمواد و  

در ) 1399-1398( یطی دو سال متوال آزمایش در

، دانشگاه لرستان با يدانشکده کشاورز یقاتیمزرعه تحق

و  )(33º 26' 15''N, 48º 15' 39''Eت جغرافیایی یموقع

قبل از شروع . متر از سطح دریا انجام شد 1117ارتفاع 

 15 )متريسانتی 0-30 عمق( مزرعه ش، از خاكیآزما

 ادغام ها نمونهبرداشت و  اوگر وسیله به تصادفی نمونه

 يپارامترها ینتایج حاصل از تجزیه خاك و برخ. شدند

به ترتیب در  شیمدت زمان آزما یثبت شده ط یمیاقل

بر مبناي نتایج حاصل از . استآورده شده  2و  1جدول 

تجزیه خاك میزان کود مصرفی شامل نیتروژن از منبع 

) است 46- 0-0در آن برابر با  NPK نسبتکه (کود اوره 

کیلوگرم در هکتار  75(لوگرم در هکتار یک 150زان یبه م

به صورت  V5کیلوگرم در زمان  75قبل از کاشت و 

 46حاوي (فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل و  )سرك

کیلوگرم در هکتار قبل از  80زان یبه م) P2O5( درصد

کشت و در هنگام شخم به صورت خاك کاربرد استفاده 

                                                           
1 Shaban  
2 Yang  

 8 از آماده سازي زمین، عملیات کاشت درپس . شدند

  .هر سال انجام شد خرداد

حاصل استفاده  يا هیتغذمختلف  یبیمار ترکیشش ت

آورده  3بدن در جدول یتروژن، فسفر، آهن و مولیاز ن

 يها کرتدر فرآیند اجراي آزمایش ابعاد . اند شده

هر یک از . متر مربع در نظر گرفته شد) 3×5(آزمایشی 

. متر بود 5خط کاشت به طول  5شامل  ها کرتاین 

متر و فاصله سانتی 50آزمایشی  يها کرتفاصله بین 

متر در نظر گرفته شد و فاصله خطوط در  3 ها بلوكبین 

 8 خیتاردر . متر در نظر گرفته شدسانتی 30هر کرت 

کود بعد از تلقیح با  رقم کوثرا یخرداد هر سال، بذر سو

  Bradirhizobium japonicum يباکتر حاويبیولوژیک 

107 ا شمارشب
ساخت شرکت زیست  (CFU/gr) 108تا  

تلقیح شب قبل از . فناور سبز به صورت بذرمال انجام شد

  .کشت در سایه انجام گردید
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  دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان مزرعه تحقیقاتی تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاك .1جدول 

Table 1. Chemical and physical analysis of the research farm soil, Faculty of Agriculture, Lorestan 
University 

 سال

Year 

 بافت خاك

Soil 
texture 

 

درجه 

 اسیدي

pH 

هدایت 

 الکتریکی

EC 
 (µ 

mho/cm) 

 کربن

C 
(%) 

 نیتروژن

N 
(%) 

 فسفر

P 
mg 
kg-1 

 پتاسیم

K 
mg 
kg-1 

 آهن

Fe 
mg 
kg-1 

 مولیبدم

Mo 
mg 
kg-1 

 مس

Cu 
mg 
kg-1 

 منگنز

Mn 
mg 
kg-1 

 روي

Zn 
mg 
kg-1 

2019 

رسی _لوم  

Clay 
loam 

7.73 0.64 1.04 0.039 7.6 352 3.4 0.032 0.3 2.8 0.7 

2020 
رسی _لوم  

Clay 
loam 

7.42 0.57 1.02 0.036 7.3 368 3.9 0.041 0.28 0.23 0.6 

  

  

  آزمایش دوره طول در نسبی رطوبت و بارش دما، .2جدول 

Table 2. Temperature, precipitation and relative humidity during the experimental period 

 ماه

Month 

  (C°) دما

 حداکثر

Maximum 

 حداقل

Minimum 

 میانگین

Average 

 بارش

Precipitation (mm) 

 

RH (%) 

 تابش

Sunshine (h) 

1398 

2019 

1399 

2020 

1398 

2019 

1399 

2020 

1398 

2019 

1399 

2020 

1398 

2019 

1399 

2020 

1398 

2019 

1399 

2020 

1398 

2019 

1399 

2020 

)خرداد(  May 35.8 38.2 4.6 6.7 20.2 21.8 5.5 6.6 51.0 40.0 10.0 10.8 

)تیر(   June 41.6 40.5 14.0 13.6 28.2 26.6 0.0 0.0 27.0 23.0 12.3 12.2 

)مرداد(  July 45.4 45.4 17.0 15.7 30.2 31.3 0.0 1.8 24.0 22.0 12.0 11.1 

)شهریور(   August 44.6 41.6 18.3 14.2 31.3 28.7 0.0 0.0 21.0 23.0 11.0 12.0 

)مهر(  September 39.7 39.4 12.1 11.7 25.8 26.9 0.0 0.1 22.0 22.0 11.0 10.3 

بوته در هر متر  35 ها بوتهتراکم بوته پس از استقرار 

 5تا  4در مزرعه در عمق  بذرها. مربع در نظر گرفته شد

تراکم بوته پس از . متري خاك کشت شدندسانتی

بوته در هر متر مربع در نظر گرفته  35 ها بوتهاستقرار 

استفاده  يا قطرهدر این آزمایش از سیستم آبیاري . شد

قبل از هر بار آبیاري، نیاز رطوبتی خاك مزرعه از . گردید

طریق کمبود رطوبت خاك نسبت به ظرفیت زراعی 

میزان آب مصرفی در هر دور  مزرعه محاسبه و مبناي آن

الزم به ذکر است که آبیاري با  .آبیاري تعیین گردید

روز یک بار انجام  4به صورت هر  يا قطرهروش سیستم 

شد و در نهایت در زمان سخت شدن دانه نیز آبیاري 

 NPK نسبتکه (نیتروژن از منبع کود اوره . قطع گردید

لوگرم در یک 150زان یبه م) است 46-0-0در آن برابر با 

 46حاوي (فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل و  هکتار

کیلوگرم در هکتار قبل از  80زان یبه م (P2O5)درصد 

کشت و در هنگام شخم به صورت خاك کاربرد استفاده 

با دز دو در  138از منبع سکوسترین  کالت آهن. شدند

کیلوگرم در هکتار  25هزار و کالت مولیبدن به میزان 

در مرحله قبل از گلدهی به صورت محلول پاشی 

جهت عدم تداخل تیمار محلول پاشی از . استفاده شدند

 .استفاده شد ها کرتمحافظ پالستیکی بین 

 هارلیات زراعی در مزرعه و برداشت بذبعد از اتمام عم

مهر، صفات وزن هزاردانه و مقاومت به  22در تاریخ 

مقاومت به  یبررس يبرا. شد يریضربه آنها اندازه گ

دقیقه در محلول هیپوکلریت  10ضربه بذرها به مدت 

پوسته براساس  یکیسدیم قرار گرفتند و مقاومت مکان
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متورم نشده و محاسبه آن به صورت  يشمارش بذرها

سپس به . )2006و همکاران،  1هنینگ(درصد انجام شد 

، یکیت الکتریو هدا یزنجوانه يپارامترها یمنظور بررس

ساعت  72(ط پیري تسریع شده یابتدا تحت شرا هابذر

 %)100و رطوبت نسبی  سلسیوسدرجه  41در دماي 

بذرها روي یک توري سیمی از  بدین منظور .قرار گرفتند

وکیوم به  يها ظرفجنس آلومینیوم ریخته شدند و در 

 50مقدار  ها آنمتر که در کف سانتی 5×20×30ابعاد 

در . سی سی آب مقطر ریخته شده بود قرار گرفتند

درجه  41به داخل انکوباتور و دماي  ها ظرفنهایت 

زمانی  بازهو بعد از اعمال زوال در  منتقل سلسیوس

شدند مذکور به صورت همزمان از انکوباتور خارج 

براي بررسی سالمت غشاء  .)1995 ،2همپتون و تکرونی(

هدایت بذر آزمون هدایت الکتریکی انجام گردید 

 NPC 360 D ت سنج مدلیالکتریکی توسط دستگاه هدا

بذري  50تکرار  4در آزمون هدایت الکتریکی  .انجام شد

در نظر گرفته شد و پس از توزین ) رشدهیپ ياز بذرها(

میلی لیتر آب دیونیزه غوطه ور ساخته و به  250در 

نگهداري  سلسیوسدرجه  20ساعت در دماي  24مدت 

هدایت الکتریکی از . )1995، 1همپتون و تکرونی(شد 

  : طریق فرمول زیر محاسبه شد

EC = 
EC هر نمونه  

  نمونه وزن

به عنوان بستر  يا حولهاز کاغذ  زنی،آزمون جوانهدر 

درصد  10سطح بذرها با محلول . کاشت بذر استفاده شد

ثانیه ضدعفونی و سپس  20هیپوکلریت سدیم به مدت 

براي انجام این آزمون  .با آب مقطر شست و شو داده شد

تایی از بذرها شمارش و بر روي دو عدد  50سه تکرار 

 .متر قرار گرفتندسانتی 30×45به ابعاد  يا حولهکاغذ 

سپس، کاغذ دیگري روي بذرها قرارداده شد و در نهایت 

کاغذها با اضافه کردن آب مقطر به روش ساندویچی 

روز در  8بذرها در این بستر کاشت به مدت . پیچیده شد

قرار گرفتند  سلسیوسدرجه  25ژرمیناتور با دماي 

 چه،ریشه زنی، طولاتمام جوانه از بعد ).2016، 3ایستا(

 .شد ياندازه گیر ها اهچهیگ خشک و تر وزنچه، ساقه

                                                             
1 Henning  
2 Hampton and TeKrony 
3 ISTA 

و  خط کش از چهریشه و چه ساقه طول يریگ اندازه يبرا

 از آون در دادن گیاه قرار از بعد خشک و تر وزن يبرا

از رابطه زیر محاسبه  یزن جوانهدرصد  .ترازو استفاده شد

  :شد

GP=(
�

�
) ×100 

در هر  با استفاده از اطالعات تعداد بذرهاي جوانه زده 

 .زنی بر اساس فرمول زیر محاسبه شدجوانه روز، سرعت

Gr=∑
��

���  

 Ni :سبز شده در روز هايتعداد بذر i  ،امDi : تعداد روز

  .)2004 ، 4آگراوال(پس از شروع آزمایش 

  

  ها دادهز یآنال

و از نظر نرمال بودن  Minitabافزار توسط نرم ها داده

 2010افزارنسخه و توسط نرم  یبررسوجود داده پرت، 

SAS از نرم  زیرسم نمودار ن يبرا. شد انسیوار هیتجز

 سهیمقا. استفاده شد Excel 2013نسخه  افزار

پنج  در سطح احتمال( دانکن به روش زین ها نیانگیم

  .شدانجام  )درصد

                                                             
4 Agrawal 
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 آزمایش تیماربندي کودي در .3دول ج

Table 3. Fertilizer treatments in the experiment 

 نام کامل تیمار

Full treatment name 

 اختصار

Abbreviation 
Control (no fertilizer) C 

Nitrogen + Phosphorus + Iron + Molybdenum NPFeMo 

Phosphorus + Iron + Molybdenum PFeMo (N deficiency) 
Nitrogen + Iron+ Molybdenum NFeMo (P deficiency) 

Nitrogen + Phosphorus + Molybdenum NPMo (Fe deficiency) 
Nitrogen + Phosphorus + Iron NPFe (Mo deficiency) 

 

  و بحث جینتا

  زنیجوانه درصد

مار یت اعمال تجزیه واریانس نشان داد که جینتا

داشته است زنی درصد جوانهداري بر  تأثیر معنی يکود

 ياثر متقابل سال در تیمار کود). P≤0.01 ،4جدول (

 یزنبیشترین درصد جوانه .)4جدول (نشد دار معنی

زنی و کمترین درصد جوانه )(NPFeMoدر تیمار  47/91

درصد  .)5جدول ( شددر تیمار شاهد مشاهده  29/73

ز یبدن نیصورت عدم استفاده از مول اگرچه در یزن هجوان

گر عناصر اعمال شده کاهش یهمانند عدم استفاده از د

بر  يمضر کمتر ریتأثن عنصر یزان کمبود ایافت اما می

تروژن، فسفر و یسه با کمبود نیدر مقا یزنکاهش جوانه

 یزنعدم حصول درصد جوانه). 5جدول (آهن داشت 

مار یواسطه اثرات مضر ته مارها، بیک از تیچ یکامل در ه

ش تست یبذرها در پ یزنرا درصد جوانهی، زباشد یم يریپ

با  .درصد به دست آمد 100 يریو قبل از اعمال پ

 يها میآنزفرسودگی بذر میزان آلفا و بتا آمیالز که از 

-زنی هستند و نقش بهدر فرآیند جوانه کهیدرولیتی

 بر تواند یمکه  ابندی یمکاهش سزایی در رشد دارند، 

مک ( زنی و رشد اولیه گیاهچه تأثیر گذار باشدجوانه

ند یدر فرا ینقش مهم ها نیپروتئسنتز . )1999 ،1دنالدو

ز یدرولیه يها میآنزد یو تولمحور جنینی  ، رشدیزنجوانه

انتقال دهنده مواد سلولی  يها ستمیس ریننده و ساک

ختالل در پیري با ایجاد ا. دینما یمء فایدانه ا يا اندوخته

 یزنوانهباعث کاهش شاخص ج ر شدهکذ يارهاکسازو

یکنواخت و کامل بذرها باعث  ع،یسر یزنجوانه. شود یم

ع گیاهان زراعی شده یه سریاول سبز شدن مطلوب و رشد

                                                             
1 McDonald 

افزایش  شتر باعثیافت نور بیو با رشد مطلوب اولیه و در

 .)2007 و همکاران، 2دیوایا( گردد یمعملکرد نیز 

رد کبه عمل یابیدر دست يدیلکعامل  یکتروژن ین

 يها میآنزثر کب اکیدر ترچون مطلوب دانه اسـت و 

حضور  یجزء اصـل یکبه عنوان  یزنجوانهاز یمورد ن

اه، یگ يبرا یافکن عنصر به اندازه یا یدارد، لذا با فراهم

 شـود یمـع یتـسر یزنـسرعت جوانـهو  درصـد

در اثبات نقش نیتروژن بر افزایش . )2013 ،3جانسون(

 گفت که آسیمیالسیون توان یمتولیدي  هايقدرت بذر

 توسط يا دهیچیپ بطور کربن متابولیسم و نیتروژن

 آنزیمی يها تیفعال و بیان ژن ها، متابولیت از يا شبکه

 نشان اخیر شواهد مثال، عنوان به .شود یم هماهنگ

 سریعتر صدور به پیرووات منجر افزایش که دهد یم

    افزایش گیاه، رشد افزایش پیر، يها برگ از نیتروژن

PPDK   محتواي کیناز و دي ارتوفسفات و یتوسولیس 

است  شده تنباکو و آرابیدوپسیس در نیتروژن بیشتر

 قدرت مقصد پتانسیل و نیتروژن و کربن تخصیص بهبود

هستند  زمینه این در توجه مورد راهکارهاي جمله از

بیان شده است که  همچنین. )2010 و همکاران، 4رویلت(

، )فسفر و نیتروژن( شیمیایی کود مصرف افزایشبا 

 فتوسنتز بهبود طریق از که یافته افزایش برگ نیتروژن

 همچنین و شده منتقل بذر به بیشتري نیتروژنه ترکیبات

 انتقال طریق از برگ به شده افزوده نیتروژن این از بخشی

 درصد افزایش باعث و شده منتقل بذر به تواند یم مجدد

بـا . )2015 ،5پوریداوي و یوسف(بذر گردد نیتروژن 

                                                             
2 Devaiah  
3 Johnson 
4 Taylor  
5 Yadavi and Yuosofpur 
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ـود فعل و انفعاالت کـه مـصرف کن یتوجـه بـه ا

شتر یب ک، فتوسنتز، تجمع ماده خشییایمیوشیب

ه ک رسد یمو دانه مؤثر است، لذا به نظر  ییهوا يها اندام

ط مناسب یجاد شرایبـا ا عنصر نیتروژنمناسب  یفراهم

، بـر ياه مادریگ يرو تر يقو هايد بذریجهت تول

و  1آندراده( باشد یمدانه مـؤثر  یزنات جوانهیخصوص

  .)2020همکاران، 

  

  یزنسرعت جوانه

 يمار کودیتنتایج تجزیه واریانس نشان داد که  

 ،4جدول (دارد زنی سرعت جوانهبر داري  تأثیر معنی

P≤0.01 .(ن صفت یا ياثر متقابل سال در تیمار برا

 زنیجوانهبیشترین سرعت ). 4جدول (دار نبود معنی

)1.49 seed/day(  ماریتدر NPFeMo) (  و کمترین

شاهد  تیمار در )seed/day 0.52(زنی سرعت جوانه

ه یم تغذیکمبود عناصر در رژ ).5جدول (شد مشاهده 

شد اما  یزنسبب کاهش سرعت جوانه ياه مادریگ

که  يا گونهن کمبودها متفاوت بود به یت به ایحساس

تروژن، فسفر، یب مربوط به نیت به ترتین حساسیشتریب

به ت یحساس يبدن بود که به لحاظ آماریآهن و مول

بدن هرکدام یک گروه و آهن و مولیتروژن و فسفر در ین

کمبود  ).5جدول (قرار گرفتند  يا جداگانهک گروه یدر 

در  ها آندر سویا نیز، به دلیل تقاضاي زیاد  ها يمغذریز 

 دهد یمزنی بذر را کاهش فرآیندهاي فیزیولوژیکی، جوانه

در پژوهشی دیگر به بررسی  .)2018و همکاران،  2ریجو(

اثرات محلول پاشی نانواکسید آهن بر ترکیب مواد 

معدنی دانه سویا پرداخته شد، نتایج نشان داد که آهن 

منجر به افزایش جذب پتاسیم از خاك گشته و رشد 

، از طرفی بخشد یمهاي سویا را بهبود گیاهچهرویشی 

یت آهن با بهبود گره زایی در ریشه باعث افزایش تثب

  .)2020یانگ و همکاران، ( گردید نیتروژن

  

  چهطول ساقه

مار یمبناي نتایج حاصل از تجزیه واریانس ت بر 

 داشت چه ساقهطول بر  داري تأثیر معنی يکود

                                                             
1 Andrade 
2 Rigo  

)p≤0.01 (تیمار ن سال و یداري بولی اثر متقابل معنی

بیشترین . )4جدول (ن صفت مشاهده نشد یا يبرا يکود

در تیمار  متر یسانت 97/16چه به میزان طول ساقه

به میزان  چهو کمترین طول ساقه)  (NPFeMo يکود

جدول (در تیمار شاهد مشاهده شد  متر یسانت 90/10

- هن عناصر بر طول ساقیک از ایکمبود هر ریتأثالبته ). 5

مربوط به کمبود  یمنف ریتأثن یشتریکسان نبود و بیچه 

بدن مشاهده ین آن در اثر کمبود مولیتروژن و کمترین

ک یبه  يز به لحاظ آماریکمبود فسفر و آهن ن. شد

تروژن بر یرا بعد از کمبود ن یمنف ریتأثن یشتریزان و بیم

که افزایش  رسد یمبه نظر . )5جدول (ن صفت داشتند یا

مصرف نیتروژن از طریق افزایش دوام و شاخص سطح 

استفاده از  يبرا يتا شرایط مطلوبتر شود یمبرگ باعث 

فراهم گردد که در  ينور خورشید و تولید مواد فتوسنتز

گردید ارتفاع بوته  در دارنهایت سبب افزایش معنی

نتایج مشابهی نیز توسط . )2015 و همکاران، 3موسوي(

 طوربه . گزارش شده است )2017( همکارانو  4رزاق

به واسطه کود آهن مربوط  چهساقه افزایش ارتفاع ،کلی

به تأثیر این عنصر در فتوسنتز است که سبب افزایش 

و در نتیجه فتوسنتز  شود یم ها برگساخت کلروفیل در 

و مواد فتوسنتزي بیشتري به نقاط  ابدی یمافزایش 

و در نهایت  شود یموارد  ها ساقهمختلف گیاه از جمله 

، و همکاران 5ناصري( کند یمافزایش پیدا چه ساقهارتفاع 

اثر محلول پاشی کود   يا مطالعهدر . )2013، همکاران

داري آهن بر ارتفاع بوته بررسی شد و نتایج ارتباط معنی

نشان داد  به طوري که با افزایش آهن قابل دسترس 

گیاه موجب افزایش فتوسنتز در زمان رشد رویشی و در 

و  6خرمی( شود یمنهایت منجر به  افزایش ارتفاع بوته 

  ). 2018 همکاران،

  

  چهطول ریشه

تأثیر  يمار کودیتنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

اما  داشته است  چه شهیرطول بر  (p≤0.01) داري معنی

). 4جدول(دار نبود اثر متقابل سال در تیمار معنی

                                                             
3 Moosavi  
4 Razaq  
5 Nasiri  
6 Khorami  
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در  متر یسانت 44/13چه به میزان ریشهبیشترین طول 

به  چه ساقهو کمترین طول  )(NPFeMoتیمار کودي 

در تیمار شاهد مشاهده شد  متر یسانت 24/9میزان 

  ).5جدول (

باور هستند که فسفر کافی، سبب  اینپژوهشگران بر 

بدین . شود یماه و توسعه و گسترش ریشه یازدیاد رشد گ

منظور  به كاز خا ياز حجم بیشتر تواند یمترتیب گیاه 

جذب عناصر غذایی و رطوبت استفاده کند که در چنین 

شرایطی جذب و کارآیی استفاده از اکثر عناصر غذایی 

از  تواند یمبه عبارت دیگر، اهمیت فسفر ؛ ابدی یمافزایش 

وزیري ( طریق افزایش رشد ریشه و جذب رطوبت باشد

محلول  رسد یمبه نظر  .)2013و همکاران،  1کاتشوري 

ق با یود فسفره در تلفکعناصر به همراه مصرف  یپاش

با  استارتر ییایمیش هايودکسایر  از یمناسبزان یم

ل قابل جذب کل آن به شیفسفر و تبد یجیتدر يرهاساز

ش داده، ضمن توسعه یود را افزاکاه راندمان مصرف یگ

ش رطوبت در دسترس به دوام یبا افزا ییاشهیستم ریس

د یبه تبع آن تداوم تولو نموده  کمکسطح برگ 

 بذرزوال  یلک طور به. را در پی داشته استالت یمیسآ

به نسبت تقسیم  را )ش اندازه سلولیافزا( توسعه سلول

محدود  و آن را قرار داده ریتأثتحت شتر یب سلولی

  .سازد یم

  

  هدایت الکتریکی

هدایت میزان صفت  برداري  تأثیر معنی يکود ماریت 

بیشترین  .)P≤0.01 ،4جدول (داشت الکتریکی بذر 

و در تیمار شاهد  (µS/cm/g 41.21) یهدایت الکتریک

در  (µS/cm/g 23.64)کمترین میزان هدایت الکتریکی 

در بین ). 5جدول (مشاهده شد  ) (NPFeMo ماریت

عناصر مورد مصرف مولیبدن کمترین میزان هدایت 

بین تیمارهاي کاربرد . الکتریکی را به خود اختصاص داد

و داري مشاهده نشد نیتروژن و آهن تفاوت آماري معنی

 پژوهش یکدر . هر دو در یک گروه آماري قرار گرفتند

ت یفعال موجب پایین آمدنبذر  زوال هکشد  نشان داده

اهش ک .شود یم ییپالسما يپروتون غشا  +H پمپ

به علت کم شدن ن است کمم ATPase میت آنزیفعال

                                                             
1 Vaziri Kateshori   

 هکمحر يروین پایین بودنو  یواره سلولیداسیدي 

جذب فعال مواد  يدر حال توسعه شده برا يها سلول

باشد که این امر سبب  و قندها ها ونیر ینظ ياسمز

و در  شود یمفشار تورگر جهت توسعه سلول کاهش 

 طول گیاهچه کم رشد اتساع سلولی نهایت با کم شدن

 دست از .)2009 و همکاران، 2اسوینس دوتیر( شود یم

 افت لین دالیمهمتر از یکی یسلول غشاء تیتمام رفتن

 نیب از ينامناسب انباردار طیشرا در. است اتیح قدرت

 باتکینشت تر شیافزا باعث غشاء يرینفوذپذ رفتن

بذر  اتیح قدرت رفتن نیب از آن از پس و يبذر

را  یتیترولکال نشت غشاء خسارت بذر، زوال یط. شود یم

تونوپالست،  مثل غشاء يها ستمیس راتییتغ. برد یمباال 

 عمل نقص به منجر یآندوپالسم هکشب و پالسمالما

 نیب از و غشاء زوال. شود یم يانرژ دیتول و سلول یعیطب

 یم اتفاق بذر زوال هیاول مراحل در يریرفتن نفوذپذ

 به تواند یم بذر از ینشت مواد یکیترکت الیهدا. افتد

 ها سلول صدمه علت به سلول اتیخروج محتو -1 لیدال

 قابل مواد زانیم در شیافزا -2 ،یکیانکم يفشارها تحت

 دارند را ها سلول از رونیب به نشت تیه قابلک يا ژهیو حل

 شیافزا ،غشاء یوستگیپ و یپارچگیکدر  اهشک -3 و

 يها پژوهشدر .  )2013 ،3اوسکویی و شیدایی(ابد ی

 قرار یبررس مورد ایسو يبذرها زوال در مختلف  اثر 

منجر به افزایش  بذر گرفت که نتایج نشان داده که زوال

 یکیترکال تیکه این امر هدا شود یمبذر  از یمواد نشت

و  4آباد حیدري شریف( دهد یممحلول بذر را افزایش 

با مصرف کود نیتروژن در سویا اثرات  ) .2016 همکاران،

آنها  ياه مادریبتی مشاهده شده است و بذرهایی که گمث

تروژن  قرار داشتند از نظر پیري یتحت تیمار کود ن

تسریع شده مقاومت نشان داده و نشت مواد در آنها 

را نشان  يتر نییپاکمتر بوده  است و هدایت الکتریکی 

  .)2020 و همکاران،رودیجیوس ( دادند

  

  مقاومت به ضربه

 يمار کودیو ت سالکه  واریانس نشان داد هیتجز 

 ،4جدول (داشتند مقاومت به ضربه بر داري  تأثیر معنی

                                                             
2 Sveinsdóttir 
3 Oskouei and Sheidaie 
4 Heidari Sharif Abad 
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P≤0.01(. ین صفت معنیاثر متقابل سال در تیمار بر ا-

بیشترین مقاومت به ضربه در تیمار . )4جدول (دار نبود 

NPFeMo) ( شاهد مشاهده شد  تیمارو کمترین آن در

استفاده شده، کمبود  ان عناصریدر م). 5جدول (

را بر مقاومت به ضربه داشت  ین اثر منفیشتریتروژن بین

باهم و با  يداریر عناصر تفاوت معنیو کمبود سا

NPFeMo  ار یبـس ا،یبذر سو .)5جدول (نداشتند

و برداشت  به خسارت مکانیکی در زمانحـساس 

ت یبر قابلبه طوري که  اسـت پـس از برداشـت يفـرآور

مقاومـت  .دداراثر  يانباردار در زمان آنـۀ یـات و بنیح

ن در یگنیوجود لبا  یکیـانکخـسارت م برابرآن را در 

 ها سلولمحافظـت زیاد شده به طوري که پوستۀ بـذر 

 نیتر عمده .دهد یمافزایش  ها زمیکروارگانیمدر برابر 

و  یکیزیف يها بیآسو زوال بـذر  يـریعامل پ

در طی . است سلول دیوارهبـه  شده وارد یکولوژیزیف

و  ی، تنفـسیمـیآنزی ـراتییغت پیري و زوال بذر

 صدماتن، یـاهش سـاخت پروتئکو همچنین  یهورمـون

بوجود  سمی يها تیمتابولانباشته شدن و  یکیژنت

کاربرد عناصر ریز . )2013 و همکاران، 1صادقی( دیآ یم

مغذي باعث افزایش کیفیت بذرها شده و طی ذخیره 

 و همکاران، 2میالنی( ندیب ینمسازي کیفیت بذر آسیب 

2010(.  

  

  وزن هزار دانه

مار یت اثر سال وکه  نشان داد تجزیه واریانس جینتا 

جدول (بوده است  دار معنی بر صفت وزن هزاردانه يکود

4 ،P≤0.01(. ن اثر متقابل سال در تیمار نیز یهمچن

بیشترین وزن هزار دانه  .)P≤0.5 ،4جدول ( دار بودمعنی

در سال دوم و کمترین  NPFe و NPFeMo ماریدر دو ت

شد وزن هزار دانه در تیمار شاهد در سال اول مشاهده 

که تیر تا  دهد یمهواشناسی نشان  آمار .)2شکل (

مقدار دما، ساعات آفتابی و کمترین  باالترین شهریور

در طول این فصول فنولوژیکی  .بوده استمقدار بارندگی 

در سال اول باال  .شود یمگیاه سویا وارد مرحله زایشی 

 نهایتعدم تلقیح گلها در بوته و در موجب رفتن دما 

                                                             
1 Sadeghi 
2 Milani 

؛ شده استمنجر به کاهش تعداد غالف در هر بوته 

بنابراین وزن هزاردانه در سال اول نسبت به سال دوم 

 يبرا مناسبدما تا حد باال رفتن . کرده است کاهش پیدا

 يبیشتر يمراکز تولیدو  افزایش سطح برگ سبب گیاه

به  يفتوسنتز با انتقال مواد تواند یمکه شده در تک بوته 

مواد کافی میزان وقتی  .تولید را افزایش دهدمخازن 

از  يتعداد بیشتر باشددر دسترس گلها قرار  يفتوسنتز

و  شود یمتعداد غالف بیشتر در نهایت  بارور شده و ها آن

پدرسون ( شود یمریزش گلها کمتر  موجب آن به

 عناصر یمحلول پاش یبررس محققین با .)2004، 3والئور

 گزارش نمودند جو ردکعمل ياجزا و ردکعمل بر يزمغذیر

 يزمغذیر عناصر هک يماریت از دانه ردکعمل نیشتریب هک

استفاده . آمد به دست بود نموده افتیدر توأم به طور را

 لیلروفک ساخت بر ریتأث به توجه با م مصرفک عناصر از

فتوسنتز  شیافزا سبب رشد، يها کننده میتنظ شیافزا و

 يها محل به مواد انتقال و دهیگرد جوان يها برگ

 ها دانه وزن شیافزا سبب و داده شیافزا را يارهیذخ

 قرار ریتأث تحت میمستقبطور  را دانه ردکلذا عمل دهیگرد

 وجود عنصر آهن .)2004 ،4ولدیسین بت و تانا( دهد یم

 است مؤثر فتوسنتز در کلروفیل و وجود کلروفیل سنتز در

 حقیقی بستگی دارد فتوسنتز در سویا به شدن دانه پر و

 هزار وزن به غالف فتوسنتزي مواد تخصیص افزایش با که

   .کند یمافزایش پیدا  شاهد تیمار به نسبت دانه

بر  آهن نانوکالت محلول پاشی اثر يها شیآزما نتایج

 محلول پاشی تیمار که داد نشان نخود عملکرد و رشد

سبب  غالف دهی و گلدهی مراحل اولیه در آهن نانوکالت

 شده میزبان گیاه در آب و غذایی عناصر به بهتر دسترسی

 ارتفاع بوته، مانند بررسی مورد صفات میزان بیشترین و

 تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، در فرعی شاخه تعداد

 و دانه همچنین عملکردهاي و دانه هزار وزن بوته، در دانه

 محلول پاشی واقع، در .داد اختصاص خود به را بیولوژیک

بوته را  در غالف تعداد مرحله گلدهی در آهن نانوکالت

 ماندگاري افزایش که این امر به سبب دهد یمافزایش 

 ها آسیمیالت افزایش غالف و همچنین به آن تبدیل و گل

  . باشد یمدارد،  فتوسنتز در عنصر این که واسطه نقشی به

                                                             
3 Pedersen and Lauer 
4 Woldesenbet and Tana 
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 دامنه چند آزمون بر اساس مشترك حرف یک حداقل

Fig. 2. Means comparison for the interaction of year and fertilizer treatments on 
Means with at least one same letter are
(p<0.05) 

 C شاهد

 NPFeMoمولیبدن+آهن+فسفر+

 PFeMoمولیبدن+آهن+فسفر

  شده تسریعپیري  آزمون

Table 4. Analysis of variance for some 
accelerated aging test 

SOV 
 منابع تغییر

درجه 

  آزادي

df 

  زنیجوانه درصد

Germination 
percentage 

  زنیجوانه سرعت

Germination 
rate 

  سال  

Year 
1 71.543ns 0.001ns 

خطا  

Error 
4 64.083 0.002 

 ماریت

Fertilizer 
5 254.751** 0.651** 

Y*F 5 9.900ns 0.002ns 

  خطا

Error 
20 11.795 0.006 

 مجموع

Total 
35    

 یبضر

 راتییتغ

CV (%) 

 4.25 7.32 

  .ندارند

*, ** and ns, represent significant at 0.05, 0.05 probability levels and not significant, respectively
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مادري گیاه تغذیه اثر ارزیابی: نیا و عیسوندلطیفی

حداقل ها با میانگین دانه هزار وزن بر کود و سال تیمارهاي متقابل میانگین اثر 

  ).p >05/0( ندارد معناداري

interaction of year and fertilizer treatments on one thousand seed weight. 
are not significantly different according to Duncan's multiple range test 

مولیبدن+ فسفر+نیتروژن  NPMO 

آهن+فسفر+نیتروژن  NPFe نیتروژن+  

مولیبدن+آهن+نیتروژن  NFeMO فسفر 

آزمون تحت سویا بذرهاي زنیجوانه پارامترهاي بر مغذي مواد برخی تأثیر واریانس

some nutrient’s effects on germination parameters of soybean seeds under 

سرعت

Germination 
 

  چهساقه طول

Seedling 
stem 

length 

  چهریشه طول

Seedling 
root 

length 

  الکتریکی هدایت

Electrical 
conductivity 

 هزار وزن

  دانه

Thousand 
seed 

weight 

 در مقاومت

  ضربه برابر

Hit 
resistance

ns 0.153ns 0.006ns 1.513ns 562.559** 245.758 

0.002 1.995 0.435 8.755 23.278 14.359 

** 29.622** 13.485** 243.653** 181.569** 119.009 

ns 1.348ns 0.281ns 9.721ns 29.352* 8.528ns 

0.006 1.128 0.307 7.061 12.651 20.183 

     

7.42 4.78 7.79 3.61 5.54 

ندارند درصد 5 يآمار احتمال سطح در دارمعنی اختالفدرصد،  5در سطح احتمالی 

significant at 0.05, 0.05 probability levels and not significant, respectively

b
bc b

bc bc

a

b b b
a

NPFeMo PFeMo NFeMo NPMo NPFe

تیمارکودي

Fertilizer treatments

(2019

(2020

1398

1399

156 

 مقایسه .2شکل 

معناداري تفاوت دانکن

thousand seed weight. 
multiple range test 

  

 

 

 
واریانس تجزیه .4 جدول

effects on germination parameters of soybean seeds under 

مقاومت

برابر

resistance 

R50 

245.758* 0.000ns 

14.359 0.000 

119.009** 0.019** 

ns 0.000ns 

20.183 0.000 

 

2.02 

در سطح احتمالی  nsو  ** ,*

significant at 0.05, 0.05 probability levels and not significant, respectively. 

2019)

2020)
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 شده تسریع يپیرآزمون  تحت سویا بذرهاي زنیجوانه پارامترهاي روي بر غذایی عناصر برخیاثر  میانگین مقایسه .5 جدول

Table 5. Mean comparison for the effect of some nutrients on germination parameters of soybean seeds 

under accelerated aging stress 

  تیمار کودي

Fertilizer 
treatments 

   یزندرصد جوانه

Germination 
percentage 

 یزنسرعت جوانه

  )بذر در روز(

Germination 
Rate 

 (Seed per 
day) 

چه طول ساقه

  )مترسانتی(

Seedling 
stem 

Length 
(cm) 

چه طول ریشه

  )مترسانتی(

Seedling 
root 

Length 
(cm) 

 یکیالکترهدایت 

  میکروزیمنس بر(

)مترسانتی   

Electrical 
conductivity  

 (µSiemens/cm) 

مقاومت در 

  برابر ضربه

hit 
resistance 

 50سرعت 

درصد 

زنی جوانه  

R50 
(1/day) 

Control (no 
fertilizer) 

73.29c 0.524e 10.90c 9.243e 41.24a 74.50b 0.3280 

N-P-Fe-Mo 91.47a 1.490a 16.97a 13.44a 23.64d 88.36a 0.4740 
P-Fe-Mo (N 
deficiency) 

77.61c 0.926d 13.23b 10.73d 37.58ab 79.67b 0.3570 

N-Fe-Mo (P 
deficiency) 

77.89c 1.026cd 13.84b 11.34cd 35.51b 81.63ab 0.4545 

N-P-Mo (Fe 
deficiency) 

79.01c 1.088c 14.51b 12.01bc 37.09ab 81.76ab 0.4172 

N-P-Fe (Mo 
deficiency) 

85.29b 1.287b 16.44a 12.75ab 29.68c 80.77ab 0.4333 

 .ندارند درصد 5 يآمار احتمال سطح در دارمعنی اختالف مشابه حروف با ها نیانگیمدر هر ستون *

* In each column, means with at least one common letter are not significantly different according to Duncan's 
multiple range test (P<0.05). 

 

به باال  غالف دهی مرحله محلول پاشی در عالوه بر این

 فتوسنتزي ظرفیت افزایش سبب به ها دانه وزن رفتن

 افزایش عملکرد میزان در نتیجه شده و منجر ها برگ

  .)2014 و همکاران، 1يا حمزه(است  یافته

  

R50  
تأثیر  يمار کودیتنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

 ،4جدول (دارد زنی سرعت جوانهبر داري  معنی

P≤0.01 .(ن صفت یا ياثر متقابل سال در تیمار برا

   ماریتدر  R50بیشترین ). 4جدول (دار نبود معنی

)NPFeMo( و کمترین  R50شد شاهد مشاهده  تیماردر

زنی  بررسی اثر نقش فرسودگی بذر بر جوانه). 5جدول (

هاي رشد گیاهچه سه رقم گلرنگ نشان داد که  و مولفه

بر همکنش رقم، دما و زمان فرسودگی بر درصد و 

کل با داري داشت و در زنی اثر معنی سرعت جوانه

زنی و  افزایش دما و زمان زوال بذر میزان صفات جوانه

زنی، طول و وزن رشد گیاهچه از جمله درصد جوانه

چه و ضریب آلومتري ارقام  چه و ریشه خشک ساقه

نتایج  .)2015 و همکاران، 2بلوچی( گلرنگ کاهش یافت

                                                             
1 Hamzei 
2 Balouchi  

 R50تحقیقات نشان داد که مصرف کود سبب افزایش 

   ).2014و همکاران،  3نیاجهانگیري(شد در گیاه سویا 

  

  گیريجهینت

در بین عناصر، نیتروژن و فسفر بیشترین اثر را بر  

زنی داشتند و آهن و مولیبدن در جوانه يها شاخص

 يه قویبن يه داراک ییبذرها .بعدي قرار گرفتند يها رتبه

متر تحت ک و تیمار کودي در آنها اعمال شده بود،بودند 

زنی بهتري جوانهع شده قرار گرفتند و یتسر يریر پیتأث

تنش این ، نسبت به تر فیضعه بذر یهر چه بن. داشتند

  .بودند تر حساس

                                                             
3 Gahangirinia 
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Research Article 

Evaluation of the effect of maternal Soybean (Glycine max) nutrition on 
seed quality traits under accelerated aging test 

Elham Latifinia1, Hamid Reza Eisvand2, * 
Extended Abstract 

Introduction: Structural and physiological delicacy of soybean seeds is known as an important quality 
indicator in the cultivation of this plant, but at the same time, the most chronic problems of soybean seed 
quality are the reduction of seed quality during storage and before sowing. The effect of some nutrients on 
the quality of soybean seeds under accelerated aging stress was investigated  

Materials and Methods: Experiments were conducted for two consecutive years (2019-2020) in the 
research field of Lorestan University, Faculty of Agriculture in a randomized complete block design. 
Nutritional treatments included nitrogen and phosphorus application (as soil application) and iron and 
molybdenum as foliar application. Seeds were harvested at the maturity stage and 1000-grain weight and 
seed coat resistance to mechanical damage was investigated. Following the exposure of seeds to accelerated 
aging, leakage from seeds and germination were measured. 

Results: The results showed that nutrition had a significant effect on all studied traits. However, the effect 
of year was only significant on 1000-seed weight and resistance to mechanical damage of seed coat. The 
highest number of traits related to seed quality was related to complete fertilizer treatment (N-P-Fe-Mo) and 
accelerated aging had a less negative effect on them. 

Conclusion: Among the nutrients, nitrogen and phosphorus had the most effect on germination indices, 
and iron and molybdenum were in the next ranks. Seeds with strong vigor and treated with fertilizer were less 
affected by accelerated aging and had better germination. The lower the seed vigor, the more sensitive they 
were to this stress. 

Keywords: Fertilizer nutrition, Seed deterioration, Seed quality, Soybean 

Highlights  
1- The effect of soybean nutrition on seed quality traits was investigated under the accelerated aging 

test. 
2- The effects of macro- and micro- nutrients on the germination and quality of soybean seeds were 

investigated. 
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