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 چکیده

ها، یکی از پیامدهای زوال بذر است ک  منجر ب  کاهش قدرت رقابت کاهش رشدد روییدی ایاه        

 ب و  شددودایاه، اسددتداده از امکاتات مطی ی و قدرت مطمد در برابر شددرایم تامسدداطد مطی ی می  

بازدهی این بذور زوال هایی جهت افزایش حدبنابراین باید ب  دتبال راه .کندخسارت وارد میکیاورزان 

ایاه  برخصوصیات بررسدی مثییر پیریدوکسین منظور رو ب های اتبارداری باشدی.. از این یافت ، طی دوره

صورت  فاکتورید بر پای  هرز، آزماییی ب طلف طدم وجینبذور زوال یافت  در شدرایم   از سدویا حاصدد  

در داتیددهاه شدداهرود اجرا شددد. میمارهای   3333مکرار در سددال  3های کامد مصددادفی با طرح بلوک

( ساطت 37و  07صدر، س ح ) 3س ح طلف هرز )طدم وجین و وجین(، زوال بذر در  2آزماییی شامد 

درصد( بودتد. فرسوده کردن بذور  70/7و  72/7، صدرس ح ) 3و پیش میمار بذرها با پیریدوکسین در 

اتجام شد. درج  ساتتی اراد  07و دمای  درصد 377ساطت در رطوبت  37و  07 زمانمدت  درسدویا  

های طدم وجین طلف داد تتایج تیان سداطت بود.  6میمار با سد وح پیریدوکسدین تیز   مدت زمان پیش

، معداد غالف و غالف ساق ، هرز و هم نین افزایش درج  فرسدودای موج  کاهش وزن خیدب بر   

فعالیت کاماالز و کاهش ، کدارومنویید،  b و aدر بومد ، معدداد داتد  در غالف، طملکرد داتد ، کلروفیدد      

 و بر  قندهای مطلولپرومئین،  و طملکرد طملکرد روغن، درصدددآسددکوربات پراکسددیداز، درصددد و   

کاهش  اهبا افزایش درج  فرسودای بذر میزان پراکسیداز تیز ماتند سایر آتزی. شاخص س ح بر  شد.

دار در اکثر صدات معنیافزایش  ،درصدد  72/7غلظت  در ویژه میمار بذور با پیریدوکسدین ب یشیافت. پ

، b و aر غالف، طملکرد دات ، کلروفید وزن خیب بر ، ساق ، معداد غالف در بوم ، معداد دات  د ماتند

کاماالز، آسدکوربات پراکسدیداز، طملکرد روغن، درصد پرومئین و طملکرد   های فعالیت آتزی.کارومنویید، 

طبق  .داری روی بذور زوال یافت  سددویا تداشددتپیریدوکسددین مثییر معنی. پرومئین را ب  دتبال داشددت

 جامسراتک   های هرز داشتنددر رقابت با طلف، بذرهای زوال یافت  مواتایی کمتری دسدت آمده ب تتایج 

درصدددد  72/7غلظت البت  اسدددتداده از داری در طملکرد دات  اردید. بسدددیار معنیمنجر بد  کداهش   

این  بنابراین در مجموعد. شددموج  بهبود پارامترهای رشددد و طملکرد  در این شددرایم پیریدوکسددین

 در مطدودهدر شرایم وجین و طدم وجین  مؤیرمرین غلظتطنوان موان ب دوکسین را میپیری ازغلظت 

 معرفی کرد.این آزمایش 

 

 ، روغن، ماده خیبها، اجزای طملکرد، پرومئینکلمات کلیدی : آتتی اکسیدان
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 مقدمه

طنوان یکی از مطصوالت مه. در مولید روغن و پرومئین اتسان م رح است. سویا در امروزه سویا ب      

میلیون هکتار سد ح کیدت را ب  خود اختصدداد داده و در برخی از کیورها    35سد ح جهان حدود  

هکتار کیددت  777/377رود. این مطصددول در ایران حدود شددمار می مولیدی آتها بمطصددول طمده 

درصد از س ح زیر کیت را داراست. میاتهین جهاتی مولید در هکتار  57السدتان   شدود ک  اسدتان  می

 (.2772درصد ازارش شده است )ازارش فایو،  27من و درصد روغن آن حدود  022/2

ود بر   خاذارتد ک  آن تیز ب  توبییر میثسیدای بذر مر شرایم غذایی برطواملی هم ون دما، رق. و     

یر اسددت. بذر بییددترین موان خود را در زمان رسددیدای فیزیولوژیکی یا زمان  ؤقابلیت اتبارداری بذر م

 در مدمی ،برداشت از پس معموالً زراطی ایاهان بذرهایآورد. دست می کسد  حداکثر وزن خیب ب 

 ک  اسددت زماتی مدت یکننده معیین بذر، تههداری مطی ی شددرایم .شددوتدمی تههداری اتبار

د. شددرایم تامناسد  اتبار و ماهیت بذر ایاهان روغنی سددب  زوال  شدو یم حدظ آن قدرت و زتیجوات 

 از تاکافی اسدددتقرار و زتی جوات  تامناسددد  بذر، کیدیت اردد. لذای اتبارداری میبذور طی دوره

 مثییر مطت کیدیت این .هستند مواج  آن با مختلف مناطق در یزراط ایاهان ک  است ییهامعضدد 

 ساختار ،یزت جوات  قدرت تامی ،ه قو ،یفیزیک خلود ،یژتتیک خلود رق.، جمل  از یبسدیار  طوامد

دوتالد، )مب قرار دارد ی بذور در اتبارفرسددودا و سددن بذر، ذخایر ،یمکاتیک صدددمات مطیم، ،یژتتیک

2777) . 

در  البت  .اسددتهای کاشددت از یب فصددد ما فصددد بعدی هدف از ذخیره بذر حداظت کردن از پای     

مرین مدت ممکن خیره بذر، حدظ کیدیت بذر در طوالتیذهای بذر(، هدف از )تظیر بنهداه  موارد رخیب

معقول و هایی ک  مولید مین بذر در سالثن ایجاد منوع در موجودی بذرها، مها ضمباشدد. این روش می

 م الع  در(. 3320)قادری و همکاران،  کندشددود، را مضددمین می کیدیت م لوبی در بذرها دیده تمی

 درج  37 مطت اتبار در یب سددال مدت ب  ذرت بذور تههداری از پس( 2772) همکاران و شدداه

 طورب  مزرط  در سبز شدن درصدد  ولی ،تیافت کاهش آزماییدهاه  در زتیجوات  درصدد  اراد،سداتتی 
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 تیددان را مزرط  در شدددن سددبز و بذر بنی  بین باال همبسددتهیاین تتیج   .یافت کاهش داریمعنی

و  زوال مثییر مطت بذر کیدیت و قدرت( تیز اذطان داشددتند ک  3305) همکاران و سددل اتی .دهدمی

 یبذرها در را بذر کیدیت یپارامترها ایر( 3330) ورما ایرد. کارن سدددینگ ومی قرار بذر یپیر

 درصد ،یاتباردار دوره سال هر با ک  دادتد تیدان  آتها دادتد. قرار یبررسد  مورد کلزا شدده  فرسدوده 

 یباالمر قدرت ،باالمر بنی  شدداخص و باالمر بنی  قدرت با یبذرها هم نین یابد.یم کاهش یزتجوات 

  دادتد. تیان خود از شدن سبزر د

 ،شود. از بین طوامد ماییراذاراستاتدارد و بهین  اتبارداری رطایت تمیدر بسدیاری از اتبارها شدرایم       

 با موازن در بذرهاییر را بر حدظ ویهور بذر در شددرایم اتبار دارتد. دو طامد رطوبت و دما بییددترین مث

 باشد، بذرها رطوبت از بییتر مطیم تسدبی  رطوبت ک  صدورمی  در بنابراین هسدتند،  مطیم رطوبت

 زوال میزان بذر رطوبت مقدار افزایش با و کنندمی جذب آب رطوبتی موازت  این ب  رسیدن ما بذرها

 مطیم، تسبی رطوبت و دما بودن باال صدورت  در بنابراین .(3327، سدینها  و آاراوال) یابدیم افزایش

، همکاران و گیارد )شددوتمی مرتزدیب مر  ب  کیدیت کاهش ضددمن و یافت  زوال مرسددریع بذرها

 کاهش و توکلئیب اسیدهای مولکولی ساختمان مغییر پالسدمایی،  ءغیدا  یکپارچهی کاهش(. 3330

، باس و جاستیب) شوتدمی ایجاد بذر در زوال زمان در ک  است مغییرامی مرینمه. از هاآتزی. فعالیت

هسددتند.  مر از سددایر بذورهای روغنی ب  دلید دارا بودن فعد و اتدعاالت خاد، حسدداسدات  (.3303

های روغنی برای اتبار تمودن باید کمتر از غالت باشد. در اتبار تمودن طوری ک  درصد رطوبت بذر دات 

  .(3322)اسمیت،  درصد یا کمتر باشد 3ماه، رطوبت بذر باید  6این بذور برای مدت بیش از 

 رقابت قدرت کاهش ب  منجر ک  است بذر زوال پیامدهای از یکی ها،ایاه   روییی رشد کاهش    

 صورت در و شودمی مطی ی تامساطد شرایم در برابر مطمد قدرت و امکاتات مطیم از استداده ایاه،

 مب) شود طملکرد کاهش سب  اسدت  ممکن مطصدول،  برداشدت  زمان ما وضدعیت  این یافتن ادام 

 اتدازی سددای  هرز، هایطلف با ایاه زراطی رقابت موان کاهش ب  منجر رشددد کاهش(. 3333، دوتالد
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(. 2772، االیی و سل اتی) شدود می مبخیر طریق از خاک رطوبت کاهش و خاک سد ح  روی کمتر

 خاک، غذایی طناصر و آب از استداده زراطت، یرو یاتداز فضا، سای  از استداده دلید ب  هرز یهاطلف

 و زایبیمار طوامد فعالیت یبرا مناسدد  مطیم تمودن فراه. ها،یبیمار و آفات یبرا بودن میزبان

 ب  امروزه (.2773)ویلسون و همکاران، هستند  اهمیت یدارا برداشت هنهام در فراوان ایجاد میکالت

 ها،کشب  طلف هرزی هاطلف مقاومت افزون روز استرش هم نین وی مطی  زیست میدکالت  جهت

ی هاطلف ملدیقی مدیریت از هدف .است شدده  هرزی هاطلف ملدیقیزراطی و  تیمدیر ب  یزیاد موج 

 شرایم ایجاد و مطصول یبرا م لوب شرایم ایجاد درجهت مجهیزات و هاروش ملدیق و هرز مرکی 

 ایرات رساتدن حداقد ب  با شودمی سدعی  ملدیقی مدیریت در .باشدد می هرزی هاطلف یبرا تام لوب

 یکارایر ب  با و کننده یایرپیش یهاماکتیب و طلمی داتش از اسددتداده با هرز یهاطلف سددوء

)المور،  بکاهند مطصددول با هرز یهاطلف مداخد شدددت از هرز یهاطلف کنترل در یرؤم یهاروش

 باشدددمی آارواکوسددیسددت. حدظ و سددالمت جهت در روشددی هرز یهاطلف ملدیقی مدیریت(. 3336

 مناسددبی یهاروش شددیمیایی کنترل کنار در زراطی و کنترل فیزیکی(. 3336)اسددواتتون و مورفی، 

هایی ک  همواره بر آن ی از روش(. در این راستا یک2772)بوهلر،  باشندمی هدف این ب  رسدیدن  یبرا

ای هکید شده است، استداده از بذرهایی است ک  از ویهور باال برخوردار باشند و مواتایی مولید ایاه  مث

 درصد 25طبق برآوردهای اتجام شده حدود های هرز را داشت  باشند. قوی با قدرت رقابتی باال با طلف

میلیون دالر از درآمد حاصدد از آن، سدالیات  ب  دلید کیدیت پایین بذرها از دست    577 ر یا مقریباًوبذ

ویژه در کیددورهایی ک  کمتر . در سدد ح جهاتی، این ملدات ب (3326دوتالد و تلسددون، )مب روتدمی

  بذرها طی رسدیدای و اتبارداری با دما و رطوبت تسبی باال  اتد و در تواحی جغرافیایی کموسدع  یافت  

خوبی روشن است، و اینک  از آتجایی ک  اهمیت این ملدات ب شدوتد، ب  مرام  بییدتر است.   مواج  می

های آمی هسددتند، بنابراین باید ب  دتبال کیدداورزان مجبور ب  اسددتداده از این ذخایر بذری برای سددال

جهت  ی اتبارداری باشددی.. مطققینهایش بازدهی این بذور زوال یافت ، طی دورههایی جهت افزاحدراه
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افزایش کارکرد بذر در شدرایم مطی ی مختلف مطقیقات بسیاری را اتجام دادتد و تتایج چیمهیری را  

 موان ب  موارد زیر اشاره تمود.تد، ک  میاهکس  کرد

 مطی ی تامسدداطد شددرایم در بذر کیدیت افزایش و بذر بهبود یهاروش از یکیمیمار بذر پیش    

 از بذرها حداظت و شدنسدبز  ما کاشدت  زمان شددن  کوماه سدب   پرایمینگ میمار واقع در باشدد، می

 یکنواختی میمارها این هم نین شود،می ایاه   اسدتقرار  بطراتی مرحل  در زتده غیر و زتده طوامد

 بهبود و ، افزایش قدرت رقابتی ایاه  یکنواختاستقرار  ب  منجر ک  شوتدمی موج  را شدن سدبز 

بسیاری از فرآیندهای حیامی در حداقد  ،شوتددر بذور خیب ک  در اتبار تههداری می شود.می طملکرد

فعالیت خود قرار دارتد و چنات   شدرایم اتبار تامناسد  باشدد و روتد زوال در بذر میدددید شده باشد،    

شدددود ک  ایرات ها وارد میو آتزی. DNAها، مل  میتوکندریهای کلیدی از جهایی ب  بخشآسدددید  

 های حیامی را قبدمواتد فعالیت این بخشمیمار بذر میتاپذیری بر ایاه   خواهد داشددت. پیشجبران

از مواج  شددن بذر با شدرایم تامساطد مطی ی بازسازی تماید و در حد قابد قبولی قرار دهد و از این   

دهد. در این راسددتا دیدای ایاه   در شددرایم تامسدداطد مطی ی را کاهش می طریق احتمال آسددی 

 بذور با میمارپیش ایردر  طنوان مثالمند شدددد. ب میمار بهرهبرای پیش موان از مرکیبدات مختلدی می

 طول هم نین ایاه   و خیددب وزن ویهور، شدددن، سددبز درصددد و اکسددین جیبرلین هایهورمون

ست. ا ایرات مثبتی برای اسید سالیسیلیب و امیلن بیان شده (.2737، یسوتدایافت )افزایش  چ ریید  

 افزایش یخیک منش و هاپاموژن حمل  زخ. ها، مثدی مطی  شرایم مغییرات ب  پاسخ در امیلن مولید

 امیلن با شددده میمار یدر بذرها یزت جوات  سدرطت میددخص شددده اسددت ک   (.2773)بلیکر،  یابدمی

سب  تیز ارم در لیتر میلی 377بیب با غلظت میمار اسدید آسدکور   .(2777)آما طالی،  یابدیم افزایش

 (.2737اردید )صابری و مویلی،  Puccinellia distansزتی در دار درصد و سرطت جوات افزایش معنی

ن و آ سکوربیب وجود خاصیت آتتی اکسیداتیزتی موسدم اسید آ یکی از دالید بهبود صددات جوات      

بات در ک. کردن یا اهدای الکترون برای باشد. مواتایی آسکورمی های فعال اکسیژناوت مطدود کردن 
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تنر و باشد )بویآن می ت بیولوژیب اسدتعداد آتتی اکسیداتی ، اسداس مزی منو دهیدرو آسدکوربات مولید 

 ب  را آزوسددپریلوم با میمارپیش ایر در مطصددول ازدیاد( 3333) هس و بهامارای(. 2770اسددکافر، 

 افزایش با ک  دادتد تیان( 3322) و همکاران ذبیطی .دادتد تسبت سدنبل   هر در دات  معداد افزایش

 طملکردسددودوموتاس  یباکتر با میمارپیش حالت در و کاهش طملکرد یاجزا و طملکرد یشددور

ملقیح اندم با باکتری سدودوموتاس مطت شرایم منش مطی ی، سب  مطریب رشد   کرد. پیدا افزایش

های مخصددود منش های سددمی، افزایش هورمون اکسددین و پرومئینایاه از طریق کاهش جذب یون

 (. 3336شود )حسنین و صبری، می

 پیریدوکسین از .ریدوکسین استیپ یا 6B آب ویتامین های مطلول دراطضدای اروه ویتامین ز یکی ا   

ای با غالت دات  ای ازافزایش طملکرد مطصددول پاره .ارددحلق  هتروسددیکلیب پیریدین میددتق می 

صددورت میماردهی بذر از طریق افزایش رشددد سددیسددت.  شددیمیایی پیریدوکسددین ب یکارایری ماده ب

 مواد غذایی از(، این مسئل  ب  افزایش جذب 3333، ن و همکارانلو) ای ب  ایبات رسدیده اسدت  ریید  

و  3333شددود )لون و همکاران، کند و در تتیج  سددب  افزایش طملکرد ایاه زراطی میخاک کمب می

 ییرثم و بودن آنی اقتصاد و پیریدوکسدین  با اهربذ یمیمارده بودن سداده  .(3333 ایوب و همکاران،

 و ه استداد قرار موج  مورد را ماده این ،ظرفیت مخزن افزایش و شاخص برداشت بر ماده این مثبت

 ایاهان در طملکرد موسددع  جهت در راهی مواتدمی دتیا در اخیر ارفت  صددورت مطقیقات طبق بر

 خان و همکاران موسددم پذیرفت  صددورت مطقیقات طبق (. بر3335)خان و همکاران،  باشددد زراطی

 بر  ظهور سرطت سب  افزایش ریید   میزان جذب در پیریدوکسدین  دهنده افزایش ( تقش3335)

 ماده میزان افزایش تتیج  در وی فتوسنتز موان افزایش مغییر موج  خود توب  ب  امر این ک  شودیم

 مطقیقات طی .شددودیم (NAR) خالص فتوسددنتز سددرطت بر مثبت ییرثم طریق از یمولید خیددب

 الرتگ،ایاهان  در فسدر و تیتروژن جذب افزایش پیریدوکسین، با بذر میماردهی شده اتجام مختلف

. است داشت  همراه ب  را (2773 )خان و همکاران، کلزا اندم وو (3332اهلل و همکاران، ماش )سدمیع 

تیز اردیده است   ذرت بوم  در غذایی مواد جذب سرطت  ایشزاف موج  پیریدوکسدین  با میماردهی
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، طول زتی، وزن خیددب ایاه  پیریدوکسددین سددب  افزایش درصددد جوات . (2773)خان و همکاران، 

 ازت آتزی. پراکسیدداری روی مقدار کاماالز و فعالیمعنی ی  در ذرت اردید و هم نین مثییرساق  و ری

 .(2773تیان داد )ارادممند و هوشمندفر، 

 

 هدف از تحقیق

 ،ب  اهمیت سویا در مثمین روغن و پرومئین ایاهی مورد تیاز برای جمعیت روز افزون کیور با موج      

باشددد ک  در این میان کارایری راهکارهایی جهت افزایش میزان مولید در واحد سدد ح ضددروری میب 

ر مؤیر لکرد بییتمواتد در تید ب  طممی ،شوتدشناسایی طواملی ک  موج  افزایش یا کاهش طملکرد می

ابت آتها با های هرز در مزرط  سویا و رقحضور طلفتیان داده است ک  های اتجام شده بررسدی  باشدد. 

طرق مختلف از جمل  رقابت شود. آتها ب این ایاه زراطی یکی از طوامد اصلی افت طملکرد مطسوب می

موضوع زوال  ند. از طرف دیهرکنبرای مواد غذایی، تور، آب، فضدا و آللوپامی ب  سدویا خسارت وارد می  

ز ا وژیب و رشدی ایاه ب  زوال بذرهای فیزیولک برخی واکنشهای روغنی و لزوم درویژه در دات بذر ب 

در جهت ب  حداقد متعددی تژادی ب  زراطی وب  هایفعالیت اهمیدت بداالیی برخوردار اسدددت و امروزه  

 سعی شد موارد زیر تیز ، در این م الع متمرکز شده است لذا رساتدن خسارت تاشی از فرسودای بذور

 .مورد بررسی قرار ایرد

و رشد و   سدویا با پیریدوکسین بر قدرت ایاه  میمار بذور قوی و زوال یافت  ییر پیشبررسدی مث  – 3

 تمو و طملکرد ایاه.

 ای هرز .هطلف وکسین در رقابت باسویا با پیرید و میمارشده مقایس  قدرت رقابت بذور زوال یافت  – 2
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 سویا -2-1

 تاریخچه سویا-2-1-1

های روغنی از دات  ،شدناسند ن را با تام سدویا یا سدوژا تیز می  آک  در ایران (soybean) لوبیا روغنی     

تجا آدر  شده وسال قبد از میالد مسیح در چین کاشت  می 2277حداقد از حدود و اذشت است ک  از 

ب  توزده. در اواید قرن  ب  اروپا وهجده. در قرن  این ایاه .رفت  استاز ایاهان مقدس ب  شدمار می 

ید کننده لوبیا روغنی در جهان مرین اصددالح کننده و مولمریکا بزر آامروزه  مریکا برده شددده اسددت.آ

اروه صددنعتی 3303در سددال  .ورده شدددآلوبیا روغنی در ده  دوم قرن اخیر ب  ایران  .رودشددمار میب 

)خواج  پور،  ن در شمال کیور پرداختآب  موسع  کیت  بذر لوبیا روغنی وارد کرد و بهیدهر مقداری 

شمار کننداان لوبیا روغنی در ایران ب مرین مولید مه. ایالن الستان و ،های مازتدراناسدتان  .(3326

درصدد ازارش شده   27من و درصدد روغن آن حدود   022/2میاتهین جهاتی مولید در هکتار  روتد.می

بیش  طملکردهای رسد.من در هکتار می 6نی ب  بیش از پتاتسید طملکرد لوبیا روغ (.2772است )فایو، 

ت متطده آمریکا ایاال از لطاظ مولید، (.3326)خواج  پور،  رسندتظر میمن در هکتار م لوب ب  5/2از 

های دوم و سددوم قرار دارتد کیددورهای جمهوری خلق چین و برزید ب  مرمی  در مقام و ،در مقام اول

 (.3303، و همکاران )آلیاری

 اهمیت  -2-1-2 

درصددد کد مولید روغن  35ما  37درصددد کد مولید روغن و چربی جهان و  25ما  27روغن سددویا     

های پرومئین سددویا بعد از پرومئین (.3320شددود )امام و یق  االسددالمی،  تبامی خوراکی را شددامد می

های آن برای ده از دات حیواتی از لطاظ مرغوبیت در درج  اول اهمیت قرار دارد و روغن اسددتخراج شدد

ها شددامد روغن هیدروژت ، روغن مایع، ماراارین و روغن طباخی مورد اسددتداده قرار مهی  اتواع فرآورده
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 هایهای خمیری، فرآوردهموان ب  توشاب ، چس ، م بوع کنندههای سویا میایرد، از دیهر فرآوردهمی

   (.3302میاب  شیر، پنیر و اوشت اشاره کرد )ل یدی، 

   گیاهشناسی -2-1-3

از میره باقال  ،(، یکسدددال n2=07ایاهی اسدددت دیپلویید ) .Glycine  max L سدددویا با تام طلمی    

(Fabaceae ) کند. این ایاه روز کوماه است پر شاخ و بر  رشد می ای استوار و تسبتاًصدورت بوم  ک  ب

دهد. مقدار رشد روییی و تیان میو بیش از هر مطصدول زراطی دیهر تسدبت ب  طول روز حساسیت   

طول دوره رشدد ب  رق.، طول روز، دمای مطیم و ماریخ کاشت بستهی دارد ولی بسیاری از ارقام مورد  

 (.3325رساتند )خواج  پور، روز ب  اممام می 305ما  37کاشت در ایران سیکد زتدای خود را طی 

متر در خاک تدوذ کند. سدداتتی 357ژرفای مواتد ما ک  می اسددتییدد  اصددلی طمیق سددویا دارای ر    

های فرطی حاصد سدیسدت. ریید  حجی. ب  توع رق. سدویا تیز بسدتهی دارد. از رییدد  اصددلی، رییدد      

ساتتی متر رشد  57ما  07از )موازی سد ح خاک( ک  پس   هسدتند اردتد ک  دارای پراکنش افقی می

 و ما ژرفای تدوذ ریی  کنندمیش پیدا مسای  ب  سمت طمق ارایهای ههای ردیفرقابت ریی  دلیدب 

(. حصول حداکثر مطصول سویا ما حدود زیادی 3303، و همکاران روتد )آلیاریاصلی در خاک فرو می

جی. دارد. استرش ح تیتروژنهای مثبیت کننده هارجود ریی  سیستمی حجی. همراه با بستهی ب  و

، پذیر است )ل یدیامکانمهی  بستر مناس   ریی  در صورت وجود آب و طناصر غذایی کافی در خاک و

میددکید  ییهاهای مویین، ارهبهای میره بقوالت، پس از میددکید رییدد روی سدد ح رییدد  (.3302

تری برای باشد. این باک، ب  تام رایزوبیوم میتیتروژنهای باکتری مثبیت کننده کلنی شوتد ک  حاویمی

 Bradyrhizobium یاوت  وده و در مورد سدددویات اختصددداصدددی بهر یدب از ایاهان خاتواده بقوال 

Japonicum و ب  جای آن یب  کندمیمولکول الوکز دریافت  3یزبان باشددد. این باکتری از ایاه ممی

ا پس از ها ممکن اسددت روی رییدد  سددوی ارهب .(2332، پورخواج ) دهدب  ایاه می  NH+مولکول 

برای این (. 3302یند )ل یدی، وجود آریزوبیوم جاپوتیکوم ب وسیل  باکتری های مویین ب میکید ریی 
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وسم این ماده بالفاصل  م ،شودای ب  تام مریپتوفان ب  خاک مرشح میی سویا اسید آمین از ریی  منظور

رخ  ناردد و بدین مرمی  خمیدای در ریی  موییمبدید ب  اسید اتدول استیب می یژه سدویا باکتری و

و فعالیت خود را آغاز خواهد تمود. از سوی  شودمیق این خمیدای وارد ریی  طری از دهد. باکتریمی

  موجکند ک  ب  تام لکتین مرشح میای دیهر شدواهدی وجود دارد ک  ایاه میزبان )سدویا( ماده ویژه  

روع های کورمکس ریی  راه یافت  و شاردد. باکتری بعد از موقف کوماهی ب  سلولشناسایی باکتری می

 (. 3302ریی  خواهد بود )احمدی،  ها دروجود آمدن ارهکند ک  حاصد این مکثیر ب می  مکثیر ب

یابد ها در داخد تیام پایان میو با مکامد دات  شودمیها از خاک شروع خروج مطور لپ رشد ساق  با     

متنوع و ارمداع آن  رق.ب   ست کرکدار، از تظر رتگ ب (. ساق  سویا ارد، غالبا3303ً، و همکاران )آلیاری

هر چند ک  ارقام جدید  .شوتدمر ب  مرور زمان چوبی میهای پایینمتر و میاتهرهساتتی 277ما  07بین 

هایی با الدهی اتد و میپهای سدویا پر شاخ و بر  بوم  معموالً ولی ،سدویا کمتر از شدش شداخ  دارتد   

 . (3325پور، )خواج  مطدود وجود دارتدمطدود و تا

ای های س  برا  ای، بر برا  های اولی  مب ها، بر توع بر  است ک  شامد لپ  0سویا دارای     

اتد و هر طور متناوب قرار ارفت ها روی ساق  ب (. بر 3302 یدی، باشدد )ل های ضدمیم  می و برا  

 موالًها معیکید شده است. این برا  بزر  بیضدی شدکد م   از سد  برا   تسدبتاً   بر  مرک  معموالً

 (.3322، پورخواج اتد و بر  روی یب دمبر  بلند و کرکدار قرار ارفت  اسدددت )دارای اتتهایی باریب

ای، قرمز یا آبی های با م  رتگ قهوهاتد، اما ممکن اسددت در مزرط  بر ب  رتگ سددبز میره هااکثر بر 

در هنهام الدهی حاصد  طدد معموالً 5-2 با بر  ایاهحداکثر مقدار شاخص پوشش  .میداهده شدوتد  

 (.3307یابد )تاصری، طدد کاهش می 0-6شود و در زمان رشد فیزیولوژیکی ب  می

ما  2و هر خوش  حاوی  آیدمیوجود ک  از مطد مطور بر  ب  است ایآرایش اد در سدویا خوشد       

های فرطی ب  ها در مطد امصال شاخ (. اد3305های سدید یا ارغواتی است )کریمی، اد ب  رتگ 30

اردتد. معداد های فرطی در مطد امصال دمبر  ب  شاخ  فرطی میکید میسداق  اصدلی و روی شداخ    



13 

 

(. 3307روی ایاه از رقمی ب  رق. دیهر متداوت است )تاصری،  هاا و هم نین مطد قرارایری آنهاد

( ک  دلید آن 3323، میرزاییافتد )ولید مثد امداق میدرصد در ممام مراحد م 27ما  27ریزش اد از 

ک  این کار  ،باشدهای زاییدی باقی ماتده می موازت  و معادل طناصدر غذایی و مواد فتوسدنتزی در اتدام  

طور کامد خوداین بوده ب  ایاهان ب  خود هرسی معروف است. اد سویا ب  دلید ساختمان آن مقریباً

 (.3302درصد ازارش شده است )فتطی،  5/7ز و درصد داراینی آن کمتر ا

صورت های کوماه ب ق روی سا باشد ک آسا تیام یا غالف می میوه سویا ماتند ممام ایاهان میره پروات    

(. غالف کوچب، باریب و پوشیده از کرک 3305شود )کریمی، طدد دیده می 35ا م 3مجتمع ب  معداد 

ی مر دات و ااه بیش 3حاوی  ها معموالً(. غالف3322، پورواج خای روشددن اسددت ) و دارای رتگ قهوه

تاف کوچب ها صددیقلی و براق اسددت و یب پوسددت  آنک   ،کوچب، سددخت، ارد و یا بیضددوی هسددتند

ای یا سدیاه باشدد )تاصری،   ممکن اسدت زرد، سدبز، قرمز، قهوه   رق.ب   سدت  میدخص دارد. رتگ دات  ب 

ارم است )بذر ارقام مختلف سویا  357 طور متوسم ارم و ب 277 ما 67سدویا   (. وزن هزار دات 3307

ها های متداومی دارتد مثالً بذر کالرک درشددت و رق. هید ریز اسددت( و روغن و پرومئین در لپ  اتدازه

  .(3302)فتطی،  شودذخیره می

 غذایی دانه ارزش -2-1-9

 ها،ایزوفالون لسددتین، ها،فیتواسددترول، E  ویتامین شددامد سددویا در موجود مغذی مواد مرینمه.    

درصد پرومئین،  32 -02درصد روغن،  32-23سویا حاوی  باشد.پرومئین سدویا می  و الیهوسداکاریدها 

( و غیرهیوز، رافینوز و شند مطلول )ساکاروز، استادرصد ق 35درصدد قند تامطلول )الیاف رژیمی(،   35

درصددد روغن و پرومئین مطت مثییر (. 3323ایی، باشددد )میرزدرصددد رطوبت، خاکسددتر و غیره می 30

)خواج  شددرایم مطی ی رشددد، طملکرد و میزان مثبیت تیتروژن هوا یا مقدار تیتروژن خاک قرار دارد  

کیلوارم  327طور میاتهین از هر من دات  ارقام روغنی )با استخراج موسم حالل( حدود (. ب 3325پور، 

آید. دات  سویا از لطاظ مواد غذایی دست می درصدد پرومئین ب  00کنجال  حاوی  کیلوارم 067روغن و 
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باشدد و ارزش باالیی در مغذی  اتسان دارد. وجود ماده  ها غنی میقابد هضد.، کلسدی.، آهن و ویتامین  

ویا ات  س. دفیتواسدتروژن در پرومئین حاصدد از سویا تقش قابد موجهی در کاهش کلسترول خون دارد  

زیاد  .( ولی فاقد کلسترول است3-2باشدد )جدول  اشدباع می اتواع اسدیدهای چرب اشدباع و غیر   دارای

شددوتدای و بودن اسددیدهای لینولئیب و لینولنیب در روغن سددویا سددب  باال بودن خاصددیت خیددب 

تاپایداری این روغن شددده اسددت و آن را برای مصددرف مسددتقی. تامناسدد  سدداخت  اسددت. از طریق    

تتخابی و جداسددازی اجزای روغن، اتواع مختلدی از روغن سددویا جهت طباخی، مولید سددازی اهیدروژت 

اتد. مصدددرف سدددویا ب  طنوان مکمد پرومئینی در جیره غذایی طیور ب  وجود آمدهماراارین و مایوتز ب 

ر کلی سویا طوفیبر کنجال  بسیار م لوب است. ب دلید  باال بودن درصد پرومئین و پایین بودن درصد 

، خواج  پورز تظر مرکی  اسددیدهای آمین  بیش از سددایر حبوبات ب  پرومئین حیواتی شددباهت دارد ) ا

3325.) 

 (3300اشباع موجود در روغن سویا )رضوی و مظاهری میراتی، های چرب اشباع و غیردرصد اسید -3-2جدول 

 غیر اشباع                     درصد اسید چرب         درصد                 اسید چرب اشباع                 

 2/53لینولئیب اسید                                                      6/37   پالمتیب اسید                    

 5/23لینولنیب اسید                                                       0/2  استئاریب اسید                    

 5/2اولئیب اسید                                                          0/2  آراشیدیب اسید                    

 3               یت اولئیب اسید         پالم                          0/7  میریستیب اسید                    

 2/20مجموع                                                               2/35     مجموع                          

 

 سازگاری -2-1-5

سدویا در اروه ارما دوسدت قرار دارد و از این لطاظ ما حد زیادی میاب  ذرت است. سویا ب  ارما و      

در دوره این ایاه رشد تیاز دارد.  –درج  روز  3677ما 2377تور فراوان، یعنی از کاشدت ما برداشت ب   

رشدد روییی ب  آب و هوای ارم و مرطوب و ب  هنهام رسیدای ب  آب و هوای آفتابی تیاز دارد. دمای  
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ب  دماهای باال تیز سازااری دارتد،  ارقامزیاد ایر سوء بر درصد روغن و کیدیت آن دارد. ارچ  برخی از 

 (.3305کریمی، ود )شولی سویا ب  آساتی با مغییر شرایم آب و هوایی و خاکی سازاار تمی

اراد برای رشدد و تمو سددویا مناسدد  تیسددت. سویا  درج  سداتتی  32و بییدتر از   37دمای کمتر از    

کند. در مطدوده و رسیدای دات  اتدکی بهتر از ذرت مطمد می ایسرمای خدیف را در مرحل  ایاه  

شنی برای آن مناس  های ها، در صدورت وجود زهکش قادر ب  رشد است، ولی خاک وسدیعی از خاک 

و رهای سنهین رسی ممکن است با اشکال روب تیسدتند. اارچ  کیدت و خروج ایاه   سدویا از خاک   

 شریدید سیکند )های سنهین سازااری پیدا میشود، ولی بعد از مثبیت، بهتر از هر ایاه دیهر با خاک

آل است. سویا ب  شوری خاک هایی با بافت متوسدم، برای زراطت سدویا ایده  (. خاک3325، و همکاران

های ذرت و اتدکی کمتر از تصف مقاومت پنب  حسداس است. میزان مقاومت آن اتدکی بییتر از واریت  

اسدت. مقاومت آن ب  اسدیدیت  خاک بییدتر از یوتج  و شدبدر است. اسیدیت  خاک جهت رشد ایاه و     

باشد. البت  مصرف آهب تتایج  0ما  6ی های مثبیت کننده تیتروژن، بهتر است در مطدودهمیکید اره

 (.3302های اسیدی دارد )داس و همکاران، را در زمین خوبی

فتوپریود است و این میکلی بزر  در اتتخاب است )سامر فیلر و همکاران،  حساس ب  سدویا بسیار     

طور  خاد شود. ب رق.دقیق  مداوت در طول روز ماتع از رشد اد در یب  35( زیرا ممکن است 3303

رس ب  روزهایی بلندمر تیاز های دیرکلی ارقام زودرس برای الدهی و رشدددد کامد در مقایسددد  با میپ

های سددویا را قبد از رشددد کامد، در هر مرحل  از رشددد ک  سددرما بوم  (. معموال3307ًدارتد )تاصددری، 

شود م لوب ملقی می ی فاقد سرما برای بازدهی مناس ،روزه 327برد و یب دوره باشدند، از میان می 

، 3(، 7)(، یب صدر 7 7دو صدر ) اروه 32رس در (. ارقام سویا از لطاظ زود3302)ولدتگ و همکاران، 

های دو صددر و یب صدر در تواحی شمال  وهارقام ار .شدوتد بندی میطبق  3،37، 2، 0، 6، 5، 0، 3، 2

یب اروه تیز ممکن اسددت در زمان  ارقام شددوتد.کاشددت  می طول روزهای بلند باآمریکا، کاتادا و اروپا 

طول  باب  باال در مناطق خم استوا  2ی هاارقام اروه الدهی و رسیدن با یکدیهر مداوت داشت  باشند.
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طور کلی سدددویا ت  منها برای سدددازااری با (. ب 3303، و همکاران اردتد )آلیاریزراطت می روز کوماه

دات   االیبر در حین رشد تیز، قابلیت زیادی دارد. برای مولید جمعیت ایاهی متغیر بلک  با شرایم متغی

مواتد قبد از الدهی شرایم خاک خیب را متر بارتدای الزم است و هر چند سویا میمیلی 057-577

ها، رطوبت کافی ها میددکید شددده باشددند و ما زمان پر شدددن غالف مطمد کند، اما هنهامی ک  جوات 

 (. 3302، ضروری است )داس و همکاران

 های هرزعلف -2-2

 هرزتعریف علف -2-2-1

مداخد در طملیات زراطی، باال بردن  زا ک  موج تاخواسدت ، مضدر و خسارت  هرز ایاهی اسدت  طلف    

یکی از  دهد.های مولید شده و طملکرد مطصول زراطی را کاهش میهای کاراری و افزایش هزین هزین 

های هرز طلف های هرز با ایاه زراطی اسددت.طلف مرین میددکالت در راسددتای این دو هدف، رقابتمه.

واسدد   رقابت بر سددر منابع مطدود و کنند ب های تاخواسددت  رشددد میایاهاتی هسددتند ک  در مطیم

 و 2776 کاوالیوسکیت، ؛2772 شوتد )بوهلر،کاهش طملکرد و کیدیت ایاه زراطی می میترک موج 

 داتسددت یاتوی  موالی پییددهامان حک. در موانمی را هرز هایطلف اکولوژیب، مدهوم در (.2772 ویون،

 و توروزپور) شوتدمی ظاهر موفق بسیار اتسان، موسم شدده  کاری دسدت  کیداورزی  هایمطیم در ک 

 رشد طوامد سدر  بر هرز هایطلف رقابت واسد   ب  زراطی ایاه طملکرد کاهش(. 3325 مقدم، رضدواتی 

 کرده ایجاد کیاورزی در را مهمی تهراتی اکسدیدکربن،  دی خاد شدرای ی  در و غذایی مواد تور، آب،

 از هرز هایطلف منابع، سر بر رقابت کنار در(. 3336 همکاران، و سینج، 2770 رخساتا، و اتجوم) است

 پتاتسددید ایاهی، زایبیماری طوامدو  آفاتبرای  زیسددتهاه فراهمی و سددمی مواد کردن آزاد طریق

( 2772 ویون، و 2776کاوالیوسددکیت، ؛2772، بوهلر( دهندمی قرار ییرمث مطترا  زراطی ایاه طملکرد

 مطمید ب  منجر ایاهان این بر هرز هایطلف ایرات تتیج  در زراطی ایاهان کیدیت و طملکرد کاهش

 شدن سبز از پس هدت  چند طول در(. 2776، کاوالیوسکیت( شدود می کیداورزان  ب  اقتصدادی  زیان
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 هرز هایطلف و زراطی ایاه رشددد برای الزم تیازهای مامین برای مطیم در موجود منابع زراطی ایاه

 یاها بین مداخد منابع، این مامین شدددن مطدودکنار  در منابع برای مقاضددا افزایش با. باشدددمی کافی

 و بارز ایرات هرز هایطلف رقابت دوره طولتیز  و شدددن سددبز زمان .شددودمی ایجاد هرزطلف و زراطی

تیست ک  ذاماً هرز ایاه خاد و میخصی طلف (.2770 بوکن،)  دارد زراطی ایاه طملکرد بر را میخصی

 شود. دلیدهرز تامیده میدلید غیر اسدتداده بودن و ضرر و زیان حاصد از آتها طلف هرز باشدد، بلک  ب  

اه، ب  اتسان تیز مربوط است و با موج  ب  این معریف، چنات   یب ایاه هرز ب  یب ایاطالق طنوان طلف

هرز طنوان طلفاقتصددادی تیز در یب مکان تاخواسددت  و در بین ایاهان یب مزرط  میدداهده شددود، ب  

هرز ب  طنوان طلفهای اقتصدددادی، شدددناخت  شددددن یب ایاه ب  م رح خواهد بود. اما در ممام جنب 

وجود آوردن میکد از سوی آن بستهی  ایجاد منظره تامناس  و ب ،رسداتدن  بودن، خسدارت  تام لوب

اذارد )راشددد ک  این طوامد در وضددعیت ایاه زراطی مداخد ایجاد کرده و بر کار اتسددان ایر می  .دارد

ها در شددرایم تامسدداطد، از تظر موان  های هرز و بذرهای آنبییددتر طلف (.3302مطصددد و همکاران، 

دلید ک. موقع بودن، های هرز ب (. طلف3320ایاهان زراطی برمری دارتد )منتظری، روییدی تسبت ب   

مولید بذر باال، رویش سددریع و قدرت باال طامد مهمی برای کاهش مطصددول در سددراسددر دتیا هسددتند 

هایی از مزرط  ک  شرایم موضعی برای سبز شدن های هرز در قسمت(. طلف3320، مجنون حسدینی )

های مختلف دارای موزیع های هرز در مقیاسطبارت دیهر طلفیابند یا ب ت مجمع میها فراه. اسدددآن

مرین ها از مه.های هرز و قدرت موسدددع  آن(. پراکنش طلف2776ای هسدددتند )کلی و همکاران، لک 

 (.3323)زتد و همکاران،  شودطوامد طدم کنترل این ایاهان مطسوب می

 

 هرزهای اهمیت و خسارت علف -2-2-2 

های طوری ک  در کیورخسدارت آفات و امرا  بییدتر است ب   های هرز، از خسدارت تاشدی از طلف      

درصد کد مطصول مخمین زده شده است و  35ما  37موسع  یافت  مناطق معتدل  میزان خسارت بین 

 و این رق. در کیورهای در حال موسع  و مناطق استوایی بییتر است. بدین سب  همواره حدود تصف
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شددود )راشددد مطصد و همکاران، ان صدرف مبارزه با طلف های هرز می ااهی بییدتر از مالش کیداورز  

اوت  یعنی  257ی ایاهی موجود در سراسر جهان منها حدود اوت  777/277(. اارچ  از حدود 3327

 ری ازشوتد، ولی این واقعیت ماتع اهمیت تسبی بسیاهرز تامیده میدرصدد مزاح. بوده و طلف  3حدود 

میره  32های مذکور ب  درصد اوت  07مقریباً  شود. جال  است ک ها در شرایم مطی ی تمیاوت دیهر 

ی اندمیان و مرکبان درصدددد آتها تیز منها مربوط ب  دو میره 07مر اینک  بیش از متعلق بوده و جدال  

اتجمن طلوم موسم  3320(. طبق یب ازارش منتیدر شدده در سدال    3322باشدند )طباس دخت،  می

زراطت مورد  60های هرز )کاهش طملکرد( ب  (، خسدددارت سددداالت  طلفWSSAهای هرز امریکا )طلف

زراطت  36های هرز ب  مطصول میلیارد دالر بوده است. در کاتادا، خسارت ساالت  طلف 5/0م الع  برابر 

ه ک  در ایاالت متطده، (. طبق ازارشی، برآورد شد3327میلیون دالر بوده است )توجوان،  373معادل 

های (. طلف3336بیلیون دالر بوده است )المور،  0/3، 3332های هرز در سال خسدارت تاشدی  از طلف  

یابی ب  مواد غذایی و آب با شوتد زیرا آتها برای دستهرز مهدیدی جدی برای کیداورزی مطسوب می 

های هرز شوتد. طلفرزی میایاهان زراطی رقابت کرده و سدب  کاهش کمی و کیدی مطصوالت کیاو 

ورت ص ها بشوتد ک  حیرات و بیماریو بنابراین سب  می ها هسدتند و پناههاه آفات و بیماری میزبان

طنوان یکی از طوامد کاهنده هرز ب (. طلف3322مهددیددی دایمی برای ایاهان زراطی درآیند )شددداو،   

شود )راشد مطصد و آن تسدبت داده می  درصدد کاهش در طملکرد ب   57طملکرد م رح بوده و ااه ما 

(. 3322رسد )شاو، درصددد تیز می 27الی  07هرز ااهی ب  (. خسدارت تاشدی از طلف  3302همکاران، 

 2/6ایی بالغ بر دهد ک  کیدداورزان آمریکایی سددالیات  هزین (، تیددان می3322تتایج مطقیقات شدداو )

میلیارد  6/3کنند ک  از این مقدار حدود خود می های هرز مزارع و مرامعمیلیارد دالر صرف کنترل طلف

(. 3337و و همکاران، اردد )شدداکش میمیلیون کیلوارم سددموم طلف 277دالر صددرف خرید مقریباً 

های هرز موسدددم مطققان متعددی ازارش مطصدددوالت زراطی بد  دلید مداخد طلف کداهش طملکرد  

زراطی ما حد زیادی ب  معداد  لکرد ایاه(. مقدار کاهش طم2775)موسددوی و همکاران،  اردیده اسددت

دلید های هرز ب (. طلف2773همکاران، )بوس و  ها بسددتهی داردو وزن آن های هرز رقابت کنندهطلف
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مواتد برای جذب تور، آب، مواد شددوتد. این رقابت میرقابت با ایاه زراطی سددب  کاهش طملکرد آن می

 (.2770ان، )باغستاتی و همکار غذایی و فضای رشد باشد

 مطدودیت هرز هایطلف مداخد و دارتد هرز هایطلف برابر در اتدکی رقابت مواتایی هالهوم اکثر   

 داد تیان ارااتیب صورت ب  یافت  پرورش هایلهوم در را دات ، طملکرد کاهش و تیتروژن مغذی  شدید

 در تخود ایاه در غالف دهنده میکید اره معداد افزایش ب (، 2770) همکاران و یوسدی (.2733، هلوا)

دهد ک  اکثر ایاهان زراطی بسددت  ب  ها تیددان میتتایج پژوهش.کردتد اشدداره هرز هایطلف کنترل ایر

رای ب. مدت تسبتاً کوماهی مطمد تمایندهای هرز را ب مواتند حضور طلفایاه زراطی می هرز واوت  طلف

 منجر ذرت کیت در هدت  2از   مرطوالتی مدتب  سال یب هرز هایطلف از مخلوطی ماتدن باقی مثال

(. ماسینها و همکاران 3325، موسوی و مطصد راشد) اسدت  شدده  ایریاتدازه قابد طملکرد کاهش ب 

 شددده سددبز ذرت با همزمان ک هنهامی ردیف هر در خروس ماج بوم  5/7 ایر ک  دتدا تیددان( 2733)

 برای هاییاسترامژیباشد.  شده سدبز  ذرت برای 0 مرحل  در ک  اسدت  آن بوم  2 ایر از بییدتر باشدد  

 ماتندکننده  رقابت غیر ایاهان در را هرز هایطلف زتیجوات  بتواتد ک  بود خواهد مدید کیدداورزان

 (.2772، همکاران و داویس) کند مدیریت را هرزطلفو  دهد کاهش زراطی فصد ابتدای در چغندرقند

 شودمی فصد اتتهای در آن خیب وزن کاهش ب  منجر خروس ماج هرزطلف شدن سبز زمان در خیرمث

 مواتدمی تیتروژن کاربرد ک  کردتد بیان، (2773) میاراجان و ایتا آروتا (.3332 هوراک، و کنزویب)

 با رقابت در سددویا طملکرد. دهد افزایش ذرت ماتند ایاهاتی در را هرز هایطلف برابر در رقابت قدرت

 37ب  آتها ارمداع اختالف رسددیدن از قبد اسددت ممکن مخلوط کیددت سددیسددت. در ایطلوف  سددوراوم

 22ما  53از  قیاق با رقابت در را سویا طملکرد افت هم نین. دهد تیان کاهش درصد 25 ما متر،ساتتی

 سوروف و سویا رقابت مورد در شده اتجام هایپژوهش(. 3326، قاسمی و راطی) اتدکرده ازارش درصد

 این برای رشددد کاهش درصددد 67از  بیش سددوروف، رویش در خیرمث هدت  یب حتی ک  داد تیددان

 (.3325 موسوی، و مطصد راشد) داشت پی در هرزطلف



21 

 

  های هرز مزارع سویاعلف -2-2-3

خصددود در اواید دوره و در شددرایم زیادی فاصددل   های هرز، ب موان لوبیا روغنی در مقابل  با طلف    

ی های هرز طهای کاشت بسیار ک. است. بنابراین، اتجام طملیات الزم برای کاهش باتب بذر طلفردیف

 هرزطلف دوران آیش فصلی قبد از کاشت مطصول ضرورت دارد. هم نین باید کاشت در زمین طاری از

های هرز مازه سدبز شدده و سل    (. اولین وجین مکاتیزه برای کنترل طلف3326پور، اتجام ایرد )خواج 

مواتد پس از کاشت ما قبد از شروع سبز شدن لوبیا روغنی با شکنی س طی برای مسریع سبز شدن می

های ی و بین ردیفاستداده از چنهب اردان و یا دتدات  سبب اتهیتی )در صورت کیت مس ح( در رو

طمد آید. در زمان اتجام طمد باید خاک سدد طی خیددب و هوا آفتابی باشددد ما ایر بخیددی   کاشددت ب

دسدت آید. از آتجایی ک  ایاه   لوبیا روغنی شکننده است،  م لوب با حداقد خسدارت ب  مطصدول ب   

های کاشت ی ردیفایری از وقوع خسارت بر مطصول از اتجام وجین مکاتیزه روبهتر اسدت برای پیش 

طمدد آید و حداکثر دو ما سددد  بار  ی خروج ایداه د  از خداک و بعدد از آن خودداری بد      در مرحلد  

رسد ما ساتتی متر می 37ما  5های کاشدت و از زماتی ک  ارمداع مطصدول ب    کولتیوامورزتی بین ردیف

های تجام ایرد ما ب  ریی طور س طی اشروع الدهی کدایت دارد. الزم است ک  طمد کولتیوامور زتی ب 

ها تریزد. کودپاشی سرک س طی مطصول آسیبی وارد تهردد و دقت شود ک  خاک و کلوخ  روی بوم 

های شددود. در صددورمی ک  طلفتیتروژن )در صددورت لزوم( تیز همراه با آخرین وجین مکاتیزه اتجام می

ایاه از این زمان ب  بعد برای مقابل  با  خوبی کنترل شدده باشند، موسع  ریی   دهی ب هرز ما زمان اد

 (.3326پور، باشد )خواج های هرز کافی میطلف

های هرز ک  رشد سریعی دارتد رقابت کنند و مواتند با بسیاری از طلفهای جوان سدویا تمی ایاه      

سددویا میدداهده های هرزی ک  در مزارع های هرز در این دوره بییددترین اهمیت را دارد. طلفدفع طلف

ر ی کیت، ک. و بیش متداومند. با موج  ب  کاشت سویا دد اکثراً مابستات  بوده و بست  ب  من ق تشومی

های هرزی ک  در پاییز دهند. اکثر طلفهای هرز بهاره میکید میهای هرز سویا را اوت فصد ارم، طلف
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روتد. مطقیقات مختلف صورت ن میاتد در طی فرآیند آماده سدازی زمین از بی یا زمسدتان سدبز شدده   

 Amaranthusاتواع ماج خروس ) های هرز غال  در مزارع سویا راطلف دهد ک ارفت  در ایران تیان می

sp( ماج ریزی ،)Solanum nigrum(  ااو پنب ،)Abutilon theophrasti ( سددلمب ،)Chenopodium 

album( اددوش بددره ،)Chrozphora tinctoria( سددددوروف ،)Echinochloa crus-galli قددوزک ،)

(Hibiscus trionum( پاسددپالوم ،)Paspalum distichum( ارزن وحیددی ،)Panicum miliaceum ،)

دهند )شیمی و مرم ، ( میکید میXanthium spinosum(، و اتواع موق )Sorghum halepenseقیاق )

3303 .) 

 سویا های هرز دری بحرانی کنترل علفبررسی رقابت و دوره -2-2-9

هرز پس از سبز شدن ای طاری از طلفی س  هدت رسدد ک  سویا تیازمند یب دوره تظر میچنین ب     

های هرز را بدون کاهش طملکرد مطمد تماید. مواتدد برای هیدددت ما ت  هدت  رقابت طلف اسدددت و می

م لوب رشد ی تاشدی از دم روباهی مطت شددرایم  (، دریافتند ک  مداخل 3325هریسدون و همکاران ) 

روز پس از سبز شدن سب  کاهش مجمع ماده  37و  35)بارتدای کافی( در سال اول و دوم ب  مرمی  

ی بطراتی بین هدت  چهارم و پنج. بعد از شود. برای کنترل قیاق در سویا یب دورهخیب در سویا می

افت ک  کنترل (، تیز دری3303(. هم نین برتساید )3320، یسکاشت میخص شده است )ویلیام و ه

هدت  بعد از کاشددت سددویا، از مثییر مندی آتها ب  طملکرد  0ما  2های هرز یکسددال  در مخلوطی از طلف

های هرز ماه اول بعد از کاشدددت کند، بنابر اظهار وی مهمترین زمان کنترل طلفسدددویا جلوایری می

شش هدت   Ambrosia artemisifoliaهرز (، تیان دادتد ک  رقابت طلف3323است. کوبد و همکاران )

در  های هرزشوتد. کنترل طلفکمتر از شش هدت  بعد از سبز شدن سب  کاهش طملکرد سویا می و یا

صدورت وجود آب کافی در ابتدای فصدد رشدد برای مدت چهار هدت  و در فصد خیب ک  سبز شدن    

 هرزرای کنترل توطی طلفشدددود برای مدت دو هدت  کافی بود. بهای هرز با مثخیر اتجام میاولی  طلف

( تیز یب 3303( و ااوپنب  )اولیور، 3302، رایتر( )کوبد و Polygonum pensilvanicumهددت بندد )  
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دوره بطراتی میدخص بین چهار ما شدش هدت  پس از سدبز شدن سویا ازارش شده است. بلومبر  و    

منابع غذایی سب  کاهش  های هرز با رقابت بر سددر(، ب  این تتیج  رسدیدتد ک  طلف 3322همکاران )

(، معتقدتد ک  3325دهد. شارملف و کوبد )معداد غالف سویا شده، در تتیج  طملکرد آن را کاهش می

های سویا هستند. استولر و همکاران مرین طوامد افزایش ارمداع تهایی بوم رقابت برسر تور و فضا از مه.

ی ب  سایر منابع )آب و موادغذایی( را مطت مثییر (، بیان کردتد ک  رقابت برای تور قدرت دستیاب3320)

های خود ب  این (، در بررسی3325(، و شارملف و همکاران )3320دهد. احتیامی و همکاران )قرار می

ب  اتدازی سدلید مراک. و سای هرز در مراحد مختلف رشد سویا ب تتیج  رسیدتد ک  مداوم رقابت طلف

                                                                                                                                                                                               های سویا شد.                                                                                                                 داع تهایی بوم ی اصلی و ارمافزایش طول ساق 

میلیون دالر خسارت ب  ذرت و سویا  307هرز ااوپنب ، ساالت  حدود مخمین زده شده است ک  طلف    

درصدی لوبیا شده است )مب  07هرز موق سب  کاهش (. طلف3335کند )اسکولز و همکاران، وارد می

بند، ااوپنب  و دم روباهی زرد موج  کوماه ماتدن قد ایاه سدددویا، های هرز هدت(. طلف2772د، لی لن

(. چسبب بعد 3320افزایش خوابیدای و اتدکی مثخیر در رسدیدن مطصول شدتد )استولر و همکاران،  

 درصد در 67طوری ک  کاهش مطصول ب  میزان آید ب میصورت رقیبی سرسخت دراز الدهی سویا ب 

 (.3320هرز ازارش شده است )هریس و ریتر، راب   با این طلف

هرز در هریب از ایاهان زراطی بایستی در مرحل  خاصی از رشد براساس شواهد موجود کنترل طلف    

هرز اتجام شددود ما بدین وسددیل  کاهش طملکرد تاشددی از آتها ب  ی بطراتی کنترل طلفتام دورهایاه ب  

رسدددد ک  کاربرد چنین مدهومی هنوز تقش چنداتی در موسدددع  تظر میلی ب حداقد ممکن برسدددد و

های هرز (. دوره بطراتی رقابت طلف3327های هرز تدارد )کوچکی و همکاران، هدای کنترل طلف روش

روز بعد از سبز شدن طنوان اردید )آسالم و  37ما  37در مطصوالت دات  روغنی در طی ازارشی بین 

روز بعد از کاشت ازارش شده است  05ما  37های هرز در سویا، ی بطراتی طلفوره(. د3332همکاران، 

درصدی طملکرد سویا  00روز طول بکیدد سب  افزایش   05هرز بییدتر از  ی طاری از طلفو اار دوره
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ای طاری از هدت  0(. طنوان شدددده اسدددت ک  حداقد یب دوره 3333خواهد شدددد )چهوکار و بالیان، 

هدت  با سویا مداخد داشت   6مدت وق ب هرز موق الزم اسدت ما طملکرد سدویا کاهش تیابد و اار م  طلف

(، 3333(. وان آکر و همکاران )3322درصد خواهد بود )طباس دخت،  37-37باشد، افت طملکرد سویا 

روز پس از سبز شدن یعنی ما رشد چهارمین اره  37هرز در سویا را مقریباً ی بطراتی کنترل طلفدوره

 ازارش کردتد.

 پیشگیری -2-2-5

هرز خاد در ایری شددامد اقدامامی اسددت ک  از اسددترش اسددتقرار یب اوت  طلف   یشطملیات پ    

ی مورد اشاره ممکن است کیور، کند. من ق ای ک  ب  آن ایاه هرز آلوده تیست، جلوایری میمن ق 

  ایرد.طملیات در س وح بزر  اتجام می بنابراینای از یب مزرط  باشد استان، شهر و یا حتی ق ع 

ده های هرز وضع شطنوان قرت ین ، قواتین بذر و قواتین طلفظور کاهش این اتتیدار، قواتینی ب  منب    

 ها و ابزارکشموسدع  و پییددرفت طلف  دلیداسدت. با وجود این مدهوم پییدهیری در چند ده  اخیر ب   

ید آن اریت زراطی بای است ک  در مدیمکاتیکی کنترل فراموش شدده است. اهمیت پییهیری ب  اتدازه 

و طاری از طلف هرز، جلوایری از  شدددده های کنترل قرار داد. اسدددتداده از بذور بوجاریرا جزء برتام 

های هرز ایزول  در مزرط  با وجین هدای هرز، مددیریت مزرط  در زمان آیش، حذف طلف  الددهی طلف 

مصرف کود دامی هرز ب  مزرط ، دسدتی یا سدمپاشدی، جلوایری از ورود دام آلوده و حامد بذر و طلف   

ها، جلوایری از اتتقال طلف هرز دارای مولید مثد روییی های هرز حاشدی  آبراه  پوسدیده، حذف طلف 

(. 3323باشددند )امینی، ایری میآالت و مدیریت زراطی صددطیح از جمل  موارد پیشوسددیل  ماشددین ب

اشت سویا، زمین طاری های هرز، اولین شرط این است ک  ب  هنهام کبرای جلوایری از خسدارت طلف 

 ها، ب  وجین تیازیطور منظ. سبز شود، بعد از رشد کافی بوم های هرز بهاره باشد. اار سویا ب از طلف

های هرز باید جلوایری شددود، زیرا ها کوچب هسددتند، از رقابت طلفتخواهد بود، ولی ما زماتی ک  بوم 

شددد سددریع بییددترین خسددارت را بر سددویا وارد  برخورداری از ر دلیدهای هرز ب در این مراحد، طلف
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ها هنوز های هرز در ابتدای فصدددد، یا همزمان با کیدددت و یا زماتی ک  بوم سدددازتد. مبارزه با طلفمی

 (.3325مر است )تقد از سید شریدی و همکاران، مر و اقتصادیکوچب هستند، آسان

 هرزعلف کنترل-2-2-6

 و داماهسددتند ) هرز هایطلف مدیریت در معمول هایروش زراطی و شددیمیایی مکاتیکی، هایروش    

 در زیادی مطول و بوده مدید هرز هایطلف از بسددیاری مورد در شددیمیایی کنترل(. 2770همکاران، 

 هایروش مرینمه. از کیت بسدتر  مهی  زمان و کاشدت  ماریخ مغییر. اسدت  آورده بوجود مولید افزایش

 ه.ب  سددب  دیسددب ماتند هرز هایطلف مکاتیکی کنترل هایروش. آیدمی حسددابب  زراطی کنترل

 اتدهآمد باال ک  خاک پایینی هایالی  بذور وسیل  ب تور دریافت تتیج  در و شده خاک س ح خوردای

 در امر این ک  شوی.می زراطی مطصوالت در هرز هایطلف از جدیدی زتیجوات  سب  و ارفت  صدورت 

 (. 2776 همکاران، و بوید) است یترؤ قابد هنهام زود بذر بستر روش ب  کیت ه.و  متداول کیت

  زوال بذر -2-3

تتایج مطقیقات متعدد روی بذرهای ایاهان مختلف حاکی از آن اسددت ک  زوال بذر شددامد برخی      

مغییرات بیوفیزیکی و بیوشیمیایی شامد مغییر در ساختار مولکولی اسیدهای توکلئیب، کاهش فعالیت 

های هیدرولیز کننده، اختالل در زتی و افزایش فعالیت برخی از آتزی.های کلیدی در جوات برخی آتزی.

باشد ک  در تتیج  این مغییرات، قدرت بذر کاهش یافت  و منجر ب  یکپارچهی غیاء و کاهش مندس می

زا، افزایش منشزتی بذرها مطت شرایم زتی و رشد ایاه  ، کاهش مواتایی جوات کاهش سدرطت جوات  

شددود )میرداد و های غیر طبیعی و کاهش درصددد اسددتقرار بوم  در مزرط  میاحتمال موسددع  ایاه  

ها مثییر شددددت بر طول طمر آن(. شدددرایم فیزیکی و وضدددعیت فیزیولوژیکی بذرها ب 2776همکاران، 

 ،اتدسارت تدیدهاذارد. بذرهای شدکست ، مرک خورده و حتی کوبیده شده تسبت ب  بذرهایی ک  خ می

(. حتی امکان دارد بذرها بدون طالی. فیزیکی ه. از تظر 3325روتد )مب دوتالد، مر از بین میسدددریع

 های فیزیولوژیکی در طول تمو بذر و قبدفیزیولوژیب معیوب و مستعد زوال باشند. بعضی از اتواع منش



25 

 

کمبود مواد معدتی  طنوان مثال،مواتند طول طمر بذر را کاهش دهند. ب از رسدددیدای فیزیولوژیکی می

مواتند ( می3302)جاستیب و باس،  (، کمبود آب3367)ماتند تیتروژن، پتاسی. و کلسی.( )هارینهتون، 

خوبی مواتند ب سدددبد  کاهش طول طمر بذرها شدددوتد. بذرهای کوچب و تارس در یب موده بذر تمی 

ها از لطاظ ادی از اوت (. بذرهای معد3322بذرهای بزر  و رسددیده ذخیره شددوتد )مینور و پاسدد ال، 

ها و شدرایم میاب ، برای اتبارداری طوالتی مدت مجهیز  ژتتیکی و شدیمیایی در مقایسد  با سدایر اوت    

طور دارای پوسددت  سددخت و تدوذتاپذیر هسددتند. ب    ،اتد. اغل  بذرها ک  طول طمر زیادی دارتدشددده

شدددند هماتند بذرهایی ک  مقدار روغن باهایی ک  دارای مقدار باالیی روغن میمعمول، بدذرهدای اوت   

ها . طوامد ژتتیکی بر قابلیت اتبارداری بذر(3327)طبدالباقی،  مواتند ذخیره شوتدها پایین است تمیآن

های مختلف را براسدداس قابلیت اتبارداری اتد ک  اوت هایی شددده  جدولاذارد و منجر ب  ارایمثییر می

 (3-2کنند )جدول بندی می.ها در س  اروه استرده مقسیتسبی آن

 2ما  3بذرها بعد از  %57رود = اتتظار می3مرین ایاهان زراطی. )شدداخص قابلیت اتبارداری تسددبی بذر مه.  -2-2جدول

سددال  5بذرها بعد از  %57= 3سددال اتبارداری جوات  بزتند؛  5ما  3بذرها بعد از  %57=  2سددال اتبارداری جوات  بزتند؛ 

 (3302یتر جوات  بزتند ( )اقتباس از جاستیب و باس، اتبارداری و یا بی

 شاخص قابلیت انبارداری نسبی گیاه شاخص قابلیت انبارداری نسبی گیاه

 2 باهیا اراس 3 یونجه

 2 لوبیا 2 جو

 3 طلف بوریای خزتده 3 چغندرقند

 3 برمودا اراس 3 علف بوریای مخملی

 2 اور ایاه 2 بلوگراس کنتاکی

 2 طلف پیمکی صاف 2 کوهیعلف پشمکی 

 3 طلف ااوی 2 گندم سیاه

 3 کارپت اراس 3 دانه قناری کوهستانی

 2 شبدر برسی. 3 شبدر آلسیک

 2 شبدرزیرزمینی 3 ذرت

 3 پنب  3 لوبیا چشم بلبلی
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 3 چمن پایابی 2 فستوکا

 2 فستوکای پا بلند 2 کتان

 2 طلف صطرایی 3 هاردین گراس

 3 ایکرهلسپدزای  3 لوپن زرد

 3 ارزن دم روباهی 3 ارزن مرواریدی

 3 بادام زمینی  3 علف باغی

 3 آساطلف بوریای غول 2 کلزا

 3 چاودار 2 برنج

 3 سوراوم 2 چچم چند ساله

 3 آفتابهردان 3 سویا

 2 میمومی 3 شبدر شیرین سفید

 3 ایماشب اد خوش  2 شبدر پای پرنده

 2 اد کل. ارزتی 2 گندم

 2 هویج 2 کلم

 2 خیار 2 ذرت شیرین

 3 پیاز 3 کاهو

 3 زردک 3 جعفری

 2 اسدناج تیوزلندی 2 کدو

 2 شلغ. 3 فرنگیگوجه

 2 یوالف 2 شبدر کریمسون

 

سددرطت زوال بذر ب  سدداختار ژتتیکی، مطیم مولید بذر و شددرایم اتبارداری بسددتهی دارد )کالپاتا و     

دما و رطوبت تسدددبی  ،ار بر زوال بذر در طی اتبارداریطوامد مثییراذمرین (. از مه.3336مادهاوا رایو، 

باشدددند و کاهش دما و رطوبت تسدددبی در طی اتبارداری، منجر ب  افزایش طول دوره مطیم اتبدار می 

 (.2770اردد )شارما و همکاران، بذرها می ،اتبارداری

 5درصددد کاهش رطوبت و   3( برای بذور ارمدوکس، ب  ازای هر 3302براسدداس قاتون هارینهتون )   

 07شددود. البت  این راب   فقم دمای صدددر ما اراد کاهش دما، طول طمر بذر دو برابر میدرج  سدداتتی
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( پیینهاد کرد ک  3363درصدد صدادق اسدت. هم نین هارینهتون )    30ما  5درج  سداتتی و رطوبت  

 377برای اتبارداری مناس ، مجموع دما بر حس  درج  فارتهایت و درصد رطوبت تسبی اتبار بییتر از 

مرین طوامد مؤیر در فرسددودای یا زوال بذر در طول مدت اتبارداری باشددد. بنابراین دما و رطوبت، مه.

سدددی  ببینند، ک  آهای ایاهی بدون اینبذرهای روغنی برخی از اوت  (.3327هسدددتند )طبدالباقی، 

ب  دو صددورت در زوال  دما(. 3332دهند )زهاتگ و همکاران، رطوبت خود را ما یب درصددد کاهش می

بذر اهمیت دارد. اول اینک  دما معیین کننده مقدار رطوبت هوا اسدددت و دلید دوم اینک  با افزایش دما 

 (.2770یابد )مب دوتالد، های زوال در بذر افزایش میسرطت واکنش

 

 عالئم زوال -2-3-1

 شناسیتغییرات ریخت -2-3-1-1

های زوال بذر مورد اسددتداده قرار طنوان یکی از شدداخصویژه در بقوالت ب اغل  رتگ پوسددت  بذر ب     

(، بادام زمینی )مرزک 3362یافت  شبدر )وایهان و دلوچ ، ایرد. میرای پوست  بذر در بذرهای زوالمی

تگ در پوست  بذر ( ازارش شده است. این مغییر ر3327( و سویا )سایو و همکاران، 3306و همکاران، 

های اکسدیداسدیون در پوسدت  بذر است ک  در دماهای باال و رطوبت تسبی باال مسریع    دلید واکنشب 

شناسی دیهری تیز (. هم نین طالوه بر این ایرات، مغییرات ریخت3305شدوتد )هااز و ساتد استد،  می

دهند ها تیان میقرمزی در لپ در بذرهای زوال یافت  ازارش شده است. بذرهای کاهو ضایعات تکروزه 

( و در طدس تیز بعد از یب دوره طوالتی 3307شدددود )باس، ای اطالق میکد  ب  آن تکروسدددیس لپ  

 (. 3320یابد )توزولیلو و دی بیزاد، اتبارداری رتگ پوست  ب  رتگ زرد مغییر می

 تغییرات فراساختاری -2-3-1-2

فت  با استداده از میکروسکوپ الکتروتی مورد آزمون قرار مغییرات فراساختاری بذرهای خیب زوال یا   

ارفتند و دو الهوی طمومی در بذرهای زوال یافت  میداهده شدده است. آن دو الهو شامد ادغام اجسام   

ا هباشددد. الهوهای ادغام اجسددام لیپیدی در جنین اروه زیادی از اوت  لیپیدی و اتق اع پالسددماها می
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( و کاج )فرتاتدز 3302(، تخودفرتهی )هرمان و اراتت، 3307کاران، شدددامدد اندم )آتدرسدددون و هم 

( میاهده شده است. در کاهو، این ادغام اجسام لیپیدی 3320هوتدویال،  -اارسیا در کاسترو و مارمینز

ست (. این مسثل  مه. ا3323ها دیده تید )اسمیت، منها در مطور جنین میاهده شده است، اما در لپ 

 اذارد.روی یکپارچهی غیای سلولی مثییر می اک  این رخداده

 غشاهای سلولی -2-3-1-3

دهنده سددلولی ها در حدظ اجزای میددکیدهای رایج بذرهای در حال زوال، تامواتی آنیکی از جنب     

شددوتد. این تامواتی در حدظ اجزای میددکید دهنده از سدد  اسددت ک  در طول آبنوشددی از بذر خارج می

زتی ( معداد زیادی از این اجزای میکید دهنده سلول برای جوات 3دخید هستند. ) طریق بر کیدیت بذر

( برخی از این مرکیبات مراوش شده برای حدظ پتاتسید اسمزی 2معمول و پر بنی  ضدروری هستند، ) 

دروتی ضدروری هسدتند، زیرا پتاتسدید اسدمزی جذب ترمال آب و فراه. کردن فیار آماس الزم برای     

( تیددت این مواد ب  بیرون بذر مطیم مناسددبی برای رشددد ریز  3را بر طهده دارد و ) چ خروج رییدد 

 کند.زا فراه. میموجودات بیماری

 ءشده ک  خود با ملدات فسدولیپیدهای غیاافزایش تیت مواد ب  اختالل غیای سلولی تسبت داده     

(، 3363ر )کوسددترا و هارینهتون، باشددد. کاهش فسدددولیپیدها در بذرهای زوال یافت  خیادر ارمباط می

فرتهی )فراتسددیس و اوج  ( و3323سددویا )پریسددتلی و لئوپولد،  (،3323تخودفرتهی )پول و مامیوس، 

طور معمول ب  یافت  ب لیپیدها در بذرهای زوال( ازارش شددده اسددت. از دسدددت رفتن   3320کولبیر، 

های ها، آتزی.زجا ک  فسدولیپاشود. از آنفعالیت آتزی. فسددولیپاز یا پراکسدیداسدیون لیپید مربوط می   

کنند. بنابراین کاهش بییدددتر در شدددرایم رطوبدت بداالی بدذر فعدالیدت می      هیددرولیکی هسدددتندد،  

ت داده ها تسبفسددولیپیدهای ازارش شده در منابع، در شرایم مسریع پیری ممکن است ب  این آتزی. 

ین آزمون در مقایسدد  با شرایم ذخیره بذر در مواتد دلیلی بر افزایش سدرطت زوال بذر در ا شدود و می 

موان ادت ک  پراکسیداسیون لیپید ممکن است بییترین مثییر را در کاهش باشد. میحالت خیب می

 .(2772)مداریسی و همکاران،  ده شده در یکپارچهی غیا داشت  باشمیاهد
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 از دست رفتن فعالیت آنزیمی -2-3-1-9

هایی هسددتند ک  ایری زوال اولی  بذر، آن دسددت  از آزمایشاتدازه ها برایمرین آزمایشحسدداس     

زتی های جدید در جریان جوات های خاد مرمبم با مجزی  ذخایر غذایی یا بیوسددنتز بافتفعالیت آتزی.

(، پرومئازها )تواک و میرزوینسددکی، 3327کند. آمیالزها )سدداکسددنا و ماهیددواری،   ایری میرا اتدازه

( و الیسرآلدیید فسدات دی هیدروژتازها )هرمان و 3302م سدی اکسیداز )چینگ،  (، سدیتوکرو 3302

های مترازولیوم )دهیدروژتاز( و آزمون فعالیت باشددند. آزمونها می( از جمل  این آتزی.3306همکاران، 

اهش ایری کهای بیوشدیمیایی هستند ک  برای اتدازه اسدید الومامیب دکربوکسدیالز از جمل  آزمایش  

های دیهری هستند ک  با زوال بذر همبستهی دارتد. شوتد. اکسیدازها آتزی.یت آتزیمی استداده میفعال

( و 3307(، آمیالز )آتدرسددون، 3327( ، پراکسددیداز )مب هاراو، 3332کاماالز ) کروکر و هارینهتون،

راب   مثبتی باشند. اارچ  ها می( از جمل  این آتزی.3350سدیتوکروم اکسدیداز )مروتبری و اسدمیت،    

ها و تابودی بذر ازارش شدده، ولی در سایر م العات س وح باالیی از فعالیت پراکسیداز  بین این آتزی.

( و هم نین س وح باالیی از فعالیت آتزی. دی هیدروژتاز 3372های قدیمی )بروکروزو و این، در اندم

. مغییر در (3352)مکلود،  است میداهده شده  ،بودتد در بذرهای جو ک  در دماهای باال خسدارت دیده 

طنوان شداخص دقیقی از زوال بذر طمد کند. بییتر این  تد ب مواهای خاد همیید  تمی سد وح آتزی. 

م العات در شرایم مسریع پیری صورت ارفت  است ک  در این شرایم رطوبت بذر و آلودای میکروبی 

تدرت دخید  ای خیدددب این دو مقول  بیابد. در حالی ک  در اتبارداری طوالتی مدت بذرهافزایش می

 .(2777دوتالد، )مب هستند

 کاهش تنفس -2-3-1-5

باشدددد ک  در کنار ه. در مجزی  مواد ها میای از آتزی.مندس معموالً تمدایداتهر فعدالیدت مجموطد          

شدود و سراتجام منجر ب   مر میمدریج ضدعیف رتد. همراه با زوال بذر، مندس ب ای تقش مهمی داذخیره

 زتی ارمباطزتی، میزان مندس در مراحد اولی  جوات اردد. اما قبد از ملدات جوات زتی میملددات جواتد   

مسددتقیمی با قدرت ایاه   در مراحد بعدی داشددت  اسددت. مغییرات میزان مندس در شددرایم پیری   
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(، صدددم  سرمایی )وداستوک و 3365وک و فیلی، (، مسدریع پیری )وداسدت  3307طبیعی )آتدرسدون،  

( م الع  شددده اسددت. اارچ  ارمباط بین 3360و جاسددتیب،  ( و پرمو افکنی )وداسددتوک3365فیلی، 

ر مر برای زوال بذمصدرف اکسیژن و زوال بذر یابت شده، ولی احتماالً کسر مندسی یب شاخص حساس 

ست دیژن مصدرف شده در جریان مندس ب  اسدت ک  از مقسدی. ااز کربنیب حاصدد از مندس ب  اکسد    

( 3320آید. مقادیر کسر مندس باال در بذرهای زوال یافت  ازارش شده است )وداستوک و همکاران، می

باشد. صرف تظر از این ک  ممکن است تاشی از افزایش ااز کربنیب و کاهش جذب اکسیژن و یا هر دو 

زوال بذر در ارمباط اسددت و ممکن اسددت ب    ک  دلید چ  باشددد، کاهش سددرطت مندس ما حدودی با 

ویژه کریستاهای میتوکندری مربوط باشد ک  منجر ب  کاهش کد ها ب مخری  سداختمان غیدای اتدام  

 مندس خواهد شد.

 افزایش اسیدهای چرب آزاد -2-3-1-6

 اشود و این واکنش بهیدرولیز فسددولیپیدها منجر ب  آزادسدازی الیسدرول و اسدیدهای چرب می        

(. مجمع اسددیدهای چرب آزاد منجر ب  3303شددود )هارینهتون، افزایش مقدار رطوبت بذر مسددریع می

شددو و همکاران، اردد ک  بر متابولیسدد. سددلولی معمول  ایر مخرب دارد )ارن سددلولی می pHکاهش 

ر نجها مها و از دسدددت رفتن فعالیت آن(. بندابراین مجمع این مرکیبدات بد  مغییر ماهیت آتزی.   3307

درصد اسید چرب  3ای ک  حاوی یب یا بیش از (. مب بذرهای پنب 3302شود )مارمورا و همکاران، می

( ب  این 3350(. هامد و همکاران )3300آزاد باشند، معموالً جوات  تخواهند زد )هوف پایر و همکاران، 

دارد. هم نین مصور  تتیج  رسدیدتد ک  افزایش اسیدهای چرب آزاد در اندم با کپب روی بذر ارمباط 

نسن باشد )کریستها یکی از دالید اصلی شکستن لیپیدها ب  اسیدهای چرب میشود ک  حمل  قارچمی

 (. 3303و همکاران، 
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 عالئم زوال در گیاهچه -2-9

یابد. مثخیر در سبز شدن زتی بروز میها در طول جوات مر آنباالخره طالی. زوال بذر در کارکرد پایین    

زتی را ب  همراه باشدد ک  سدرطت کندمر رشد ایاه   و کاهش جوات   از اولین طالی. قابد میداهده می 

شدددود )هیدیکر، مر میمطدود ،با مداوم زوال، شدددرایم مطی ی ک  بذرها در آن جوات  خواهند زد .دارد

 (.3365باشد )اری ، (. از دست رفتن پتاتسید ظهور در مزرط  از طالی. دیهر زوال بذر می3363

باشد )وداستوک زتی از طالی. دیهر زوال بذر میهای مطی ی در طول جوات کاهش مقاومت ب  منش    

کاهش پتاتسید طملکرد حتی  (. کاهش پتاتسید طملکرد ه. از جمل  این طالی. است.3365و پوالک، 

زدن و استقرار ایاه   رخ دهد. با از دست رفتن قابلیت ممکن اسدت بدون میداهده طالیمی در جوات   

حیات در برخی از تواحی بذر، ممکن است بذر هنوز قادر ب  مولید ایاه   باشد، اارچ  ممکن است ک  

ت  از تظر مورفولوژی غیر طبیعی باشدددد. واسددد   طدم کارکرد تواحی زوال یافوجودآمده ب ایاه   ب 

ای ک  برای خروج ایاه   از خاک الزم است، تیستند. بذرهای پیر شدده پیاز قادر ب  مولید اتطنای لپ  

بذرهای پیرشددده خیار ه. قادر ب  ایجاد دتدات  هیپوکومیلی )ک  ب  طور طبیعی پوسددت  بذر را خراش  

(. از دست رفتن کامد قابلیت 3303باشدند )هارینهتون، میشدود( ت ها میدهد و منجر ب  خروج لپ می

 زتی و تابودی بذر طالمت تهایی زوال بذر است.جوات 

 پراکسیداسیون لیپید -2-5

های ارای  شدده برای بیان زوال بذر، پراکسدیداسدیون لیپید با بییترین استقبال مواج     از هم  مدل    

خود لیپید در دماهای باال و شرای ی ک  غلظت ب (. اکسیداسیون خود 3333ب دوتالد، شدده اسدت )م  

 6در رطوبت بذر زیر  ( این مسددال  را فقم3303شددود.  هارینهتون )اکسددیژن افزایش یابد، مسددریع می

درصدددد  32ما  6طنوان یب دلید زوال فر  کرد، چرا ک  قابلیت حیات بذر در رطوبت بذر درصدددد ب 

 دیهری در زوال بذر درایر هسدددتند. درصدددد بذر، طوامد32هدای باالمر از  و در رطوبدت  حدظ شدددد

یا  (autoxidation)های آزاد اکسددیژن از طریق غیرآتزیمی پراکسددیداسددیون لیپیدها با مولید رادیکال 
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 ها است ک (. رادیکال آزاد شامد یب یا اروهی از ام.2770شود )کلریکس و همکاران، آتزیمی آغاز می

یب الکترون جدت تیدده دارتد. در روش آتزیمی، رادیکال آزاد موسم لیپوکسیژتازهایی ک  در بسیاری  

وسددیل  ب  (. سدداز و کار غیرآتزیمی اغل 3335شددود )مراوما و همکاران، از بذرها وجود دارد، مولید می

مرین جک  از رای مولکول اکسیژن مجاور اسیدهای چرب غیراشباع تظیر اولئیب اسید و لینولئیب اسید

شود. تتیج  این طمد آزاد شدن یب رادیکال آزاد است ک  اسیدهای چرب غیای بذر هستند، آغاز می

در سایر موارد،  آزاد شده از یب اروه متیلی مجاور پیوتد دواات  اسیدچرب است. (Ho) غالباً هیدروژن 

مرکی   (ROOHهای هیدروپراکسی )اروهممکن است رادیکال آزاد اکسیژن با سایر رادیکال های آزاد 

های آزاد ها ب  مولید رادیکالشود. این رادیکال( مولید میROOشود و در تتیج  رادیکال آزاد پراکسی )

ها ملدیق شدوتد و این پایان واکنش است )مب دوتالد،  ک  با سدایر رادیکال دهند ما زماتیدیهر ادام  می

کنند و موج  مغییرامی در کیدیت آزاد ب  غیدداها خسددارت وارد میی ها(. در این حال، رادیکال3333

شوتد و مر شددکست  میشدوتد. در تتیج ، اسدیدهای چرب با زتجیره طوالتی ب  اجزای کوچب  روغن می

و ویلسون و  3330شدوتد )ایسداشدی و همکاران،    های فرار آزاد میبرخی از آتها ب  صدورت هیدروکربن 

 (.3326دوتالد، مب

ها وقتی ک  رطوبت بذر کنند. اما، فعالیت آنهای آزاد مولید میهدای لیپواکسدددیژتداز تیز رادیکال  آتزی.

رسدد، در حالی ک  در اکسدیداسدیون اطتقاد بر آن است ک     درصدد باشدد ب  حداکثر می   30بییدتر از  

س. ت مکاتیدهد. بنابراین ممکن اسمر بذر رخ میهای پایینخود طمدماً در رطوبتاکسیداسیون خود ب 

پراکسدیداسدیون لیپید در شرایم مسریع پیری )لیپوکسیژتاز( در مقایس  با شرایم پیری طوالتی مدت   

خود( متداوت باشددد. هم نین باید ب  این تکت  موج  داشددت ک  براسدداس این )اکسددیداسددیون خود ب 

 پیینهاد، اکسیژن برای اتبارداری بذر زیان بخش است. 

اسیون لیپید در بذر ارای  شده است )ویلسون و مب دحداقد رسداتدن پراکسی  چهار رهیافت برای ب     

( مغییر لیپیدها. اصدالحهران روی مغییر تسدبت اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع   3(: )3326دوتالد، 

اتد ک  کمتر مسدددتعد اتد و در این راسدددتا ب  دتبال افزایش اسدددیدهای چرب اشدددباع بودهممرکز کرده
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اران، یابد )ویلسون و همکهای روغنی اهمیت میید هستند. این مسثل  بییتر در دات لیپپراکسیداسیون 

راتد و اتد )هیلدی بهایی از سدویا ک  با کمبود لیپوکسیژتاز روبرو هستند تیز ازارش شده (. الین3323

 ( منظی. فیدار اکسدیژن. کاهش مقدار اکسدیژن اطراف بذر ممکن است آغازش   2(. )3322هیموویتز، 

مواتد یکی از دالید موفقیت ذخیره بذر برای طوالتی مدت های آزاد را تیز کاهش دهد. این میرادیکال

هایی از قبید ویتامین ( میمارهای آتتی اکسیداتت. آتتی اکسیداتت3و موم شدده باشد، )  در ظروف مهر

E  شدوتد. برآورد شددده ک  یب  های آزاد میرادیکال موج  مهاراتد ک  یا آلدا موکوفرول شدناخت  شددده

مواتد سدددب  حداظت آتتی اکسدددیداتتی چند هزار مولکول اسدددید چرب شدددود مولکول موکوفرول می

(. میددخص شددده ک  موکوفرول در بذرهای روغنی وجود دارد و همبسددتهی مثبتی بین  3326)بیولی،

( میمار آبهیری و 0(. )3353هو و هاریز، درج  غیراشباطی روغن و مقدار موکوفرول ازارش شده است )

رسد ک  این میمار بتواتد طول طمر اتبارداری را افزایش دهد اما تظر تمیخیدب کردن یا پرایمینگ. ب  

زتی را بهبود بخیدد. یب موجی  برای این میاهدات باز احیایی  مواتد کارکرد ایاه   در طول جوات می

ی غیاها و مرکیبات دیهری است ک  در طول فاز آبنوشی مولید های آزاد روخسدارت تاشدی از رادیکال  

میهیول،  در رطوبت تسددبی باال )سددات ز و   (. قرار دادن بذور3322اولدوریی و همکاران، شددوتد ) می

راهکار طلمی  طنوان یبو بعد خیب کردن آن ب ( 3320در مطلول اسمزی )بارااز و پاول،  ( یا3323

کنترل  هایموسم پراکسیداسیون لیپید در بسیاری از برتام  ءه ب  غیاشد برای بازسدازی خسدارت القا  

 کیدی و مجاری بذر قابد اجرا است.   

 بهبود بذر -2-6

ای از شدددرایم مطی ی اتد ک  بتواتند ب  دامن یافت بدذرهدای ایداهان در طول زمان طوری مکامد        

ای از بخیددی در دامن ل کارکرد رضددایتطور معموها ب واکنش تیددان دهند. در تتیج  این سددازااری

افزایش بییتر کارکرد بذر در  ،شدرایم مطی ی حاصدد شده است. هدف اصلی در مکنولوژی بهبود بذر  

های مختلدی برای اطمینان از کارکرد شددرایم مختلف مطی ی و با وسدداید کاشددت خاد اسددت. روش



34 

 

موان ها میکاربرد مجاری دارتد. از این روشها ایرتد و اکثر این روشباالی بذر مورد اسددتداده قرار می

ها دسددتکاری بیولوژیکی بذر و پوشددش دادن بذر اشدداره کرد. در این روش ب  آبهیری بذر، میمارهای 

لف های مختدر روش آبهیری بذر، ابتدا بذرها با استداده از روش ایرد.مسدتقی. جنین بذر صورت تمی 

شوتد. این طمد منجر ب  د حمد و تقد مجدداً خیب میدهند و سدپس برای مسدهی  آبهیری اتجام می

و  مری از طوامد مطی ین  اسدددتردهزتی در دامزتی، افزایش جوات افزایش سدددرطت و یکنواختی جوات 

شددود. میمار بیولوژیکی بذر روش جدیدی اسددت ک  در آن موجودات بهبود رشددد و قدرت ایاه   می

زاد و بذر زاد را کنترل ب  شددکلی مؤیر طوامد بیماریزای خاک مواتندشددوتد و میزتده ب  بذر اضدداف  می

ر هایی است ک  دکشکنند. این روش مبین حسداسدیت صدنعت مولید بذر ب  افزایش اسدتداده از آفت    

شود. در حالی ک  آبهیری بذر و میمار بیولوژیکی بذر ها اجتناب میمیمار بیولوژیکی بذر از مصدرف آن 

دار کردن بذر برخی از مواد خارجی ب  بذر در پوشدددش دهند.را افزایش می زیولوژیکی بدذر کدارکرد فی 

مواتد ایرات مختلدی داشت  باشد دار کردن میبخید. پوشششوتد ک  کارکرد آن را بهبود میاضاف  می

ها از ک  فراه. آوردن امکان کاشت دقیق از طریق  حب  کردن، حداظت در مقابد برخی آفات و بیماری

اف  کردن مرکیبات خاد، و ایجاد مثخیر در جذب آب موسم بذر از جمل  موارد قابد ذکر در طریق اض

های جدید در طرض  بیومکنولوژی و کیت اتدازهایی ک  حاصد توآوریاین زمین  هستند. یکی از چی.

 ا بدونهبافت ایاهی اسدت، پتاتسدید موجود برای مولید بذرهای سینتتیب است. در این بذرها، جنین  

شدوتد. این چنین بذرهایی از تظر ژتتیکی یکسان هستند و طملکرد  اسدتداده از لقاح جنسدی مولید می  

های بهبود بذر، در حال موسددع  دهند. هم  این روشاقتصددادی بییددتر و مولید ایاهان برمر را توید می

 .(3320ران، )اکرم قادری و همکا رود ک  کارکرد بذر در آینده بهتر شودهستند و امید زیادی می

 

 

 

 تیمار بذرپیش -2-7
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ای مه. و حسدداس در چرخ  زتدای ایاه و تی اولین مرحل  تموی در ایاه اسددت، ک  مرحل زجوات     

(.  یکی از طوامد دستیابی ب  2773باشد )باسرا و همکاران، فرآیندی کلیدی در سبز شدن ایاه   می

ای حاصددد از بذور هزتی بذرها و اسددتقرار ایاه  طملکرد باال در واحد سدد ح، درصددد و سددرطت جوات 

زده در مزرط  بییتر زتی و درصد بذرهای جوات طور طبیعی هرچ  سرطت جوات کیدت شدده اسدت. ب    

باشددد، اسددتداده از منابع رشددد تظیر تور، آب و طناصددر غذایی تیز بهتر خواهد بود )فومی و همکاران،   

موان ا، میزتی بذرهزتی و سددرطت جوات قدرت جوات دهنده مهمترین میمارهای افزایش ازجمل (. 2772

 سیدامیمار بذر )پرایمینگ( با مواد مختلف از جمل  آب، پلی امیلن االیکول، اسید سالیسیلیب، ب  پیش

(. 2772)هارداری،  اشاره تمودغیره  پتاسی.، الیسرول وت اسدی.، تیتر قندی، کلریدآسکوربیب، مواد 

ها شدددود ک  در ممامی آنی بذور اطالق میهای مختلف بهبود دهندهعددادی از روش پرایمیندگ بد  م  

 شود(. در پرایمینگ اجازه داده می2776شود )فاروک و همکاران، ی بذر اطمال میآبدهی کنترل شده

چ  خارج زتی اتجام شددود اما ریی ی جوات طوری ک  مراحد اولی ک  بذرها مقداری آب جذب کنند ب 

شوتد، ی سوم تمیروتد اما وارد مرحل ی دوم جذب آب پیش میتیود. ب  طبارت دیهر، بذرها ما مرحل 

شوتد )مکدوتالد، ت میشدوتد و هماتند بذرهای میمار تیددده ذخیره و کی پس از آن بذرها خیدب می 

زتده و  میمار بذر سدب  کوماه کردن زمان کاشدت ما سبز شدن و حداظت بذرها از طوامد  (. پیش2777

شدود. هم نین این میمارها یکنواختی سبز شدن را  ی بطراتی اسدتقرار ایاه   می غیر زتده در مرحل 

د )باسرا و همکاران، شوت و بهبود طملکرد در مطصول میشوتد ک  منجر ب  استقرار یکنواخموج  می

 زتی،سدددرطت جوات  طلت مداوت در قدرت رقابت بین ایاهان، مربوط ب  طوامد مختلدی ماتند (.2773

(. 3322باشد )یعقوبی و همکاران، میزان استقرار ایاه، سیست. رشد روییی، ظرفیت و معداد پنج  می

زتی سدددریع و هماهنگ بهبود پرای. بدذر یدب روش فیزیولوژیکی اسدددت ک  کارایی بذر را برای جوات   

زتی، یمینگ درصددد جوات (. داتیددمندان با اسددتداده از مکنیب پرا2737بخیددد )مطمدی و امیری، می

اتد ک  در تتیج  این امر پایداری شدن را در ایاهان مختلف افزایش دادهزتی و درصد سبزسرطت جوات 

افزایش طملکرد  موج ی هرز تیز بییدددتر شدددده و در تهایت هاها با طلفها و قدرت رقابت آنایاه  
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زتی بذر و استقرار ایاه   در طت جوات (. افزایش سدر 2770کاران، شدود )موروتهو و هم تهایی ایاه می

و  ها در جذب آب، طناصدر غذایی و تور خورشددید شود )فین  مواتد سدب  شدتاب بییدتر آن   مزرط  می

پرای.    حاصد از بذور غیرحاصدد از بذور پرای. شده تسبت ب  ایاه اندم (. ایاه   2770، همکاران

های هرز من ق  تیز مواتد بر طلفهمین دلید میمر طمد کرده و ب  در جذب آب و امالح از خاک موفق

تطو احسن برای افزایش طملکرد ها تداده و از طوامد مطی ی ب غال  ایدت  و اجازه پییدروی را ب  آن  

   (.3333کنند )مناری فرد، استداده می

مواتد میمار، اوت  و ژتومیپ ایاهی میزمان اطمال پیشمیمدار بدذر طواملی از جملد  مددت     در پیش    

اییی ک  ب  منظور بررسی زمان ( در آزم3323هوشمندفر ) .(2770)طبدالرحماتی، حایز اهمیت باشدد  

زتی بذر اندم پرداخت، میاهده تمود ک  افزایش در مدت زمان خیس میمار آبی بر سدرطت جوات  پیش

وات  زتی در باالمرین سدددرطت ج زتی را افزایش داد و در مورد بذر اندمخوردای بدذر، سدددرطت جوات  

( در مورد ایر مدت 3323هم نین در بررسی ک  هوشمندفر ) سداطت حاصدد شد.   32میمار آبی پیش

ی بذر تخود اتجام داد، بیان زتمیمار آبی بر جوات ساطت( پیش 20و  32، 32، 6)صدر،  های مختلفزمان

یخص افزایش یافت. میمار بذر، طملکرد ماده خیب ما یب حد ممان پیشبا افزایش در مدت ز داشدت 

میمار، کد  بدا افزایش مددت زمان پیش   طوریقداتون بدازده تزولی پیروی کرد. بد    این میزان افزایش از 

سددداطت( ب   20طملکرد ماده خیدددب افزایش یافت ولی میزان افزایش طملکرد در مدت زمان باالمر )

االمرین میزان ماده سددداطت سدددب  مولید ب 32مدریج کمتر شدددد. پیش میمار آبی بذور تخود در مدت 

 ساطت کاهش تیان داد. 32خیب شد و در مدت زمان کمتر و بییتر از 

 های بهبود بذرتلفیق پرایمینگ بذر با سایر روش -2-8

. برای شددوتداغل ، میمارهای پرایمینگ با هدف افزایش کارکرد بذر با دیهر میمارهای بذر ملدیق می   

دهند و سب  افزایش دار شده زمان ظهور را بییتر کاهش می مثال، بذرهای پرایمینگ شده پیش جوات

های حب  کردن و پوشددش دادن بذر با هدف بهبود قابلیت (. فناوری3326شددوتد )پید، وزن سدداق  می
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کنند ک  بتوان ب  این بذرها ها شرای ی را فراه. میاتد. این فناوریکاشدت بذرهای مخت موسدع  یافت   

(. حب  کردن 3322های مدید اضاف  تمود )هالمر، ی، مواد غذایی و میکروبمواد شدیمیایی فعال زیست 

سددازی یا پرایمینگ ب  بذرهای پرایمینگ شددده تیددان داده ک  در مقایسدد  با هر یب از دو میمار حب 

از جمل  مهمترین میمارهای (. 3322منهایی، کارکرد بذر بییددتری را ب  همراه داشددت  اسددت )بینت،  

موان ب  پیش میمار بذر )پرایمینگ( با قدرت جوات  زتی و سددرطت جوات  زتی بذرها، میافزایش دهنده  

 دی، کلریدقنآسکوربیب، مواد  اسیدمواد مختلف از جمل  آب، پلی امیلن االیکول، اسید سالیسیلیب، 

(. پرایمینگ ب  معدادی از 2772)هارداری، اشدداره تمود پتاسددی.، الیسددرول وغیره  سدددی.، تیترت 

ی بذر ها آبدهی کنترل شدددهشددود ک  در ممامی آنی بذور اطالق میهای مختلف بهبود دهندهروش

شدددود ک  بذرها مقداری آب (. در پرایمینگ اجازه داده می2776شدددود )فاروک و همکاران، اطمال می

رت دیهر، چ  خارج تیود. ب  طبای جوات  زتی اتجام شود اما ریی جذب کنند ب  طوری ک  مراحد اولی 

شدددوتد، پس از آن بذرها ی سدددوم تمیروتد اما وارد مرحل ی دوم جذب آب پیش میبدذرها ما مرحل  

(. پیش 2777شوتد )مب دوتالد، شدوتد و هماتند بذرهای میمار تیدده ذخیره و کیدت می   خیدب می 

زتده در  میمار بذر سدب  کوماه کردن زمان کاشدت ما سدبز شدن و حداظت بذرها از طوامد زتده و غیر   

شددود. هم نین این میمارها یکنواختی سددبز شدددن را موج    ی بطراتی اسددتقرار ایاه   میمرحل 

شددوتد )باسددرا و همکاران، شددوتد ک  منجر ب  اسددتقرار یکنواخت و بهبود طملکرد در مطصددول می می

2773.) 

گ پرایمینباشددند. اسموپرایمینگ میهای پرایمینگ شدامد هیدروپرایمینگ و اسدمو  مرین روشرایج   

هایی باشد ک  از طریق خواباتدن بذرها در مطلولتوطی خاصی از آماده سازی پیش از کاشت بذرها می

های متداوت تظیر اتواع اسددیدهای آلی، کودهای شددیمیایی، مواد با مواد شددیمیایی مختلف و با غلظت

در روش هیدروپرایمینگ بذرها با آب  (.2775)اشرف و فوالد، ایرد فنولی، ماتیتول و غیره صورت می

شدوتد ک  این توع پیش میمار بسددیار ساده و  خالص و بدون اسدتداده از هی  ماده شدیمیایی میمار می  

شود ارزان اسدت و مقدار جذب آب از طریق مدت زماتی ک  بذرها در مماس با آب هسددتند کنترل می 
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ها با مطلول های رشددد و یا آفت کشندهروش دیهر ملدیق منظی. کن(. 2776)جودی و شددریف زاده، 

اسددمزی یا در مامریکس یا اسددموپرایمینگ اسددت. اضدداف  کردن اسددید جیبرلیب ب  مطلول پلی امیلن 

شود و از القای کمون یاتوی  در کاهو زتی میزتی و بهبود سرطت جوات الیکول سب  کاهش زمان جوات 

ها )اوسدددبرن و اس چروت، کشایمینگ قارچ(. هم نین در طول پر3332کندد )خدان،   جلوایری می

هارینهتون  .شددوتد( تیز ب  بذرها اضدداف  می3322سدداویج و کوکس، ( و طناصددر غذایی )فین 3323

مواتد از دالید زوال بذر باشد. زتی تیز میهای مطرک جوات ( مدطی شدد ک  اختالل در مکاتیزم 3303)

هایی ها در مطریب فعالیت آتزی.( و سیتوکنین3365ها )پینر و آشتون، شدواهدی برای تقش جیبرلین 

زتی بذرهای پیر در شدددرای ی ک  در معر  شدددوتد، وجود دارد. بهبود جوات زتی میک  منجر ب  جوات 

طنوان مثال (.  ب 3303باشد )هارینهتون،ایرتد، شداهدی بر این مئوری می های رشدد قرار می هورمون

مند های طبیعی مواتها را در مولید ایاه  لزا در معر  ااز امیلن آنقرار ارفتن بذرهای تسبتاً  پیر ک

(. ب  این تکت  ه. باید اشددداره کرد ک  اسدددید جیبرلیب ه. 3303سددداخت )ماکایاتجی و هارینهتون، 

( و 3303زتی و قدرت رویش بذرهای تسبتاً پیر کرفس اردد )هارینهتون، مواتسدت  سدب  بهبود جوات   

(. این در 3320وسیل  پیری حدظ کند )پتروزلی و ماراتتو، های القاشده ب از خسدارت مواتد بذرها را می

داده ک  اسید جیبرلیب بر این مقول  مثییری حالی اسدت ک  م العات روی بذرهای پیر شده جو تیان 

  (.3322تدارد )هابر و مکدوتالد، 

 پیریدوکسین -2-4

باشدددد، البت  مقاوم می اسدددیدد بوده و بد  حرارت و   آبدر  مطلولهدای  از ویتدامین B6  ویتدامین   

درصد ویتامین در  57مقریباً  .رساتدآسی  می  B6ب  ویتامین تور ماورای بندش و قلیا، اکسدیداسدیون  

است ک   PLP فسداتتزیمی این ویتامین پیریدوکسال آحالت کو .رودروتد پختن و فرآوری از بین می

 سامینپیریدوکسال و پیریدوک در حضدور فسدات و ب  کمب آتزی. پیریدوکسال کیناز از پیروکسیدین، 

های بیوشدددیمیایی از جمل  آید و تقش بسدددیار مهمی در واکنشدسدددت می ب (B6 )اشدددکال مختلف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 روموتین وس آمینوبومیریب،-ااماهای طصبی )اسید اتتقال دهنده متابولیس. پرومئین )اسیدهای آمین (،

هر  .ضروری است (B3برای مولید تیاسین )ویتامین B6 ویتامینغیره دارد.  الیکوژن فسدریالز و (،غیره

 ، طضالتفراوان در جهرمقدار شود. پیریدوکسین ب لیتر آب حد میمیلی 5این ویتامین در  از یب ارم

شود. ، مخمر و بر  ایاهان یافت میمالس، آجیلیهای ، میوهایاهب اندم، مرغمخ. یهزرد(، )اوشت

ام کند. در هنههای آتزیمی دخید است و مصرف پرومئین را در بدن مسهید میاین ویتامین در واکنش

 .شودموج  وارد بخش مایع غذا می ، این ویتامین ب  مقدار قابدغذاهاپخت 

صورت  شیمیایی پیریدوکسین ب یکارایری ماده ی با باغالت دات  ای ازافزایش طملکرد مطصول پاره 

(، 3333، ن و همکارانلو) ای ب  ایبات رسیده استمیماردهی بذر از طریق افزایش رشدد سیست. ریی  

کند و در تتیج  سب  افزایش طملکرد ایاه خاک کمب می ب  افزایش جذب مواد غذایی از این مسئل 

 با اهربذ یمیمارده بودن سدداده .(3333 و ایوب و همکاران، 3333شددود )لون و همکاران، زراطی می

ظرفیت  افزایش و شدداخص برداشددت بر ماده این مثبت ماییر و بودن آنی اقتصدداد و پیریدوکسددین

 دتیا در اخیر ارفت  صددورت مطقیقات طبق بر و ه اسددتداد قرار موج  مورد را ماده این ،مخزن

 طبق (. بر3335)خان و همکاران،  باشددد زراطی ایاهان در طملکرد موسددع  جهت در راهی مواتدمی

میزان  در پیریدوکسین دهنده افزایش ( تقش3335) خان و همکاران موسم پذیرفت  صورت مطقیقات

 افزایش مغییر موج  خود توب  ب  امر این ک  شودیم بر  ظهور سرطت سب  افزایش ریید   جذب

 سددرطت بر مثبت ماییر طریق از یمولید خیددب ماده میزان افزایش تتیج  در وی فتوسددنتز موان

 پیریدوکسین، با بذر میماردهی شده اتجام مختلف مطقیقات طی .شدود یم (NAR) خالص فتوسدنتز 

 کلزا اندم وو (3332اهلل و همکاران، ماش )سمیع ایاهان الرتگ، در فسددر  و تیتروژن جذب افزایش

 سرطت  ایشزاف موج  پیریدوکسین با میماردهی. است داشت  همراه ب  را (2773 )خان و همکاران،

پیریدوکسددین سددب   . (2773تیز اردیده اسددت )خان و همکاران،   ذرت بوم  در غذایی مواد جذب

زتی، وزن خیب ایاه  ، طول ساق  و ریی  در ذرت اردید و هم نین ماییرات افزایش درصدد جوات  
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پراکسددیداز در سدد ح یب درصددد تیددان داد )ارادممند و داری روی مقدار کاماالز و فعالیت آتزی. معنی

 (.2773هوشمندفر، 
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 محل اجرای آزمایشمشخصات زمان و  -3-1

 شهر درواقع شاهرود  می داتیدکده کیاورزی داتیهاه در مزرط  مطقیقا 3333این آزمایش در سدال      

 23درج  و  36در طر  جغرافیایی  بس ام شهر. دش اجراآزادشهر( -جاده شاهرود 2)کیلومتر  بسد ام 

متر  3366واقع شده است و میاتهین ارمداع آن از س ح دریا  قیق  طول شدمالی د 55و  مالیدقیق  شد 

 357من ق  بس ام دارای اقلی. سرد و خیب است. میاتهین بارتدای ساالت  در این من ق  بین  است.

دهد. حداقد و حداکثر ها طمدماً در فصددد پاییز و زمسددتان رخ می میلی متر اسددت و بارتدای 367ما 

 اراد است.درج  ساتتی 07و   -6/3دمای من ق  ب  مرمی  

   خصوصیات خاک مزرعه مورد آزمایش -3-2

تیان  3-3متری در جدول ساتتی 37تتایج مجزی  فیزیکی و شیمیایی خاک مزرط  در طمق صدر ما 

 داده شده است.

 تتایج مجزی  فیزیکی و شیمیایی خاک مطد آزمایش -3-3 جدول

 واحد مقدار پارامتر های اتدازه ایری شده

 درصد 6/23  درصد اشباع 

 دسی زیمنس بر متر 73/3 (3EC*10)هدایت الکتریکی 

 - 33/0 اسیدیت  اد اشباع 

 درصد 7/23 درصد مواد خنثی شوتده 
 درصد 63/7 کربن آلی  

 درصد 750/7 تیتروژن کد 

 پی پی ام 7/30 فسدر قابد جذب  

 پی پی ام 7/323 پتاسی. قابد جذب 
 درصد 0/22 رس 

 درصد 0/00 سیلت 

 درصد 3/32 شن 

 - 3/0 تسبت جذب سدی.  
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 نوع و قالب طرح آزمایشی  -3-3

معداد مکرار اجرا شددد.  3های کامد مصددادفی در صددورت فاکتورید و در قال  طرح بلوکآزمایش ب     

هرز  فاکتورها شامد میمار طلف طدد شد. 50ها مکرار معداد کرت 3با احتساب  و 32 در مجموع میمارها

سدداطت و زوال ب   07ب  مدت سدد ح )شدداهد، زوال  3سدد ح )طدم وجین و وجین(، زوال بذر در  2در 

درصد( بود. در  70/7و  72/7، صدرس ح ) 3پیریدوکسدین در  میمار بذرها با ( و پیشسداطت  37مدت 

 37متر و روی ردیف ساتتی 57متر با فاصدل  بین ردیف   5خم کاشدت ب  طول   0هر کرت آزماییدی  

( با 3-3ایری صدات استداده شد. تقی  کاشت )شکد ارفت. دو خم وسم جهت اتدازهساتتی متر قرار 

 مرسی. اردید. مصادفی و SASاستداده از ترم افزار 
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ب  مرمی  وجین و طدم   2aو  a 1میمار پیریدوکسین )هرز، زوال بذر و پیشتقید  کاشت آزمایش شامد طلف  -3-3شدکد  

و  72/7میمار صدر، ب  مرمی  پیش 3c و  1c ،2cسداطت،   37سداطت و زوال   07ب  مرمی  شداهد، زوال   3bو  1b ،2bوجین، 

 باشند(.میدرصد پیریدوکسین  70/7

 

 عملیات اجرایی -3-9

 هاتیماراعمال  -3-9-1

همکاران،  و بسرا ؛ 2772همکاران،  و شد )مدرسی استداده پیری مسدریع  روش از بذرها زوال برای    

اراد و رطوبت درج  سدداتتی 07سدداطت در دمای  37و  07هایروش بذرها برای دوره این (. در2773

درصد قرار ارفتند. برای این کار بذور هر میمار روی یب موری سیمی از جنس آلومینیوم  377تسدبی  

ک  در کف آن آب ریخت  شددده بود و سپس قرار داده شددتد  های در بسدت  جدااات   ریخت  و در ظرف
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برای اطمینان از میمارهای ایجاد شددده در مسددریع پیری یب  ها در دمای مورد تظر قرار ارفتند. ظرف

بدذری از هر میمار در داخد کاغذهای   25مکرار  0زتی اتجدام شدددد. در این آزمدایش   آزمدایش جواتد   

درج  ساتتی اراد قرار  27قرار داده شدتد و سپس درون اتکوباکتور با دمای  05×37زتی ب  ابعاد جوات 

متر یا بییتر بود )سل اتی و همکاران، میلی 2ی چ  ب  اتدازهزده خروج ریی ارفتند. معیار بذور جوات 

 70/7و  72/7(. بعد از اطمال میمار پیری،  بذور با اسدتداده از پیریدوکسین در س  س ح صدر ،  2773

میمار  میمار سوم در مزرط  در دو س ح وجین و طدم وجین بود.ساطت میمار شدتد.  6درصدد ب  مدت  

  صورت هدتهی و موسم دست اتجام شد. وجین ب

 و کاشت سازی زمینآماده -3-9-2

ساتتی متر ایجاد اردید. سپس  57هایی ب  فواصد سازی زمین ب  وسیل  فارویر پیت ب  منظور آماده    

های آبیاری معبی  اردیدتد. مطد میمارهای مورد ها در آن میدخص شد و پس از آن جوی اتدازه کرت

پس از اتجام طملیات زراطی، در زمان مناسدد  در یب طرف . صددورت مصددادفی میددخص شددد تظر ب  

اتجام  3333ماه سال  خرداد 2متر در ماریخ ساتتی 37ها، کاشت بذور ب  وسیل  دست و ب  فاصل  پیت 

 ب  منظور مثبیت بیولوژیکی مناس  دراز  اسدتداده شدد.   DPXدر این مطقیق از بذر سدویا رق.   ارفت.

 . تدملقیح اردید 3ریزوبیوم جاپوتیکوم ملقیح برادی مای  بذور قبد از کاشت با ،ایاه

  عملیات داشت -3-9-3 

خیس  امالًها کآبیاری: تخستین آبیاری بالفاصل  پس از کاشت بذور اتجام شد ب  صورمی ک  پیت  -الف

 های بعدی ه. در طول فصد رشد هر هدت روز یب بار اتجام شد.شدتد. آبیاری

ها و با حدظ یب برای ایاه   0-0مندب: بدا موجد  ب  اهمیت مراک. بوم ، منب کردن در مرحل      -ب

 ها اجرا شد.بوم  سال. و قوی و حذف دیهر بوم 

- Bradyrhizobium Japonicum 
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در میمار وجین  هاهای هرز روی خ وط کاشت و بین ردیفهای هرز: جهت دفع طلفمبارزه با طلف -ج

 .اتجام ارفت صورت دستیبار وجین ب  هر هدت  یب هرزطلف

 برداشت -3-9-9

روز پس از  355مقارن با 3333/ 2/ 22برداشدددت جهت معیین طملکرد و اجزای طملکرد در ماریخ  

بوم  درایر در رقابت از س ح خاک  27برای این منظور با در تظر ارفتن حاشی ، کاشت صورت ارفت. 

تطوی اتتخاب شدتد ک  بتواتند ما حد زیادی خصوصیات کرت ها ب شدتد. بوم و از تاحی  طوق  برداشت 

ها قابد میخیص زرد شده بودتد و بذرها در داخد غالف ها کامالًدر این زمان بوم  مربوط را تیان دهند.

ف، ال، معداد دات  در غدر بوم  برداری برخی صدات ماتند معداد غالفدر آخرین تموت  و جدا شدن بودتد.

 ایری شد.اتدازهو درصد روغن و پرومئین دات  طملکرد بیولوژیب  ،وزن هزار دات ، طملکرد دات 

 برداری جهت صفات زراعی و مورفولوژیکنمونه -3-5

م الع  و بررسی برخی صدات زراطی، فیزیولوژیب و  با هدف هاییتموت  برداریدر طول فصد رشد     

م  از هر خم بو 2بوم  ) 0رداری از هر کرت آزماییددی، معداد بهر تموت  در. صددورت ارفت سددویا کیدی

طور ها، ب اشددی متر حاشددی  از ابتدا و اتتهای کرت و یب ردیف کاشددت از حکاشددت( با احتسدداب تی.

یری اپس از اتدازه وشد  های مختلف بوم  جداقسمت، و ب  آزماییهاه منتقد شدتد برداشتمصدادفی  

اراد و ب  درج  سدداتتی 07های کاغذی قرار در دمای ها در پاکتو غالف سدداق  ،  بر ،هاسدد ح بر 

 .ون قرار ارفتند، ما رسیدن ب  وزن یابت، داخد آتساط 02مدت 

 

 

 

 

 صفات زراعی و مورفولوژی -3-6
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 وزن خشک برگ، ساقه و غالف -3-6-1

روز پس از  335مقارن با ) زمان میددکید شدددن غالف ها درایری وزن خیددب بوم ب  منظور اتدازه   

های منتقد شدده ب  آزماییهاه ب  س   طنوان تموت  از هر کرت برداشدت  شدد. تموت   بوم  ب  0، (کاشدت 

بخش بر ، سدداق  و غالف مدکیب شدددتد. اجزاء مدکیب شددده ب  طور مجزا و ب  منظور معیین ماده   

ها ب  درج  ساتتی اراد در آون قرار ارفتند. پس از آن، پاکت 07ساطت در دمای  02خیب، ب  مدت 

دقیق  در هوای آزماییددهاه تههداری شدددتد ما با مطیم ب  معادل دمایی برسددند و در   27 – 25مدت 

 ارم وزن شدتد.  73/7تهایت با مرازوی حساس ب  دقت 

 شاخص سطح برگ -3-6-2

ساخت کیور Leaf Area Meter AM 300 ها پس از جداسدازی، موسم دستهاه  سد ح بر  تموت      

 د.مربع س ح زمین مطاسب  اردیس ح بر  ب  مترمربع س  مترایری شد. سپس بر حاتدازه اتهلستان

 عملکرد و اجزای عملکرد -3-6-3

باشند و در هر ایاه زراطی های میزان مولید تهایی ایاه میلد زراطی مؤ اجزای طملکرد در یب ایاه    

بوم   5 طملکرد منظور اتدازه ایری اجزایی رشدددد ب در اتتهای دوره دارای اجزای خاد خود اسدددت.

  معداد غالف در ایاه، معداد دات طور مصادفی اتتخاب اردید و ب  آزماییهاه منتقد شد. در آزماییهاهب 

طملکرد  بوم  در یب مترمربع جهت مطاسدددب  27ایری شدددد و تهایتاً ن هزار دات  اتدازهدرغالف و وز

 مربع  برآورد اردید.مترارم در بر حس   ،تهایی

 

 

 

  فیزیولوژیکصفات  -3-7 



47 

 

 و کاروتنوئید سنجش کلروفیل -3-7-1   

از روش بدون لهیدای اسددتداده شد. ی الدهی در آغاز مرحل جهت ارزیابی غلظت کلروفید بر    

 .هاه پات  ب  ق عات کوچکی خرد شدارم از بافت مازه بر  موزین و ب  وسدیل  دست  73/7بدین مرمی  

حمام ساطت درون  0مطلول حاصد ب  مدت  و شد اضاف لیتر دی متید سولدوکسید میلی 6 ها  تموت ب

ها از حمام آب ارم خارج شدتد و پس از سرد تموت اراد قرار ارفت. درج  ساتتی 07 با دمای آب ارم

های میزان جذب تموت  ،ساخت کیور آلمان Jenway6305شدن با قرار ارفتن در اسپکتروفتومتر مدل 

و با اسددتداده از روابم موجود تاتومتر خواتده شددد  007و  605، 663های فید در طول موجحاوی کلرو

 (.3303)هیسوکس و ایسریلستام، ایری شد ، کد و کارومنویید اتدازهa ،bمیزان کلروفید 

Chl a = [ 32/25 (OD 663 ) – 2/25 (OD 645 ) ] *[ V/1000W ]                                 )3   راب(  

Chl b = [ 27/33 (OD 663 ) – 0/33 (OD 645 ) ] *[ V/1000W ]                                  )2   راب( 

Chl T = chl a + chl b                                                                                 )3   راب( 

Car = (0111OD470 – 0/8 Chla – 88/10 Chlb)/ 098                                             )0   راب(  

وزن تموت   W و حج. تهایی طصاره V ،های مورد تظرمیزان جذب در طول موج ODدر روابم فوق 

 باشد.برحس  ارم می

 سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز -3-7-2

در هاون  در زمان الدهی ارم بافت بر  را 3/7آتزی. کاماالز ابتدا  ایری فعدالیت منظور اتددازه بد       

میلی  2( حاوی pH =0موالر فسدات سدی. )میلی 57میلی لیتر بافر  3و سدپس   ل  کرده کامالًچینی 

دور در  37777دقیق  در  35ب  آن اضداف  شد. پس از یکنواخت کردن مطلول ب  مدت   EDTAموالر 

اراد سدداتتریدیوژ شددد بعد از آن مطلول رویی برای فعالیت آتزی. برداشددت شددد. درج  سدداتتی 0دمای 

موالر میلی 57ایری شد. مخلوط واکنش شامد  بافر فسدات ( اتدازه3320فعالیت آتزی. ب  روش ابی )
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(0=  pH ،)35 ی اسددتخراج شددده بود. پس از یکرولیتر طصددارهم 57موالر پراکسددید هیدروژن و لیمی

دقیق  موسدددم دسدددتهاه  3تاتومتر ب  مدت  207اضددداف  کردن طصددداره کاهش جذب در طول موج 

جز طصاره استخراج شده بود. میزان  اسپکتوفتومتر قرایت شد. مطلول جذب زمین  شامد ممامی مواد ب

مطاسب  شد.  مترساتتی درمول میلی بر 36دروژن مجزی  شده با استداده از ضری  خاموشی پراکسیدهی

یرات صورت مغیفعالیت ویژه آتزی. براسداس میکرومول پراکسدید هیدروژن مجزی  شده موسم آتزی. ب   

 در دقیق  مطاسب  اردید.ب  میلی ارم پرومئین جذب 

 سنجش آسکوربات پراکسیداز -3-7-3

ایری اتدازه( 2777و تاکاتو )ب  روش اسدا را در زمان الدهی فعالیت آتزی. آسدکوربات پراکسدیداز       

 5میکرولیتر آب اکسیژت   27 و (pH =0)شدد، یب میلی لیتر مخلوط بافر پتاسدی. فسدات یب موالر   

و در تهایت با  شدلیتر طصاره آتزیمی ب  آن افزوده میلی 3/7بالفاصل  موالر در حمام یخ مخلوط و میلی

میلی موالر،  فعالیت آتزی. آسددکوربات پراکسیداز براساس  37میکرولیتر آسدکوربات   37اضداف  کردن  

برای این ، مطاسددب  شد تاتومتر پس از یب دقیق  237میزان اکسدید شددن آسدکوربات در طول موج    

بات اکسید شده در کوربر اساس میکرومول آسمتر ساتتیدر مول میلی 2/2  از ضدری  خاموشی منظور 

 شد. دقیق  استداده

 سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز   -3-7-9

ایری شد. اتدازه (3330) و همکاران لیتوپبراساس روش  در زمان الدهی لیت آتزی. پراکسدیداز فعا   

میلی  3/3ب  همراه EDTA مول میلی 36/7 ( و= 5/0pHمیلی مول،  3مطلول شامد فسدات پتاسی. )

میلی مول(،  277. فعالیت آتزی. در مطلول واکنش شدامد بافر فسدات سدی. ) ایزوآسدکوربات بود مول 

میلی مول  2/7، منیزی. کلریدددمیلی مول  5/3میلی مول الومددامین،  NADPH ،25/7میلی مول  3/7

EDTA  میکرولیتر از طصاره آتزیمی اضاف  و ب  377 ، مقدارمورد بررسدی قرار ارفت. برای این منظور 

تاتومتر ارزیابی و  307ساتتریدوژ شد و میزان جذب آتزی. در  ارادی ساتتیدرج  30دقیق  در  3مدت 

 ی شد. ایر. اتدازهنی استاتدارد فعالیت آتزیبراساس منط



49 

 

 محلول قندهای استخراج -3-7-5

شدددد. ب  منظور  ایریاتدازه (3326ب  روش مغییر داده شدددده اشدددلیهد )میزان قندهای مطلول     

لیتری میلی 35 هایفالکون ب را  بر ارم پودر میلی 377های غیرسدداختاری اسددتخراج کربوهیدرات

درج   27دقیق  در دمای  37مدت افزوده و ب  درصدددد 27میلی لیتر اماتول  35ر مقدامنتقد و ب  آن 

ب  منظور  ها خارج شدتد وهای حاوی تموت . سپس فالکوناراد در حمام آب ارم قرار داده شدسداتتی 

دور در  3777دقیق  با سرطت  37ها ب  مدت فالکونپس از سدرد شددن   جدا کردن فاز جامد از مایع، 

موان ب  جای ساتتریدیوژ، با استداده از قیف و کاغذ صافی تموت  ها را در میشددتد.  دقیق  سداتتریدیوژ  

میلی  07درصد شستیو داد و حج. را ب   27مرمب  با اماتول  5میلی لیتری صداف تمود و   57فالکون 

ما اماتول  شدتد اراد قرار دادهدرج  ساتتی 57ساطت در آون با دمای  20مدت ها ب فالکون .لیتر رساتید

. ب  منظور حذف شددد ها افزودهلیتر آب مق ر ب  فالکونمیلی 07پس از مبخیر الکد،  آن مبخیر شددود.

لیتر از میلی 0/0ت روی و درصد سولدا 5لیتر از مطلول میلی 5مقدار فی و مرکیبات دیهر، رسوبات اضا

دور  3777دقیق  با سرطت  37 ، تموت  ها ب  مدتشددرصد ب  آن اضاف   3مطلول هیدروکسید باریوم 

و  میلی لیتری منتقد 35لیتر از طصاره شناور ب  یب فالکون میلی 2مقدار  .شدتددر دقیق  ساتتریدیوژ 

درصد  32لیتر اسیدسولدوریب میلی 5مقدار اضاف  شد، سپس ب  آن درصد فند  5تر مطلول لیمیلی 3

 ند.کمغییر می البهی، در صورت وجود قند رتگ تموت  ب  سمت رتگ شدد  افزوده هایب از تموت  هرب  

وج مپکتروفتومتر در طول با دستهاه اس موت ت، میزان جذب مورد تظردقیق  و با مثبیت رتگ  05پس از 

 . شدمتر قرایت تاتو 025

ارم در لیتر الوکز خالص و میلی 357هایی با غلظت صدددر ما منطنی اسددتاتدارد با اسددتداده از مطلول

بت شده مقادیر ی رس. اردید ولیتر از آتها میلی 2مکرار کلی  مراحد روش فند اسید سولدوریب روی 

 .ید شدمبدموسم اسپکتروفتومتر ب  غلظت قند موجود در مطلول 

 صفات کیفی -3-8
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 روغن دانه و عملکرد سنجش درصد -3-8-1

 Gerhardt Soxtherm 2000روغن موجود در دات  با اسدتداده از دسدتهاه سوکسل  ممام امومامیب       

automatic     طدد سنگ  2 دسدتهاه بالن  داخد معیین اردید. برای این منظورسداخت کیدور سدوییس

ساطت  5/3اراد ب  مدت درج  ساتتی 375ها در آون  در دمای جوش ریخت  شدد. بالن و سنگ جوش 

دسیکامور ممیز و خیب، سرد شدتد. مقدار یب ارم تموت  آسیاب شده  تد و پس از آن درقرار داده شد

ه شددد. و همهن در یب کاغذ صددافی مناسدد  پی یده شددد و در کارموش مخصددود دسددتهاه قرار داد 

لیتر حالل آلی )امر( ب  بالن میلی 307کدارموش درون بدالن در تههدارتده فلزی قرار داده شدددد. مقدار   

آون  ه ب داضداف  شدد و ما مکمید فرآیند آزمایش صدبر شد. در اتتهای کار، بالن بدون تموت  و تههدارت   

 سپس بالن ب  دسیکاموردرج  ساتتی اراد منتقد اردید و ب  مدت یب ساطت حرارت داده شدتد.  375

 5ها از راب   منتقد شد و پس از سرد شدن موزین اردید. برای مطاسب  درصد روغن موجود در تموت 

 استداده شد. 

 وزن یاتوی  بالن( = درصد روغن موجود در تموت  -وزن اولی  بالن )وزن تموت / × 377          (5راب   )

 دست آمد.درصد روغن دات  و طملکرد دات  ب  طملکرد روغن از حاصلضرب

 پروتئین دانه و عملکرد سنجش درصد -3-8-2

مقدار تیتروزن موجود در دات  پس از برداشدددت ب  روش کجلدال معیین اردید. برای مرحل  هضددد.     

 ساخت کیور آلمان و برای مرحل  مق یر از دستهاه  Gerhardt کجلدال از اجاق هض. کننده از شرکت 

Vapodest 30  از همان شرکت استداده شد. مرحل  میتراسیون تیز ب  صورت دستی اتجام ارفت. برای

 2های دستهاه ریخت  شد و مقدار ارم از تموت  دات  پودر شده درون میوپ 5/7اتجام طمد هض. مقدار 

 ارم سولدات مس ب  هر میوپ اضاف  اردید. 0ارم سولدات سدی. یا پتاسی. و  36ارم کامالیزور شامد 

ها درون اجاق درصددد افزوده شددد و میوپ  32میلی لیتر اسددید سددولدوریب   27سددپس ب  هر میوپ 

مخصود قرار داده شدتد. اسکروبر متصد ب  دستهاه هض. روشن شد ما اازهای سمی وارد آن شده و 
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درج  سداتتی اراد منظی. شدد و پس از رسیدن ب  دمای    257خنثی شدود. ابتدا دمای دسدتهاه روی   

درج  ساتتی اراد  327دقیق  در این دما اتجام شد و بعد از آن دما ب   37  هضد. ب  مدت  درج 257

درج  سداتتی اراد یابت شد، ب  مدت یب ساطت و تی. دیهر   327رسداتده شدد. از زماتی ک  دما روی   

ها ب  هضد. ادام  داشدت. پایان طمد هضد. پس از این مدت و با مبدید مطلول سیاه رتگ درون میوپ   

های مورد آزمایش، دو در کنار تموت  .شدزالل ب  رتگ سدبز بسیار کمرتگ میخص می  ولی تسدبتاً مطل

ارم کامالیزور بود، در دستهاه قرار داده  2میلی لیتر اسید سولدوریب و  27میوپ شداهد تیز ک  حاوی  

 د.های حاصد از مرحل  هض. پرومئین در دستهاه مق یر قرار ارفتنشد. در مرحل  بعد تموت 

ق ره معرف ک   5ما  3درصد ب  همراه  2لیتر اسید بوریب میلی 67آوری کننده اازها در ارلن جمع    

میلی لیتر الکد( و  377ارم بروموکروزول سبز در  3/7میلی لیتر بروموکروزول سدبز )  377از مرکی  

شده بود، ریخت  شد.  میلی لیتر الکد(  میکید 377ارم متید قرمز در  3/7میلی لیتر متید قرمز ) 07

لول ( متصاطد شده و رتگ مط3NHصورت ااز آموتیاک )طی مرحل  مق یر تیتروژن موجود در تموت  ب 

سوخت  مبدید اردید. ااز آموتیاک حاصد ب  ارلن حاوی مطلول دریافت کننده  ایحاوی تموت  ب  قهوه

های موجود در مطلول دهد ک  معرفمنتقد شده و ب  همراه اسید بوریب، بورات آموتیوم را میکید می

صدورت دستی صورت  سدازتد. طمد میتراسدیون ب   صدورت رتگ سدبز تمایان می  دریافت کننده آن را ب 

ارفت. طی این طمد بورات آموتیوم حاصدددد در مطلول دریافت کننده موسدددم مقدار کافی از مطلول 

ره میتر شد. مقدار تیتروژن موجود در ترمال ما رسیدن ب  رتگ ارغواتی می 3/7میتریزول اسیدکلریدریب 

تموت  براسداس اسدید کلریدریب مصدرف شدده در میتراسیون دستی میخص اردید. ب  منظور مبدید     

استداده   6موالر مصدرف شدده در میتراسدیون ب  تیتروژن تموت  از راب       3/7مقدار اسدید کلریدریب  

 اردید. 

 = درصد تیتروژن تموت   (A × 30/7وزن تموت  )ارم( / )                                     (      6راب   )
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دست از مداضدد مقدار اسدید مصرفی برای تموت  از مقدار اسید مصرفی برای شاهد ب    Aدر این راب   

ضری  مبدید پرومئین برای  استداده شد. 0آمد. برای مبدید درصد تیتروژن ب  درصد پرومئین از راب   

 .(3325)کافمن،  باشدمی 03/5سویا 

 درصد تیتروژن = درصد پرومئین تموت  ×ضری  مبدید پرومئین                                      0راب   

 دست آمد.طملکرد پرومئین از حاصلضرب درصد پرومئین در طملکرد دات  ب 

 های هرزبرداری علفنمونه -3-4

میمار با پیریدوکسین بر های هرز با هدف بررسی مثییر زوال بذر و پیشوزن خیب و معداد طلف        

آخر فصد رشد برای این منظور در های هرز مورد ارزیابی قرار ارفت. معداد و مجمع ماده خیب در طلف

هی سویا، و در زمان الد ایری شدمترمربع اتدازههای هرز موجود در یب طلفوزن خیب سویا،  زاییی

اج م مدکیب در میمارهای مختلف زوال بذر و پیریدوکسدددین تیز ب های موجود در مترمربع معدداد طلف 

   معیین اردید. مره، سوروف و کدخروس، سلم 

 هاتجزیه آماری داده -3-11

آزمون  ازمقایسددات میاتهین  . برایاتجام شددد SASبا اسددتداده از ترم افزار  هاهدادمجزی  واریاتس     

LSD ها تیز با استداده از ترم افزار شکد. درصد استداده شد 5 احتمال در س حExcel مرسی. شدتد. 
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 زراعیصفات  -9-1

 وزن خشک برگ -9-1-1

میمارهای  مثییرتیان داده شده است.  3، در جدول پیوست تتایج مجزی  واریاتس وزن خیدب بر      

 بر این صدددتدرصددد  3میمار بذر با پیریدوکسددین در سدد ح احتمال  هرز، زوال و پیشمختلف طلف

د. کنهای زیسددتی اسددت ک  ایرات زیاتبار فراواتی ب  ایاه وارد می هرز از جمل  منش. طلفبوددار معنی

وزن  ک طوری ب (. 3-0سددب  کاهش مجمع ماده خیددب در بر  اردید )شددکد  شدددت ب  هرز طلف

درصد ب   23/25هرز با کاهیی معادل در میمار وجین طلفارم در مترمربع  657حدود  ازخیب بر  

( 3333)(. آیرمز و چاپین 3-0)شکد رسدید   هرزوجین طلفارم در متر مربع در میمار طدم  36حدود 

 .شودسب  کاهش مولید ماده خیب تخود می های هرزاظهار داشتند ک  مداخد طلف

طور دهد. همانمغییرات وزن خیب بر  را مطت مثییر س وح مختلف زوال تیان می 2-0شدکد       

درصد  3/30و  5/0 زوال بذر ب  مرمی ساطت  37و  07 ایرشدود ماده خیب بر  در  ک  میداهده می 

 و سل اتی دار بود.ساطت زوال ب  لطاظ آماری معنی 37ک  البت  منها کاهش حاصد از کاهش داشدت  

 اولین از یکی اندم ایاه   خیددب وزن و ایاه   رشددد کاهش ک  داشددتند بیان (3322) همکاران

 میزان کاهش دلید ب  مواتدمی ایاه   خیب وزن کاهش .باشدمی بذر زوال در میداهده  قابد طالی.

 های ضددعیفایاه  کلی  طورب  .باشددد شددده پویا ذخایر مبدید کارایی کاهش یا و بذر ذخایر پویایی

 های ترمال هستند. مری تسبت ب  ایاه  دارای پوشش ایاهی ضعیف

درصدددی وزن  23دار و معنیدرصددد پیریدوکسددین سددب  افزایش   72/7با غلظت  بذر میمارپیش    

میمار بذر با پیریدوکسددین بر وزن . در حالی ک  افزایش غلظت پیش(3-0)شددکد  خیددب بر  اردید

ایش زاف موج  پیریدوکسین با میماردهی(. 2داری تداشدت )جدول پیوسدت   خیدب بر  مثییر معنی 

هم نین ازارش (. 2773تیز اردیده است )خان و همکاران،   ذرت بوم  در غذایی مواد جذب سرطت

طور مؤیرمری اتد ب در مقایسدد  با اسددموپرایمینگ مواتسددت    شددده اسددت، میمارهای هیدروپرایمینگ 

  بر طبق مطقیقات صورت ارفت  (.3322زتی بذرها را بهبود بخیند )مرادی دزفولی و همکاران، جوات 
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( تقش افزاینده پیریدوکسددین در میزان جذب رییدد  موج  افزایش  3335موسددم خان و همکاران )

ب  توب  خود موج  افزایش موان فتوسنتزی و در تتیج  افزایش  اردد ک  این امرسرطت ظهور بر  می

 .شود( میNARمیزان ماده خیب مولیدی از طریق مثییر مثبت بر سرطت جذب خالص )

 

 

 
 هرزمقایس  میاتهین وزن خیب بر  سویا در شرایم کنترل و طدم کنترل طلف  -3-0شکد 

 

 

 

 

 
 بذر سویا مطت مثییر میمارهای مختلف زوالمقایس  میاتهین وزن خیب بر    -2-0شکد 
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 با پیریدوکسینبذر میمار مقایس  میاتهین وزن خیب بر  سویا مطت مثییر س وح مختلف پیش -3-0شکد 

 

 وزن خشک ساقه -9-1-2

تیددان داده شددده اسددت. میمارهای  3تتایج مجزی  واریاتس وزن خیددب سدداق  در جدول پیوسددت     

وزن خیب ساق  در س ح احتمال  برداری معنی مثییرمار بذور با پیریدوکسین میهرز، زوال و پیشطلف

 از ماده خیب بییتری برخوردار بود وهرز تبودتد ساق  ایاهاتی ک  در رقابت با طلف. نددرصد داشت 3

ارمی وزن خیدب سداق  در مترمربع شددد ک  تسبت ب     305هرز موج  کاهش هایطدم کنترل طلف

. وزن خیب ساق  تسبت ب  وزن خیب بر  کمتر (0-0درصدد کمتر بود )شکد   52شدرایم کنترل،  

 یکاهش مقدار ماده دلیدهای حاصد در این شرایم، ب   ایاه. قرار ارفتهرز مطت مثییر حضور طلف

فیبری و طلدی بودن، تسدبت ب  شدرایم وجین از وزن خیب کمتری برخوردار بودتد. براساس ازارش   

های هرز از طریق کاهش ( در مورد تخود افزایش طول دوره مدداخد طلف 3332ال هدابی و همکداران )  

مجمع ماده خیب و معداد شاخ  در بوم ، بیوماس و طملکرد دات  ایاه زراطی را کاهش داد. در م الع  

مربع در زمان اول سبز شدن بوم  در هر متر 0/03میمار مراک. (، 3326اتجام شدده موسم میرشکاری ) 

 5-0درصددد کاهش دهد. شددکد  3/20زن ماده خیددب آفتابهردان را تسددبت ب  شدداهد آن مواتسددت و

طور ک  میاهده دهد. همانمغییرات وزن خیدب ساق  را مطت مثییر میمارهای مختلف زوال تیان می 

کاهش یافت. کمترین میزان وزن خیب  داریطور معنیب  وزن خیب ساق  بذر زوال ایرشدود در  می

مرمی  سب  ساطت ب  37و  07 ک  سد وح زوال سداطت زوال بود. ب  طوری  37ر سداق  مربوط ب  میما 
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یافت  های حاصد از بذور زوالارمی وزن خیدب ساق  تسبت ب  شاهد شدتد. ایاه    36و  53کاهش 

سرطت  این اوت  بذور معموالً از مر و دارای قدرت سدبز شددن کمتری تسبت بذور سال. بودتد.  ضدعیف 

ای است ک  در شروع فرآیند در بذرهای پیر شده دلید وقد رخوردارتد ک  احتماالً ب کمتری ب زتیجوات 

های سلول، های وارد شدده ب  غیاء و دیهر قسمت بذرها برای معمیر خسدارت  زیرا اینشدود.  ایجاد می

 اکسیداتتی و جلوایری از بروز منش اکسیدامیو تیاز ب  زماننین آغاز مجدد فعالیت سدیست. آتتی هم 

پذیر اسددت. بنابراین مدت زمان ها فقم پس از جذب آب موسددم بذر امکاند و معمیر این خسددارتتدار

یابد ک  تتیج  آن کاهش شددداخص زتی در بدذرهدای پیر افزایش می  الزم برای مکمیدد فرآیندد جواتد    

( 2732(. در ایاهان مختلف ماتند ذرت )صیادات و همکاران، 2777زتی است )بایلی و همکاران، جوات 

( تیز تیان داده شده است ک  با افزایش پیری مسریع شده متوسم 2733و سدویا )رستهار و همکاران،  

های هرز، سددای  یابد. کاهش رشددد منجر ب  کاهش موان رقابت با طلفزتی افزایش میمدت زمان جوات 

الیددی، شددود )سددل اتی و ااتدازی کمتر روی سدد ح خاک و کاهش رطوبت خاک از طریق مبخیر می

های طبیعی های ضعیف ک  رشد کمتر از ایاه  (. بنابراین ایاه  2773؛ سل اتی و همکاران، 2772

کنند و ب  شدددرایم دارتد، از امکاتات مطی ی مثد تور، رطوبت و مواد غذایی خاک کمتر اسدددتداده می

 مر و دارای وزن خیب ساق  و بر  کمتری هستند. تامساطد مطی ی حساس

روز پس از کاشت تیان داد ک  ایاهان  375برداری صورت ارفت  برای وزن خیب ساق  در تموت      

ترین وزن خیب ساق  را دارا بودتد، ب  درصدد بیی  72/7حاصدد از بذور میمار شدده با پیریدوکسدین    

دو برابر  ک در حالی. درصد بییتر از شاهد بود 37ان مجمع ماده خیدب در سداق  این ایاه  ک  طوری

داری با شاهد میاهده اختالف معنی پیریدوکسدین ایر مثبتی روی این صددت تداشدت و   غلظت دن شد 

 (. 6-0تهردید )شکد 
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 هرزمقایس  میاتهین وزن خیب ساق  سویا در شرایم کنترل و طدم کنترل طلف -0-0شکد 

 

 

 

 
 بذر مقایس  میاتهین وزن خیب ساق  سویا مطت مثییر میمارهای مختلف زوال -5-0شکد 

 

 

 
 با پیریدوکسینبذر میمار مقایس  میاتهین وزن خیب ساق  سویا مطت مثییر س وح مختلف پیش -6-0شکد
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 وزن خشک غالف -9-1-3

)جدول  بوددار معنی بر این صدتدرصد  3در س ح احتمال  و برهمکنش آتها ال بذرزو هرز،ایر طلف    

 کند.تی ب  ایاه وارد میایرات زیاتبار فراواهای زیسددتی اسددت ک   هرز از جمل  منش. طلف(3پیوسددت 

هرز کاهش یافت. غالف در بوم   ب  شدددت مطت مثییر شددرایم طدم کنترل طلف  صدددت وزن خیددب 

در بوم  در  ارم 63/2هرز ب  فدر شرایم وجین طل در مترمربعارم  25/373ک  این صدت، از طوریب 

 (. 2طدم وجین رسید )جدول پیوست  شرایم

 07/30و  26/32مرمی  سددب  کاهش سدداطت پیری بذر ب  37و  07 هرزطلفدر شددرایم وجین     

ک  در شرایم دار بود در حالیک  ب  لطاظ آماری معنیغالف در بوم  اردیدتد  درصدی در وزن خیب

طور کلی حبوبات در رقابت با ب  (.0-0)شددکدطدم وجین اختالفی بین سدد وح زوال میدداهده تیددد  

 (.3333مب الچلن و همکاران، ز بسیار ضعیف هستند )های هرطلف

 

 

 

 

ف مختلهرز و س وح مرکیبات میماری حاصد از طلف سویا مطت مثییر غالفمقایس  میاتهین وزن خیب  -0-0شکد 
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 شاخص سطح برگ -9-1-9

های مجزی  طوامد مؤیر در طملکرد و مکامد ایاه، برآورد مجمع مواد فتوسنتزی خالص روشیکی از    

ایری دو طامد س ح بر  و وزن طور طبیعی جمع شده است. منها اتدازهباشد ک  در طول زمان ب می

طور تظری خیب در فواصد مکرر الزم  مجزی  و مطلید رشد است. شاخص س ح بر  مساوی یب ب 

د ممام تور برخورد کرده ب  خودش را دریافت تماید، ولی با موج  ب  شکد بر ، تازکی )تور طبور مواتمی

کند، معموالً شاخص س ح ها، ب  تدرت ممام تور را دریافت میکرده(، زاوی  و مقدار طمودی بودن بر 

زم است جهت مولید حداکثر ماده خیدب برای اغل  مطصوالت کاشت  شده ال  5ما  3بر  مسداوی با  

 (. 3320)کوچکی و سرمدتیا، 

درصد بر  3هرز و زوال در سدد ح احتمال و هم نین ایر متقابد طلف بذر هرز، زوالمثییر منش طلف    

های سویا هرز بر س ح بر  ایاه  مثییر طلف (.3دار اردید )جدول پیوست بر  معنی شاخص س ح

برابر بییتر از ایاهان درایر  377ده بیش از ای بود ک  شاخص س ح بر  در ایاهان وجین شب  اوت 

ک  مبدید اترژی توراتی ب  اترژی شیمیایی با موج  ب  این (.2هرز بود )جدول پیوسدت  در رقابت با طلف

مواتد ب  طنوان یکی از طوامد مؤیر در مولید شود، شاخص س ح بر  میهای سبز اتجام میموسم بر 

(. لذا ارزیابی س ح بر  و تطوه 2775باشدد )رایزی و همکاران،   ماده خیدب و در تتیج  طملکرد دات  

طنوان معیاری مناس  برای هرز و ایاه زراطی، ب مخلوط طلف های مختلف ماج پوششموزیع آن در الی 

(. ایاهان زراطی ماتند سویا اار ب  شاخص س ح بر  3332باشد )اکبری و همکاران، رقابت م رح می

اه همرایرتد ک  کاهش طملکرد را ب ر میهای هرز قرایتر در معر  خ ر طلفمناسد  دست تیابند بی 

د باشلذا شاخص س ح بر  برای طملکرد م لوب سویا در طی تیم  آخر پر شدن دات  حیامی می ،دارد

هرز در رقابت است، هر چند س ح بر  (. در شدرای ی ک  ایاه زراطی با طلف 2773)ملون و همکاران، 

دلید کاهش س ح بر  مب بوم  در ایر مداخد یابد ولی ب س ح افزایش می هی در واحدکد جامع  ایا

سددرطت کاهش هرز ب طی در مزارع آلوده ب  طلفای، شدداخص سدد ح بر  ایاه زراو رقابت درون اوت 

( تیز اظهار داشتند افزایش مراک. ماج 2773(. آاویو و ماسدیوتاس ) 3326یابد )احمدی و همکاران، می
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اردد، ک  دلید آن را می 5/7ب   0/3رییدد  قرمز موج  کاهش شدداخص سدد ح بر  لوبیا از   خروس

( تیز 3333اتدازی آن روی ایاه زراطی بیان کردتد. وان اکر و همکاران )ارمداع باالمر ماج خروس و سای 

های هرز، کاهش ماده خیب کد و سرطت رشد مطصول در بررسی رقابت سویا با مخلوط طبیعی طلف

ی دارهرز اختالف معنیبذور زوال یافت  در شرایم حضور طلف .اتدکاهش س ح بر  داتست ا تاشی از ر

ح های هرز بین س وایری این بذور در شرایم کنترل طلفخص س ح بر  تداشتند، ولی با قراردر شا

 یاهانشاخص س ح بر  در اای ک  در این شرایم اوت داری حاصد شد ب مختلف زوال اختالف معنی

درصد کمتر از ایاهان شاهد  35/27و  23/6 ساطت ب  مرمی  37و  07مدت حاصد از بذور پیر شده ب 

( اسدددت. رودیهوز و همکاران 2773این تتیج  در موافق با تتایج ورما و همکاران ) .(2-0بود )شدددکد 

بررسدی کردتد و دریافتند ک  فرسودای   2Rو  3V ،6R( رشدد روییدی توطی لوبیا را در مراحد   3323)

شددود. اما این تتایج در مضدداد با ازارش طبداهلل و بذر سددب  کاهش رشددد روییددی در ممام مراحد می

های رشددد باشددد. آتها با م الع  جو، لوبیا و تخود فرتهی ازارش دادتد ک  مداوت( می3363روبرمس )

در حدود هدت  شی. بعد از کاشت کمتر میاهده  اولی  بین ایاهان حاصد از بذوری با کیدیت مختلف

های بذری با قدرت بذر مختلف، ( ازارش کردتد ک  مداوت موده3333شددد. هم نین مکروتی و االی )

 شود و در مراحد بعدی رشد وجود تدارد یا کمتر است. منها در مراحد اولی  رشد روییی تمایان می

 
 هرز و س وح زوالطلفحاصد از مطت مثییر مثییر مرکیبات میماری مقایس  میاتهین شاخص س ح بر   –2-0شکد 

 بذر
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 عملکرد و اجزاء عملکرد -9-2

 تعداد غالف در بوته -9-2-1

 هایچنین ایرات متقابد مرکی میمدار با پیریدوکسدددین و ه. هرز، زوال و پیشایرات اصدددلی طلف    

درصد  3معداد غالف در بوم  در سد ح احتمال  هرز با پیریدوکسدین بر  زوال و طلف هرز بامیماری طلف

(. صدت معداد غالف در بوم   ب  شدت مطت مثییر شرایم طدم کنترل 3دار شدد )جدول پیوسدت   معنی

غالف در بوم   0هرز ب  فغالف در شرایم وجین طل 03ک  این صدت، از طوریهرز کاهش یافت. ب طلف

 (. 0طدم وجین رسید )جدول پیوست  در شرایم

دار معداد غالف در بوم  هرز، زوال بذر سددب  کاهش معنیر هر دو شددرایم وجین و طدم وجین طلفد

پیری را سدپری  سداطت    37هرز معداد غالف ایاهان حاصدد از بذوری ک  دوره  اردید. در حضدور طلف 

ت پیری بذر ساط 37و  07درصدد کمتر از سد ح صدر زوال بود. در شرایم وجین تیز    53کرده بودتد، 

زوال بذرها  (.3-0درصدی در معداد غالف در بوم  اردیدتد )شکد 03و  60/20مرمی  سدب  کاهش  ب 

طبارمی کاهش کیدیت بذر از طریق کاهش درصدددد و اذارد. ب ها مثییر میطور مسدددتقی. روی بوم ب 

لیدی واردد. فرسودای بذور با مثییر بر بیوماس مهای ضعیف میزتی سب  مولید ایاه  سرطت جوات 

های جاتبی و تهایتاً طدم مولید غالف زایا، سدددب  همی پتاتسدددید مولیدی شددداخ طدم فرا و در تتیج ،

 در ازارش شدده است ک  کاهش معداد غالف در بوم  و ب  دتبال آن کاهش و افت طملکرد دات  اردید. 

 رد بییددتر کاهشهرز، معداد غالف در هر بوم  ایاه تسددبت ب  دیهر اجزای طملکشددرایم رقابت با طلف

(. سای  اتدازی 3362؛ کناک و سددالیف، 3303؛ ایتون و همکاران، 3360یابد )بورتسداید و سدوید،   می

شود و این هرز موج  کاهش شددت تور و افزایش تسبت تور قرمز دور ب  قرمز می موسدم کاتوپی طلف 

؛ 3323ندل و برون، دهند )هیهای پایینی کاتوپی سدددویا را کاهش میدو طدامدد مولیدد غالف در اره   

( تیز ازارش کردتد ک  بین معداد غالف در بوم  با طملکرد 3325(. هیوم و همکاران )3322اسدددمیت، 

زاده و رحیمیان شددود. هادیهمبسددتهی بسددیار تزدیکی وجود دارد و اغل  مطت مثییر رقابت واقع می 
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هش معداد غالف در ایر ( تیز کا3327(، طباسدددیان و همکاران )3323(، صدددادقی و همکاران )3300)

 هرز را ازارش کردتد.رقابت با طلف

وم  داری بر معداد غالف در بهرز مثییر معنی میمار بذور با پیریدوکسین در شرایم کنترل طلفپیش    

درصدی این صدت  22هرز موج  افزایش درصدد در شرایم کنترل طلف  72/7 پیریدوکسدین  داشدت. 

. دو برابر شدن غلظت غالف در بوم  بودتد 25این ایاهان دارای تسبت ب  شاهد در همین شرایم شد. 

دار کاهش داد طوری ک  با شاهد در یب طور غیر معنیپیریدوکسین ایر مندی داشت و این صدت را ب 

داری هرز قرار داشتند، اختالف معنیهایی ک  در شدرایم طدم وجین طلف بوم ارفت.  اروه آماری قرار

غالف در بوم  مولید تمودتد  5/0طور متوسددم در هی  یب از سدد وح پیریدوکسددین تیددان تدادتد و ب 

تیز   ذرت بوم  در غذایی مواد جذب ایش سرطتزاف موج  پیریدوکسین با میماردهی (.37-0)شکد 

و ب  دلید افزایش مواتایی جذب، طملکرد ایاه از طریق مغییر  (2773)خان و همکاران،  اردیده اسددت 

 (. 2773یابد )خان و همکاران، مثبت اجزای طملکرد افزایش می

 

 

 

 
 زوال بذرو مرکیبات میماری حاصد از طلف هرز ییر یاتهین معداد غالف در بوم  مطت مثمقایس  م - 3-0شکد 
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 بذر با میماریشو پمرکیبات میماری حاصد از طلف هرز ییر یاتهین معداد غالف در بوم  مطت مثمقایس  م -37-0شکد 

 پیریدوکسین

 

 تعداد دانه در غالف -9-2-2

 در س ح داریطور معنیک  صدت معداد دات  در غالف ب تتایج حاصدد از مجزی  واریاتس تیان داد      

میمار با پیریدوکسددین مثییر پذیرفت )جدول هرز، زوال بذر و پیشطلفاز میمارهای درصددد  3 احتمال

 دات  در غالف 55/2های هرز ب  میزان وجین طلفبییددترین معداد دات  در غالف از میمار  (.3پیوسددت 

وجین درصدد تسبت ب  میمار   0/20های حاصدد در شدرایم طدم وجین   در واقع ایاه   .سدت آمد د ب

(، ازارش کردتد ک  معداد دات  در غالف 2770یوسدی و همکاران ) (.33-0 )شکد تیدان دادتد  کاهش

و کمترین میزان این صددددت در میمار  ایردتمیهرز قرار هدای مختلف کنترل طلف مطدت مدثییر روش  

( در بررسی ایر خردل وحیی بر 3327هرز میداهده شدد. سدادامی )   شداهد، مداخد ممام فصدد با طلف  

ازارش داد ک  خردل وحیددی موج  کاهش معداد دات  در هر خورجین شددد. اجزای طملکرد دات  کلزا 

جهت حدظ معادل بین میزان مواد مولیدی منبع و ، مزارع سددویا های هرزدر شددرایم طدم کنترل طلف

مواد فتوسنتزی ملقیح دلید کمبود ک  ب  ها ریزش تموده و یا اینمیزان مصدرف مخزن، معدادی از اد 

( ازارش تمود ک  3333(. بلب شدداو )3322ایرد )طباس دخت و همکاران، یطور کامد صددورت تمب 

ه طقیددلید کاهش دات  در سددنبل  بود. ب های هرز ب رد اندم زمسددتات  در رقابت با طلفکاهش طملک

( مواد آللوشیمیایی موج  کاهش جذب طناصر غذایی موسم ایاه شده و این 2770پنگ و همکاران )
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قی و شود. صادهای میکید شده در ایاه میت آسدیمیالسدیون و معداد دات   طامد موج  کاهش سدرط 

درصد برای معداد دات  در غالف بین شاهد  3داری را در س ح احتمال ( اختالف معنی3323همکاران )

 های هرز ذکر کردتد. و میمار رقابت با طلف

در معداد  داری راافزایش معنیدرصددد  72/7میمار بذر با غلظت پیشپیریدوکسددین  هایدر بین غلظت

ریس ه(. 32-0شکد ) درصد بود 05/23دات  در غالف تسبت ب  شاهد ایجاد تمود. این افزایش معادل 

تیان دادتد ک  اطمال  ذرت ییر پرایمینگ بر طملکرد و اجزای طملکرد( در بررسی مث2770و همکاران )

معداد  ( افزایش2770دد. رشددید و همکاران )این میمار سددب  افزایش معداد ردیف دات  در بالل می ار

( تیز تیان دادتد ک  2775حاصد از بذور ازارش کردتد. سوبدی و ما ) دات  در غالف را در ایاه سویای

( در مقایسدد  با %0ب و ماتیتول )با آ معداد بذور در غالف و طملکرد هر ایاه در بذور پرای. شددده تخود

( تیان دادتد ک  افزایش طملکرد لوبیا در میمار 2777سکیو و ابراهی. )بذور پرای. تیده بییتر بود. اّلدو

 بذور با اسید شیکیمیب در تتیج  افزایش معداد غالف در بوم ، طول غالف و معداد دات  در غالف بود. 

دهد ک  در ایر فرسوده شدن بذور سویا، معداد دات  در غالف ایاهان حاصد از تیدان می  33-0شدکد  

یابد. البت  در درصد کاهش می 5/25ما  2/36ساطت  37ما  07ت  ب  شددت فرسودای از  این بذور بسد 

هاستروپ و همکاران  های یاد شده میاهده تهردید.داری بین زمانمطدوده این آزمایش اختالف معنی

( تیز در آزماییدات خود تیدان دادتد ک  معداد دات  در سددنبل  اندم در شددرایم فرسودای در   3332)

( و 3333های پرجیب و همکاران )داری تیددان داد. طی ازارش  با حالت ترمال کاهش معنیمقایسدد

( فرسددودای موج  پایین آمدن قدرت بذور و ضددعیف شدددن 3333هاسددتروپ پدرسددون و همکاران )

( در سویا تیز 3333( در اندم و پرجیب و همکاران )3305ها اردید. قاسمی العذاتی و همکاران )بوم 

 ای بر معداد دات  در سنبل  و معداد دات  در تیام را ازارش کردتد.ایر فرسود
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 هرزمقایس  میاتهین معداد دات  در غالف در شرایم وجین و طدم وجین طلف -33-0شکد 

 

 

 

 

 
 پیریدوکسین بذر با میمارهای مختلف پیشمقایس  میاتهین معداد دات  در غالف مطت مثییر غلظت -32-0شکد 

 

 

 

 

 
 بذر مقایس  میاتهین معداد دات  در غالف مطت مثییر س وح مختلف زوال -33-0شکد 
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 وزن هزار دانه -9-2-3

( در هی  یب از طوامد مورد م الع  برای 3با موج  ب  تتایج جدول مجزی  واریاتس )جدول پیوسدددت   

هزار دات  در ی در وزن با این وجود افزایش جزی داری میاهده تید.وزن هزار دات  اختالف آماری معنی

دلید کاهش معداد دات  در غالف در این میمارها و مواتد ب میمارهای فرسودای بذر میاهده شد ک  می

 (.0های فتوسنتزی باشد )جدول پیوست های موجود از فرآوردهافزایش سه. معداد دات 

 عملکرد دانه -9-2-9

هرز بددا طلف هرز بدا زوال و ایرات متقدابددد طلف  و تیز هرز، زوال و پیریددوکسدددین ایرات اصدددلی طلف  

اوت  ک  از همان(. 3( بر طملکرد دات  داشتند )جدول پیوست >73/7P) داریمثییر معنی پیریدوکسین

کامالً میدخص اسدت و از تتایج مربوط ب  صدت معداد    35-0و  30-0های و شدکد  0جدول پیوسدت  

های درایر در رقابت با سددت آمده از بوم طملکرد ب  رفت،( اتتظار می0غالف در بوم  )جدول پیوسددت 

من در  5/0بییترین طملکرد دات  معادل هرز بود. برابر کمتر از شرایم طاری از طلف 33طلف هرز حدود 

(. زوال 30-0)شکد  دست آمدهرز ب ر شرایم کنترل طلفد از ایاهان حاصد از بذور قوی وهکتار بود 

درصدددی در طملکرد دات  مطت شددرایم کنترل  20و  0ز موج  کاهش خدیف و شدددید بذور سددویا تی

. روتد کاهش طملکرد دات  سدددویا را (30-0دار بود )شدددکد تد ک  ب  لطاظ آماری معنیهرز اردیدطلف

ها و مخصیص بییتر مواد فتوسنتزی ب  رشد روییی های هرز، ریزش اداتدازی طلفموان ب  سدای  می

های هرز تیز رسد افزایش وزن خیب طلف(. البت  ب  تظر می3323کاران، تسبت داد )خادم همزه و هم

( طملکرد در مراک. 3330. میکلسون و رتر )(33)جدول پیوسدت   در کاهش طملکرد دات  دخید باشدد 

. های هرز در مراکباالی سددویا را ازارش کردتد و این افزایش طملکرد را منها ب  طلت کنترل بهتر طلف

های هرز در مقایس  ( تیان داد ک  رقابت طلف2775اتد. پژوهش دو سال  الکوال و همکاران )داتست باال 

هرز چ . طملکرد دات  طدس شد. در بررسی مداخد طلف ی دردرصد 02با شرایم وجین سب  کاهش 

بوم  و  خورجین در های جاتبی، معدادایراتی با کلزا، طملکرد ایاه زراطی از طریق کاهش معداد شددداخ 

(. جیاتگ و االی 2770)هولمن و همکاران،  درصدددد کاهش یافت 07معداد دات  در خورجین ما حدود 
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روی سددویا در مرحل  رشددد زاییددی،   .Sesbania exaltata L( ازارش کردتد ک  سددای  افکنی 3335)

ایاهان های هرز وزن بذر و طملکرد دات  دهدد. رقدابت طلف  بیومداس و طملکرد داتد  آن را کداهش می   

( و درصد کاهش مطصول 3335؛ وان اسد و رتر، 3323دهند )تلسون و موریسون، زراطی را کاهش می

های هرز بسددتهی دارد )بوسددنیب و ب  توع ایاه زراطی و مراک.، مرحل  ظهور و طول دوره حضددور طلف

اهش در مجموع کیدیت بذر از دو طریق سدددب  ک(. 3330؛ کنیزویب و همکاران، 3330اسدددواتتون، 

زتی، بر مراک. بوم  مثییر ک  کیدیت بذر با کاهش درصدد و سرطت جوات  شدود. اول این طملکرد دات  می

مر و ب  دتبال آن اسددتقرار بوم  و زتی پاییناذارد و در تتیج  در بذرهای زوال یافت  سددرطت جوات می

ثر برای دسددتیابی ب  حداکیابد ک  این مراک. ممکن اسددت کمتر از مراک. م لوب مراک. بوم  کاهش می

 ک ، ممکن استاردد. دوم اینطور غیر مستقی. موج  کاهش طملکرد میطملکرد باشد و در تتیج  ب 

های های حاصدد از بذرهای زوال یافت  دارای سدرطت رشد کمتر، شاخص س ح بر  کمتر و بوم   بوم 

 دست آمده در این مطقیقتایج ب طور مستقی. طملکرد را کاهش دهد. تمری باشد و در تتیج  ب ضعیف

 چنین از طریق مثییر مستقی.حاکی از آن است ک  زوال بذر در سویا از طریق مثییر بر مراک. بوم  و ه.

م ابقت دارد. آتها بیان ( 3326مطقیق با مطقیقات روبرمز )شود. تتایج این سب  کاهش طملکرد آن می

 ند.کنهای با کیدیت باال، طملکرد کمتری مولید میداشتند بذرهای زوال یافت  در مقایس  با بذر

میمار با پیریدوکسدددین مثییر داری از پیشطور معنیهرز بد  طملکرد داتد  در شدددرایم کنترل طلف     

 30/3و  36/35 افزایشدرصدددد ب  مرمی   70/7و  72/7بذور میمار شدددده با پیریدوکسدددین  پذیرفت.

بر آیار مثبتی طالوه(. 35-0)شکد  هرز تیان دادتددات  در شرایم طدم حضور طلف طملکرد ی دردرصد

درصدد بر اتباشت ماده خیب و اجزای طملکرد داشت  است،   72/7ویژه در غلظت ک  پیریدوکسدین ب  

اهلل ؛ سمیع3333)لون و همکاران،  شودمیشایان ذکر است ک  این ویتامین موج  افزایش رشد ریی  

ش افزای مواتد دلیلی دیهر برای( و این موضدددوع می3322و همکاران، اهلل ؛ سدددمیع3333ان، و همکار

(، ایوب و 3333) تتایج میددابهی موسددم لون و همکاران ، ک  در این موردمیاتهین طملکرد دات  باشددد

 ( ازارش شده است.2773) ( و خان و همکاران3333) همکاران



69 

 

 

 

 
 ذرب طلف هرز و س وح مختلف زوال حاصد از طملکرد دات  مطت مثییر مرکیبات میماریمقایس  میاتهین   -30-0شکد 

 

 

 

 
 های مختلفهرز و غلظتمقایس  میاتهین طملکرد دات  مطت مثییر مرکیبات میماری حاصد از طلف  -35-0شکد 

 پیریدوکسین  میمار بذر باپیش
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   aکلروفیل  -9-3-1

 aمقدار کلروفید  ( بر>75/7pمیمار بذر با پیریدوکسددین )و پیش (>73/7pهرز، زوال بذر )طلفایر    

هرز های سویا، در شرایم وجین طلفبر  a. بییترین مقدار کلروفید (5)جدول پیوست  بود دارمعنی

 32ش هرز موج  کاهدسدت آمد، در واقع حضور طلف ارم بر ارم وزن مر بر  ب میلی 22/7ب  میزان 

میلی ارم بر ارم وزن مر بر  در شرایم طدم  33/7ب   مقدار این صدت شد و aدرصددی در کلروفید  

 کاهشحاکی از مقایسددد  میاتهین (. هم نین بررسدددی تتایج 36-0کنترل طلف هرز رسدددید )شدددکد 

یاهان بر  ادر  aمقدار کلروفید مطت مثییر اسدتداده از بذور فرسوده بود.   aمیزان کلروفید دار معنی

ارم وزن مر بر   رارم بمیلی 22/7 فرسوده شده بودتد معادلساطت  37 حاصد از بذوری ک  ب  مدت

کاهش حاصد  .تیان داد (ارم بر ارم وزن مرمیلی 25/7) درصددی تسبت ب  شاهد  32ک  کاهش  بود

ساطت تداشت  37داری با دار بود ولی اختالف معنیساطت تیز تسبت ب  شاهد معنی 07از فرسدودای  

 .(30-0)شکد 

درصددد  72/7میمار بذری  ازدر بذرهای میمار شددده با پیریدوکسددین   aبییددترین مقدار کلروفید     

ن با ایمیمار دن غلظت پیشابر شبا دو بردست آمد. میلی ارم بر ارم ب  20/7پیریدوکسدین ب  میزان  

 (.32-0دار تبود )شکد کاهش یافت ک  البت  از تظر آماری معنی aماده، کلروفید 

( دو ویژای تور شامد کمیت 2773( و روهریس و استاتزل )3333ب  طقیده مب الچالن و همکاران )   

شدت و میزان تور جذب  شدود. جزء کمی تور ک  شامد و کیدیت آن، موج  رقابت در بین ایاهان می

ری است یکند، ولی کیدیت تور، متغعیین میشدده موسم هر یب از ایاهان است، فتوسنتز کاتوپی را م 

های متیددکد از دهد. هر دو جنب  از تور، در کاتوپیک  ریخت شددناسددی ایاهان را مطت مثییر قرار می

ند. کنهرز مغییر پیدا میاطی و یا طلفهای خالص ایاه زرهرز، در مقایسددد  با کاتوپیایاه زراطی و طلف

وقف م یابد. این طمد از دو طریقمیمقددار کلروفید مطت مثییر مرکیبات آللوپامیب ب  شددددت کاهش  

(. ریهوسددا و 2776)ریهوسددا و همکاران،  پذیردصددورت می سددنتز کلروفید و افزایش مجزی  کلروفید

سدداز ت آللوپامیب با سددنتز پورفیرین )پیش( پییددنهاد تمودتد ک  بعضددی از مرکیبا 2776همکاران )
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ها ب  ها، مخری  آنیکی از مهمترین دالید کاهش کلروفید هم نینتمدایندد.   کلروفیدد( مدداخدد می   

از آتجا ک   .(2773؛ خان و همکاران، 2777باشد )ایبن و همکاران، های اکسیژن فعال میوسیل  اوت 

ت  میزان بذور زوال یاف هرز و در ایاهان حاصددد ازطلفدر پژوهش حاضددر تیز در شددرایم طدم وجین  

یکی از  احتماالًموان تتیج  ارفت ک  می (،0)جدول پیوسددت  کاهش یافتند های آتتی اکسددیدانآتزی.

 .است بودههای فعال اکسیژن اوت فعالیت افزایش  کاهش در مقدار کلروفید بر دالید 

 دهنده افزایش ( تقش3335) خان و همکاران موسدددم پدذیرفت   صدددورت مطقیقدات  طبق بر    

 خود توب  ب  امر این ک  شودیم بر  ظهور سرطت سب  افزایش ریی  میزان جذب در پیریدوکسین

 ییرثم طریق از یمولید خیددب ماده میزان افزایش تتیج  در وی فتوسددنتز موان افزایش مغییر موج 

 با بذر میماردهی شده اتجام مختلف مطقیقات طی .شودیم (NAR) خالص فتوسنتز سرطت بر مثبت

اهلل و همکاران، ماش )سمیع ایاهان الرتگ، در فسددر  و تیتروژن جذب افزایش موج  پیریدوکسدین 

بر ایدای تقش در اردید. از آتجا ک  تیتروژن طالوه  (2773 )خدان و همکاران،  کلزا انددم و  ،(3332

. طرضدد  کافی تیتروژن با رشددد رودشددمار میکلروفید ب در مولکول ها، یب جزء الزم میددکید پرومئین

ز )از فتوسنت لظت فسدر معدتی تیز در بر  برروییدی زیاد و رتگ سدبز میره همراه است و هم نین غ  

د، اذارپورمی ک  خروج مریوزفسدددات را از اسددتروما ب  سددیتوسددول آسددان می کند( ایر میطریق آتتی

مورد  هایممکن است ایر مندی روی چرخ  کالوین و یا آتزی.سیتوسول در غلظت کمتر فسدات معدتی 

در آزماییات مختلف میخص شده است ک  کمبود فسدر کارایی  تیاز و س ح فعالیت آتها داشت  باشد.

  (.2775دهد )ویسووا و همکاران، فتوسنتز را در مطصوالت زراطی کاهش می
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 هرزمثییر طلفبر  مطت a مقایس  میاتهین کلروفید  –36 -0شکد 

 

 
 

 
 بذر بر  مطت س وح مختلف زوالa مقایس  میاتهین کلروفید  –30 -0شکد 

 

 

 

 

 
 پیریدوکسینبذر با میمار های مختلف پیشبر  مطت مثییر غلظت aمقایس  میاتهین کلروفید  –32 - 0شکد 
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 bکلروفیل   -9-3-2

( مدثییر پذیرفت )جدول  >73/7pهرز، زوال و پیریددوکسدددین ) در بر  از طلف bمیزان کلروفیدد       

 2/53هرز قرار داشددتند، در بر  ایاهاتی ک  در شددرایم کنترل طلف  b(. میزان کلروفید5پیوسددت 

دار در (. زوال بذر موج  کاهش معنی33-0هرز بود )شکد ر از شدرایم طدم کنترل طلف بییدت درصدد  

درصدی  35ساطت زوال یافت  بودتد کاهش  07بذوری ک   ایاهان رشد کرده ازشد. b  میزان کلروفید

 درصددد 23ب  کاهش این سدداطتی در زمان زوال  27تیددان دادتد و با افزایش  bرا در میزان کلروفید 

ها با در بر  ایاهاتی ک  بذر آن bمقادیر باالیی از کلروفید  .(27-0تسددبت ب  شدداهد رسددید )شددکد  

میمار شددده بودتد، یبت شددد. البت  فقم اختالف میماردهی  پیریدوکسددین پیش درصددد 72/7غلظت 

طوری ک  با دو برابر شدددن غلظت این دار بود ب درصددد با شدداهد معنی 72/7پیریدوکسددین با غلظت 

 . (23-0)شکد  داری با شاهد تیان تداداختالف معنی bمیمار میزان کلروفید پیش

های هرز اشاره کردتد، اهش میزان مثبیت تیتروژن، بر ایر رقابت با طلف( ب  ک2777کرهلو و کروزات )   

احتماالً رقابت شدید برای  ولی مکاتیسد. اصدلی آن شدناخت  تیدده است،     اارچ اتد ک  و متذکر شدده 

هرز، موج  کاهش مقدار مواد فتوسنتزی اختصاد یافت  ب  ریی  طلف –دریافت تور در کاتوپی سدویا  

کاهد و بدین مرمی  افزایش رقابت سدددویا و های مثبیت کننده تیتروژن میاره شدددود و از رشددددمی

های هرز دلید کاهش شداخص کلروفید در کیدت سدویای بدون وجین باشد. هنهامی ک  رقابت    طلف

شوتد ) کاورو و همکاران، ها تیز با سرطت بییتری پیر میهای هرز با ایاه زراطی شدید است، بر طلف

های ای ایاهان، بررسیهای یاتوی  ایاهی بر مطتوای رتهدات ها و متابولیتن  ایر اساتس(. در زمی2777

کاهش میزان کلروفید در ایاهان مره میزک،  (3303)اسدددت. ابراهیمی کیا بسدددیاری صدددورت ارفت  

های مختلف طصددداره آبی اکالیپتوس مرشدددب، سدددوروف، یوالف وحیدددی و ذرت را در معر  غلظت

(Eukalyp camaldulensis  ازارش کرد. هم نین در یب بررسددی اسدداتس بر  ایاه )Eucalyptus 

globules     میزان کلروفیدد ایداهدانLensesculena  وPhaseulus aureus کوهلی و  را کاهش داد(

(. طیف وسیعی از مواد آللوشیمیایی قادرتد با مغییر در مقدار کلروفید، فرآیند فتوسنتز 3333ساینگ، 
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های مربوط ب  دار آسددیبی، مهار رشددد ایاهان در مثییر قرار دهند. در بییددتر ازارشایاهان را مطت 

معر  مواد آللوشدددیمیایی با کاهش کلروفید در آتها همراه بوده اسدددت ک  ممکن اسدددت این کاهش 

(. کاهش 3330کلروفید یب ایر یاتوی  تاشی از طملکرد مواد آللوشیمیایی ویژه باشد )بابو و کنداسامی، 

 هایمواتدد بر ایر افزایش فرآینددهای متابولیسدددمی مربوط ب  سدددنتز رتهدات   دار کلروفیدد می در مقد 

  هایی باشد ک  ببر این، کاهش کلروفید ممکن اسددت مربوط ب  آسی فتوسدنتزی جدید باشدد. طالوه  

(. طصدداره آبی بر  ایاه اد ارغوان 3330سددیسددت. فتوسددنتزی وارد آمده اسددت )جوباری و احمد،   

(Partenium hysterophorus L.)   ( سدددبد  کدداهش میزان کلروفیددد در ایدداه ابرییددد. مصدددری 

Caesalpinia coriaria Willd کلروفید بر  ایاه سدددویا در 3335کومار و همکاران، ( اردید )جی .)

میمار با مواد دار آسی  از جمل  اسیدهای واتیلیب، فرولیب و پاراکوماریب کاهش یافت )اینهلینگ و 

اتد ک  مطتوای کلروفید را در طور کلی، مواد دار آسی  زیادی شناخت  شده(. ب 3303راسدموسدین،   

( در 2772مینگ و همکاران ) –طور مثال، م ابق ازارش چای  دهند. بهدای هددف کاهش می  اوتد  

داری در مطتوی های میمار شددده با اسددیدهای واتیلیب، فرولیب و پاراکوماریب کاهش معنی ایاه  

کلروفید میداهده شدد. تتایج مطقیقات مؤید این م ل  اسدت ک  مرکیبات فنلی موج  کاهش میزان    

شوتد. در مطقیق اتجام شده موسم رایزی و ان فتوسنتزی ایاه میو در تتیج  کاهش مو bو  aکلروفید 

(، میخص شد ک  چهار اسید فنول در بقایای ایاه سلم  مره وجود دارد ک  ب  طنوان 2770همکاران )

 شود. های ایاهی موج  کاهش مطتوای کلروفید در جو میموکسین
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 هرزبر  مطت مثییر طلف bمقایس  میاتهین کلروفید  –33 -0شکد 

 

 

 
 بذر س وح مختلف زوالمثییر بر  مطت b مقایس  میاتهین کلروفید  –27-0شکد 

 

 

 

 
 

 

 

 پیریدوکسینبا  بذر میمارهای مختلف پیشغلظتمطت مثییر بر  b مقایس  میاتهین کلروفید  -23-0شکد 
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 کاروتنوئید -9-3-3

دار بود. ( بر کدارومنویید بر  معنی >75/7pپیریددوکسدددین ) ( و ایر >73/7pهرز و زوال )ایر طلف    

داری بر میزان کارومنویید بر  تداشت )جدول پیوست ایرات متقابد میمارهای اطمال شدده مثییر معنی 

میاتهین مقدار کارومنویید در بر  ایاهان رشدددد یافت  در شدددرایم کنترل  تتایج حاصدددد،م ابق (. 5

هرز دسدددت آمد، در واقع حضدددور طلفارم بر ارم وزن مر بر  ب میلی 736/7ب  میزان  هرزهایطلف

ارم بر ارم وزن میلی 763/7درصددی در کارومنویید شد و مقدار این صدت ب    30/30موج  کاهش 

طنوان مرکیبات آتتی های ایاهی هسددتند ک  ب ا رتهدات کارومنوییده(. 22-0مر بر  رسددید )شددکد  

ردن این مرکیبات در از بین ب کنند.وسنتزی ایدای تقش میمرکیبات ضدروری دسدتهاه فت  اکسدیدان و  

 (. 2776ت و پواسون، های فعال اکسیژن در کمپلکس فتوسنتزی دخالت دارتد )هولاوت 

ساطت  07بذوری ک   دار در میزان کارومنویید شدد. ایاهان رشد یافت  از ر موج  کاهش معنیزوال بذ

ساطتی در  27تیان دادتد و با افزایش  کارومنوییددرصدی را در میزان  33/2کاهش  ،زوال یافت  بودتد

مقادیر باالیی از  .(23-0تسددبت ب  شدداهد رسددید )شددکد     درصددد 35/33ب  کاهش این زمان زوال 

میمار شده بودتد، درصدد پیریدوکسددین پیش  72/7ها با غلظت در بر  ایاهاتی ک  بذر آن کارومنویید

دار بود درصددد با شدداهد معنی  72/7یبت شددد. البت  فقم اختالف میماردهی پیریدوکسددین با غلظت  

یان داری با شاهد تاختالف معنی کارومنوییدمیمار میزان طوری ک  با دو برابر شدن غلظت این پیشب 

 .(20-0)شکد  تداد
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 هرزطلف مطتمقایس  میاتهین کارومنویید بر   -22-0شکد 

 

 

 

 
 بذر مقایس  میاتهین کارومنویید بر  مطت مثییر س وح مختلف زوال -23-0شکد 

 

 

 

 

 

b

a

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

طدم وجین  وجین

د 
ویی

ومن
کار

(
رم
 ا
 بر
رم
 ا
ی
میل

ن  
وز

 
 بر
مر

)

طلف هرز

a

b

b

0.065

0.07

0.075

0.08

0.085

0.09

صدر 70 90

د 
ویی

ومن
کار

(
زن

م و
ار
ر 
م ب
ار
ی 

میل
ر  
م

 
بر

)

(ساطت)زوال بذر 

b

a

b

0.074

0.076

0.078

0.08

0.082

0.084

0.086

صدر 0.02 0.04

د 
ویی

ومن
کار

(
زن

م و
ار
ر 
م ب
ار
ی 

میل
ر  
م

 
بر

)

(درصد)پیش میمار پیریدوکسین 



78 

 

 پیریدوکسینمیمار بذر با پیشهای مختلف مقایس  میاتهین کارومنویید بر  مطت مثییر غلظت -20-0شکد 

 

 فعالیت آنزیم کاتاالز -9-3-9

هرز، زوال، پیریدوکسددین و ( ایرات اصددلی طلف6با موج  ب  تتایج مجزی  واریاتس )جدول پیوسددت     

تتایج تیان داد دار شد. ( معنی>73/7pپیریدوکسدین برای آتزی. کاماالز )  با زوالهم نین ایر متقابد 

اهان در بر  ای اردد.ایاهان حاصد میسیداتی در اکسدب  مضعیف سیست. دفاطی آتتی  هرزطلفک  

ک  طدم وجین طوریب  فعالیت کمتری برای آتزی. کاماالز یبت اردید.شدددرایم طدم وجین  ازحاصدددد 

  (.25-0اردید )شکد  فعالیت این آتزی. درصدی در 30/0های هرز موج  کاهش طلف

های آتتی ک  فعالیت آتزی. است ههای مطققین در ایاه ذرت، سدویا و هم نین چاودار تیان داد یافت 

؛ اتصدداری و 2732کاهش یافت  اسددت )سددیدات و همکاران،  کسددیداتت در میمار پیری مسددریع شدددها

ازارش شدده اسدت ک  آتزی. کلیدی، در طی دوره پیری مسدریع شده     هم نین(. 2733زاده، شدریدی 

های آتتی اکسدددیدان بر ایر زی.(. کاهش فعالیت آت2733باشدددد )کایبینزا و همکاران، آتزی. کاماالز می

های فعال و هم نین حمل  اوت  RNAپیری بذر ب  دالید متعددی ماتند آسددی  رسددیدن ب  سددنتز  

های آتتی اکسددیدان اسددت ک  در شددرایم پیری بذر افزایش یافت  و موج  مخری   اکسددیژن ب  آتزی.

خصود فعایت ها ب فعالیت آتزی.دلید کاهش در (. بذرهای پیر شده ب 2777شدود )بایلی،  ها میآتزی.

و از این رو  شوتدره سلولی در جذب آب دچار میکد میهای آتتی اکسدیداتتی و مخری  در دیوا آتزی.

 یابد.زتی کاهش میدرصد و سرطت جوات 

ها موج  حذف و غیرفعال کردن های کاماالز، پراکسدیداز، سوپراکسید دیسموماز و سایر آتزی. آتزی.    

های زتی ب  مکاتیس.موفقیت در جوات  (.3333؛ مب دوتالد، 2777شوتد )بایلی، ال اکسیژن میاتواع فع

زتی در ایاه فعال هسددتند، بسددتهی زیادی دارد و هم نین ک  ب  هنهام جوات  ،اکسددیداتت ایاهیآتتی

های آتتی اکسدیداتتی تقش مهمی در کنترل پراکسددیداسیون هیدروژن  ازارش شدده اسدت ک ، آتزی.  

 (. 2732درون ایاه، از طریق چرخ  اکسیدوردوکتاز در الومامیون و آسکوربات دارد )یایو و همکاران، 
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فعالیت آتزی. کاماالز مطت مثییر مرکیبات میماری حاصد از زوال بذر با پیریدوکسین  26-0در شکد     

میمار تیده بودتد، پیشای ک  اردد ک  در ایاهان حاصد از بذور فرسودهمیاهده می. آورده شده است

میمار با پیریدوکسدددین روی بذور فرسدددوده اتجام پیش .طور قابد موجهی پایین بودفعدالیت کاماالز ب  

موج  مقویت سدیست. آتتی اکسیداتی و افزایش فعالیت کاماالز اردید. البت  این افزایش فقم در مورد  

درصد  72/7میمار با غلظت در شدرایم پیش طوری ک  فعالیت کاماالز دار بود. ب سداطت معنی  07زوال 

میمار با این غلظت از حتی با شددداهد در یب اروه آماری قرار ارفت. در بذور سدددال. و قوی تیز پیش

آتزی. کاماالز مدید بود در حالی ک  دو برابر شدن غلظت درصد( در بهبود فعالیت  72/7)پیریدوکسین 

اتد ک  میمارهای بذری مختلف ییات مختلف تیان دادهتتایج آزما آن ایر بازدارتدای شددیدی داشدت.  

شددوتد )اتصاری و همکاران، های آتتی اکسدیداتی در بذرهای پیر شددده می سدب  افزایش فعالیت آتزی. 

اطمال میمارهای پرایمینگ موج  معمیر در دیواره سدددلولی و  (.2732؛ سدددیددات و همکاران،  2732

ای زتی در بذرهو سرطت جوات  تتی شده و از این طریق درصدکسیداهای آتتی اافزایش در فعالیت آتزی.

 یابد. آتزی. کاماالز تیز یکی ازهای مولکولی افزایش میدلیدد مغییر در برخی از فعدالیدت   پیر شدددده بد  

ا استداده یابد، ولی بافزایش می در شرایم منشباشد ک  های سیست. آتتی اکسیداتی میمرین آتزی.مه.

موان میزان این آتزی. را در ایاهان مطت منش بییدددتر افزایش داد ندگ بدذرهدا می   از مکنیدب پرایمی 

ها در ایر های اتتی اکسدددیداتت مطت منش(. دلید افزایش فعالیت آتزی.2773)موسدددوی و همکاران، 

های مقسددی. در جنین در مدت پرایمینگ و در غیاب سددلول DNAمواتد در ایر سدداخت پرایمینگ، می

های قبلی . برخی از مطقیقدر بافت جنین باشددد DNAل آن افزایش سددرطت سددنتز شددوتده و ب  دتبا

زتی بذور ایاهان زراطی از مسدددیرهای مختلدی تظیر حداکی از مدثییر مثبت اسدددموپرایمینگ بر جوات   

، اسددید  ATP aseسددازی های فعال اکسددیژن و فعالهای پاکسددازی کننده اوت افزایش فعالیت آتزی.

و  c(. پرایمینگ بذر با ویتامین 2777و همکاران،  نباشدددد )جیینتتداز می سددد RNAفسدددددامداز و    

هیدروپرایمینگ تیز سب  افزایش فعالیت کاماالز و سوپراکسید دیسموماز اردید )بوراریس و همکاران، 

های مواتد مطت شدددرایم منش( ازارش تمودتد پرایمینگ بذر می2776(. دمیرکایا و همکاران )2770
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 هایهای فیزیولوژیکی در بذر شدددده و در تتیج  مقاومت ب  منشبهبود روتد واکنشمطی ی سدددب  

ای ک  در بسددتر خود با شددده ای ارمقا دهد. در بذور پرای.طور قابد مالحظ مطی ی در این بذور را ب 

های اکسیدامیو ک  ای و واکنشها، اسیدهای هست زا روبرو هسدتند مخری  ماکرومولکول شدرایم منش 

شود ب  مرام  کمتر از بذور میمار های آزاد میزایی چون رادیکالنجر ب  مولید مواد سدمی و خسارت م

 باشد. تیده می

 
 هرزطلفکاماالز مطت مثییر فعالیت مقایس  میاتهین  -25-0شکد 

 

  

 
س وح مختلف زوال بذر و کاماالز مطت مثییر مرکیبات میماری حاصد از فعالیت مقایس  میاتهین  – 26-0شکد 

 پیریدوکسین بابذر میمار پیش های مختلفغلظت
 

 فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز -9-3-5

( >73/7p) زوال هرز و( ایرات اصدددلی طلف6بدا موجد  ب  تتایج مجزی  واریاتس )جدول پیوسدددت       

دار شد. ( معنی>75/7p) پراکسیدازآسکوربات برای آتزی.  هرز با زوالطلفپیریدوکسدین و ایر متقابد  
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  کسیداز در مرحلمقایسد  میاتهین میمارهای مورد بررسدی تیدان داد ک  فعالیت آتزی. آسدکوربات پرا    

ای ک  اوت طدم وجین بود، ب بییددتر از شددرایم داری طور معنیب هرز وجین طلفالدهی، در شددرایم 

وربات پراکسددیداز شددد )جدول  زی. آسددکدرصدددی در فعالیت آت 3/30هرز موج  کاهش مداخد طلف

ین افعالیت هرز ب  دلید مرشدح مرکیبات آللوشددیمیایی سب  کاهش  رود طلف(. احتمال می0پیوسدت  

 شده باشد.آتزی. 

های مداخل  کننده در کاهش آسددی  اکسددیدامیو وارده ب  ایاهان  آسددکوربات پراکسددیداز از آتزی.    

 مرکیبات( در مطقیقی بیان کردتد ک  3322زاده و همکاران )حسین (.3320باشد )آسادا و ماکاشی، می

های آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز و ی طصداره جو وحیدی موج  کاهش فعالیت آتزی.  للوشدیمیای آ

 کاماالز و افزایش فعالیت آتزی. پلی فنول اکسیداز در دو رق. اندم مجن و شیرودی شد. 

 در شرایم آسکوربات پراکسیداز میزان فعالیت آتزی.بییدترین   22-0شدکد   درج شدده طبق تتایج     

وجین از بذور سدال. حاصد شد و با افزایش زمان پیری مسریع شده میزان فعالیت این آتزی. در هر دو  

در شدددرایم طدم مصدددرف . داری کاهش یافتطور معنیهرز بد  یم کنترل و طددم کنترل طلف شدددرا

مغییرات جذب ب  میلی ارم پرومئین در دقیق   03/7پراکسیداز پیریدوکسین فعالیت آتزی. آسکوربات 

درصددد  53/0و  05/36میمار با پیریدوکسددین و دو برابر شدددن غلظت آن ب  مرمی  بود ک  در ایر پیش

ت  البمغییرات جذب ب  میلی ارم پرومئین در دقیق  رسید  26/7و  32/7افزایش تیان داد و ب  مقادیر 

 (.20-0شکد دار بود )از لطاظ آماری معنی درصد 72/7ده در غلظت منها افزایش میاهده ش
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 میمار بذر باپیش های مختلفآسکوربات پراکسیداز مطت مثییر غلظت فعالیت مقایس  میاتهین –20-0شکد 

  پیریدوکسین

 

 

 
س وح  هرز وطلف حاصد از آسکوربات پراکسیداز مطت مثییر مرکیبات میماریفعالیت مقایس  میاتهین  – 22-0شکد 

 بذر مختلف زوال

 

 فعالیت آنزیم پراکسیداز -9-3-6

ر میمار بذور با پیریدوکسین و هم نین ایپیش میمارهای زوال، مطت مثییر فعالیت آتزی. پراکسیداز    

(. با موج  ب  تتایج 6دار شد )جدول پیوست درصدد معنی  3هرز و زوال در سد ح احتمال  متقابد طلف

سدداطت در زمان فرسددوده کردن بذور، میزان فعالیت این  27با افزایش  23-0شددکد در قابد میدداهده 

 37طوری ک  زوال ب داری یافت، هرز کاهش معنیآتزی. در هر دو شدددرایم کنترل و طدم کنترل طلف

شرایم  هر دو درصد کاهش در میزان فعالیت این آتزی. در 00موج   در مقایسد  با بذور قوی سداطت  

  های هرز شد.جین طلفو طدم وجین و

طبیعی، مواد سدمی، زخمی شددن و شدرایم آب و هوای سرد و    پراکسدیدازها ب  شدرایم رشدد غیر       

های بیولوژیب در ایاهان مولید های مطی ی و ضعفمنش(. 3332خیب حساس هستند )کی. و لی، 

اهی، موج  هدای ای هدا در سدددلول کندد کد  مجمع آن  ( میROSهدای اکسدددیژن فعدال )  اوتد   اتواع

سددازد، در حالی ک  ها را متالشددی میپراکسددیداسددیون لیپیدها و از جمل  غیدداء شددده و سدداختار آن 

های مختلدی در (. مکاتیزم3320شوتد )تیاکان و همکاران، ها در سلول میها ماتع مجمع آنپراکسیداز
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ید تایی بذر در مولشددوتد، طدم موافرآیند پیری شددرکت دارتد ک  سددب  کاهش بنی  و کیدیت بذر می 

سددازی تاقص و تاکارا در بذور پیر زدایی و مرمی. یکی از پیامدهای آتزی.های ضددروری جهت سدد.آتزی.

طنوان پذیرتده هیدروژن ب پراکسددید های مه. اسددت ک  از شددده اسددت. پراکسددیداز از آتتی اکسددیدان

برتال و  ای ک  موسمکند. در م الع های اکسیدامیو استداده میالکترون برای کامالیز بسیاری از واکنش

( روی ذرت اتجام ارفت میخص شد ک  فعالیت پراکسیداز و کاماالز در مطور جنینی 2777همکاران )

 بذرهای پیر شده پایین بود. 

مغییرات جذب ب  میلی ارم  2/7پیریدوکسددین فعالیت آتزی. پراکسددیداز در شددرایم طدم مصددرف     

درصد افزایش تیان  25پیریدوکسین درصد  72/7غلظت میمار با پرومئین در دقیق  بود ک  در ایر پیش

مغییرات جذب ب  میلی ارم پرومئین در دقیق  رسددید ک  از لطاظ آماری تیز در سدد ح  25/7داد و ب  

 .(37-0)شکد  دار بودنیدرصد مع 3احتمال 

های ک  میمارهای پرایمینگ موج  افزایش فعالیت آتزی.( ازارش کردتد 2737یر و همکداران ) وار    

ا مواتد باسددت. هم نین ازارش شددده اسددت ک  پرایمینگ می پنب  شدددهبر  پراکسددیداز و کاماالز در 

ه   تخود اردد )اسپین و همکاران، های بیوشدیمیایی در ایا مغییر در بیان ژن موج  افزایش فعالیت

ک  اسموپرایمینگ بذرهای اد همیی  بهار ( تیان دادتد 2773مکاران )(. هم نین موسوی و ه2733

ذر این ب های آتتی اکسدیداتت، مخصدوصاً کاماالز و پراکسیداز را در  با پلی امیلن االیکول، فعالیت آتزی.

 برد.  مقایس  با بذرهای پرای. تیده، باال می ایاه در
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 زوال هرز و س وح مختلفطلفحاصد از پراکسیداز مطت مثییر مرکیبات میماری فعالیت مقایس  میاتهین  – 23-0شکد 

 بذر

 

 

 ریدوکسینپیمیمار بذر با های مختلف پیشمقایس  میاتهین فعالیت آتزی. پراکسیداز مطت مثییر غلظت -37-0شکد 

 

 

 قندهای محلول -9-3-7

درصد  5درصد و ایر زوال بذر در س ح احتمال  3هرز در سد ح احتمال  از بین منابع مغییر ایر طلف   

. بر  ایاهان رشد یافت  در شرایم طدم (6)جدول پیوست  دار شدبر میزان قندهای مطلول بر  معنی

با  بنابراین (.33-0بییتری را داشتند )شکد درصد قند مطلول 02/33وجین تسدبت ب  شرایم وجین  

 های مطلول در آب افزایش یافت.افزایش مراک. ایاهی، ب  طلت کاهش مقدار ماده فیبری درصدددد قند

ایش افزسب  ایجاد رقابت و کاهش مواد فتوسدنتزی   از طریقرسدد ک  افزایش مراک. ایاهی  تظر میب 

رز سدب  ایجاد رقابت بر سر آب و مواد غذایی با ایاه  هقندهای فوق اردیده اسدت. از آتجایی ک  طلف 

های هرز دچار یب توع منش شدددود، بنابراین ایاهان حاصدددد در شدددرایم طدم کنترل طلفزراطی می

 آبی مقدار آنهای اصلی در ایاهان است و در منش ک.شدوتد. تیداست  از کربوهیدرات  رطوبتی تیز می

و  باشددد. مندسیب پاسددخ فیزیولوژیکی ب  منش ک. آبی می دهد. این پدیده احتماالًکاهش تیددان می

رشدد ایاه موج  اسدتداده تیاست  در طی منش طناصر غذایی و در تتیج  سب  کاهش مقدار ذخیره   

شود. هم نین مقدار قندهای مطلول در ساق  و بر  ایاهان مطت منش کربوهیدرات در طی منش می
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ها احتماالً با مجمع قندهای مطلول ارمباط دارد. در ر سدداق یابد. بنابراین کاهش تیدداسددت  دافزایش می

یابد، مجمع قندها احتماالً در منظی. اسمزی تقش اصلی واقع هنهامی ک  پتاتسید آب بر  کاهش می

( اطالم کردتد مجمع پرولین و قندهای 3330. هیر و همکاران )(3302)مایزو زایهر،  تمدایند را ایددا می 

رود ک  با این وجود میزان های ایاهان در طی شددرایم تامسدداطد مطی ی باال می مطلول در ممام اتدام

 های ایاهی است. ها بییتر از سایر اتدامها در بر مجمع آن

دار در میزان قندهای مطلول بر  شدد. ایاهان رشد کرده از بذوری ک   زوال بذر موج  کاهش معنی

ا در میزان قندهای مطلول بر  تیان دادتد، ولی درصدی ر 57/37ساطت زوال یافت  بودتد کاهش 37

داری با شاهد تداشتند با این وجود ساطت زوال یافت  بودتد از لطاظ آماری اختالف معنی 07بذوری ک  

 .(32-0)شکد  ساطت فرسودای تیز میاهده شد 07درصدی در این صدت در میمار  20/3کاهش 

 
 هرز وجین و طدم وجین طلف بر  مطت مثییرمقایس  میاتهین قندهای مطلول  –33-0شکد 
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 بذر مطت مثییر س وح مختلف زوالبر  مقایس  میاتهین قندهای مطلول  –32-0شکد 

 صفات کیفی -9-9

 درصد و عملکرد روغن -9-9-1

دار بود )جدول درصدددد معنی 5بر درصدددد روغن دات  در سددد ح احتمال  و زوال بذر هرزمثییر طلف    

 3هرز با بیش از هایک  با حذف طلفبود درصد  30(. درصد روغن دات  در میمار طدم وجین 2 پیوست

در ایر کاهش رقابت موان تتیج  ارفت ک  . می(33-0)شکد  درصدد رسدید   30/35درصدد افزایش ب   

افزایش فتوسدنتز و مولید بییتر  هرز با سدویا فضدا برای رشدد این ایاه زراطی بییدتر شدده و      هایطلف

. حاممی و استهای فتوسدنتزی شدرایم الزم برای سدنتز روغن بییدتر را در ایاه ایجاد تموده    فرآورده

تیکی )وجین دسدددتی و ( اظهار داشدددتند ک  مثییر میمارهای کنترل شدددیمیایی و مکا3325همکاران )

موج   برای مطصول، 6دار بود و وجین دستی در مرحل  ( بر درصد روغن دات  الرتگ معنیکولتیوامور

افزایش طملکرد روغن اردید. ب  هر حال کیدیت بذر و مغییرات آن مطت مثییر ایاهان مجاور اسدددت، 

(. ب  همین دلید 2770ها طملکرد کلی مطصول را کاهش تدهد )میلر و همکاران، حتی اار مداخد آن

و کیدیت دات   دلید وجود رقابت، طملکردکند ب هرز همزمان با سددویا رشددد می هایی ک  طلفدر پالت

های هرز بایسدددتی ب  بهبود کیدیت بذر یابد و مولید کننداان از طریق مدیریت طلفسدددویا کاهش می

(. درصدد روغن دات  در ایاهاتی ک  حاصد بذور دارای  2772کنند )ایبسدون و همکاران،  سدویا موج   

ش ب  لطاظ آماری بذور سال. بود. این کاهدرصدد کمتر از   6/3سداطت( بودتد،   37فرسدودای شددید )  
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در ایاهان،  (.30-0ساطت فرسودای مثییری بر این صدت تداشت )شکد  07ک  دار بود در حالیمعنی

رد. ایهای غیر سبز صورت میها و پالسدتیدهای بافت بیوسدنتز اسدیدهای چرب در کلروپالسدت بر    

می ( در شبک  آتدوپالسنولئاتمغییرات بعدی اسیدهای چرب )برای مثال غیر اشباع کردن اولئات ب  لی

طنوان حد واسم اسید چرب پالسدتید ب  شدبک  آتدوپالسدمی، ب     دتبال اتتقال اسدیدهای چرب از و ب 

های غیددای شبک  آتدوپالسمی، کمب آتزی.، ب Aدهد. سد  اسدید چرب کوآتزی.   ، رخ میAکوآتزی. 

ا ردر حال رشد  اسدروزوم ها درشوتد؛ و در تهایت ساخت چربیاسدتری شده و ب  الیسرول مبدید می 

ر زوال یافت  تیز حاصد از بذو ک  کلروفید ایاهان. با موج  ب  این(3302)مایز و زایهر،  اردتدسدب  می 

ز ا وجود آمده باشد و حاصل  اختالل ب اخت کلروپالست ایاهانرود در سد، احتمال میکاهش یافت  بو

ایرد بنابراین کاهش و پالسددتیدها صددورت می  آتجا ک  بیوسددنتز اسددیدهای چرب در کلروپالسددت  

 داری در درصد روغن میاهده اردید. معنی

درصدددد  3هرز بدا زوال بر طملکرد روغن در سددد ح احتمدال   طلف هرز، زوال و برهمکنشایر طلف     

هرز وغن در شددرایم کنترل و طدم کنترل طلف(. میاتهین طملکرد ر2دار اردید )جدول پیوسددت معنی

تیدان داد، کمترین طملکرد روغن در هر دو شدرایم در زوال شددید حاصد شد. البت  زوال خدیف تیز    

طوری ک  اطمال پیری زودرس در شدددرایم طدم داری در طملکرد روغن شدددد، ب موج  کاهش معنی

از کاهش در طملکرد روغن بذور حاصد درصد  06/66و  53/22های هرز ب  مرمی  موج  کنترل طلف

رصد کاهش در د 03/30و  33/3های هرز، در شرایم کنترل طلف میمارهای زوال خدیف و شددید شد، 

(. طملکرد 35-0)شکد  یبت شدد سداطت زوال تسدبت ب  شداهد     37و  07در میمارهای  طملکرد روغن

آید، بنابراین مابعی از این دو مؤلد  یدست مروغن دات  از حاصلضرب طملکرد دات  و درصد روغن دات  ب 

مقدار هرز با دارا بودن طملکرد بییددتر دات  و درصددد روغن باال،  باشددد. لذا در شددرایم وجین طلف می

ک  راب   (، ب  دلید این3320میرشدددکاری و همکاران )شدددد. مولید  در هکتار بداالمری  طملکرد روغن

پرومئین وجود دارد، در میمدارهایی ک  طملکرد دات    تزدیکی بین طملکرد داتد  و طملکردهدای روغن و  
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( مداخد 3320بییدتر بوده، طملکرد روغن و پرومئین تیز افزایش داشت  است. میرشکاری و همکاران ) 

  .ماج خروس با آفتابهردان را طامد اصلی کاهش طملکرد روغن آفتابهردان طنوان کردتد

 

 هرزطلفمطت مثییر طدم وجین و وجین  دات  مقایس  میاتهین درصد روغن –33-0شکد 

 

 

 بذر مطت مثییر س وح مختلف زوال دات  مقایس  میاتهین درصد روغن – 30-0شکد 
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وح مختلف زوال طلف هرز و س  حاصد از مقایس  میاتهین طملکرد روغن مطت مثییر مرکیبات میماری  -35-0شکد 

 بذر

 

 درصد و عملکرد پروتئین -9-9-2

(  شددد. ولی >73/7p)دار معنیهرز، زوال و پیریدوکسددین بر درصددد پرومئین دات  ایرات اصددلی طلف   

ترین درصددد یددبی .(2)جدول پیوسددت  داری تداشددتایرات متقابد بر درصددد پرومئین دات  مثییر معنی

وجین دسدددت آمد ک  در مقایسددد  با میمار طدم  بدرصدددد  25/30ب  میزان  وجینمیمار  درپرومئین 

دلید هرز، ب در شرایم حضور طلف(. 36-0 )شدکد درصددی داشدت    2/37افزایش قابد موج  هرز طلف

میزان جذب طناصددر  رشددد روییددی و فتوسددنتز ایاه زراطی و تیز های هرز،افزایش رشددد و مراک. طلف

ده ید شدددمواتد در ذخایر بذور مولکند ک  میه زراطی کاهش پیدا میغذایی ماتند تیتروژن موسدددم ایا

واتد ممیچون تیتروژن در سنتز پرومئین شرکت دارد  طور میدخص ب  .موسدم این ایاهان مؤیر باشدد  

. طی یب ازارش، کنترل شددیمیایی و دو بار وجین دسددتی سددب  شددودمیزان پرومئین  سددب  کاهش

 (.2772والی، افزایش میزان پرومئین و روغن سویا شد )طبدالطمید و مت

مرمی  ، ب بودتد ساطت 07و  37ای فرسود دارای   در ایاهاتی ک  حاصدد بذور درصدد پرومئین دات     

بذور سدددال. بود. این کاهش ب  لطاظ آماری تسدددبت ب  پرومئین کمتری  درصدددد 3/3و  75/2 دارای

( طی بررسی ایر فرسودای بذر بر مخلی  ذخایر 3305سل اتی و همکاران ) (.30-0)شکد  دار بودمعنی

بذور و رشد هترومروفیب ایاه   اندم بیان کردتد، ک  رشد هترومروفیب براساس دو جزء ذخایر بذر 

دای شود، ک  وجود فرسوسدی. می ب  بافت ایاه   مق ذخایر یی اتتقالآاتتقال یافت  یا پویا شدده و کار 

زتی های آلدا و بتا آمیالز و در تتیج  آن، کاهش روتد جوات ن ذخایر و مخری  آتزی.کاهش ای سدددبد  

ک  این خود موج  افزایش مندس و کاهش  یابدمیاردد، در خالل فرسودای، الوکز افزایش ایاه می

های (. کاهش سنتز پرومئین سب  کاهش آتزی.3330شدود )دال آکویال،  ها در بذور میسدنتز پرومئین 

 اردد.زتی و در تهایت درصد سبز ایاه   و طملکرد تهایی میات جو
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ک   میاهده شد( 32 -0)شدکد  میمار با پیریدوکسدین پیش میاتهین  طبق تتایج حاصدد از مقایسد     

 دست آمد درصد ب 66/23ب  میزان  درصد پیریدوکسین 72/7میمار  ازپرومئین درصد بییترین مقدار 

داری میمار تیز افزایش معنیداری داشددت، با دو برابر کردن غلظت این پیشک  با شدداهد اختالف معنی

 دارمعنی درصد 72/7اختالف آن با میمار در درصد پرومئین دات  تسبت ب  شاهد میاهده اردید، البت  

 فسدر و تیتروژن جذب افزایش پیریدوکسین، با بذر میماردهی شده اتجام مختلف مطقیقات طی . بود

 ب  را (2773 )خان و همکاران، کلزا اندم وو (3332اهلل و همکاران، ماش )سدمیع  ایاهان الرتگ، در

شد ک  در اسیدهای آمین ، مه. و ساختاری می باطناصر یتروژن جزء . از آتجا ک  تاسدت  داشدت   همراه

رود یکی از ک  دالید افزایش تیتروژن ، احتمال میشرکت دارد غیرهها، اسدیدهای توکلئیب و  پرومئین

 سددرطت ایشزاف موج  پیریدوکسددین با میماردهی .میماردهی این بذور با پیریدوکسددین باشددد ،دات 

 .(2773تیز اردیده است )خان و همکاران،  ذرت بوم  رد غذایی مواد جذب

 هرز با زوال وایر متقابد میمارهای طلفهرز و زوال بذر، ایر طلف برطالوه بر خالف درصددد پرومئین دات  

دار شد )جدول پیوست معنیبر طملکرد پرومئین درصد  3هرز با پیریدوکسدین در سد ح احتمال   طلف

داری را در میزان هرز رشد یافتند، اختالف معنیای ک  در شرایم طدم کنترل طلف(. بذور زوال یافت 2

وده تیز ماتند بذور فرسدد موان تتیج  ارفت ک  بذور سددال.یطملکرد پرومئین با ه. تداشدتند، در واقع م 

د دلیهای هرز، بذور سال. ب ای تداشتند. ولی با وجین طلفهرز را در شرایم مزرط قدرت رقابت با طلف

ی تامی  و مواتایی اسددتقرار بییددتر تسددبت ب  بذور زوال یافت  از طملکرد بییددتری    برخورداری از قوه

جایی ک  طملکرد پرومئین حاصدلضرب طملکرد دات  در درصد پرومئین است، بنابراین  برخوردارتد و از آت

 07طوری ک  در این شرایم میمارهای ب  یافتزوال، طملکرد پرومئین این بذور کاهش  شدتبا افزایش 

. (33-0)شکد  درصددی در طملکرد پرومئین شددتد   53/33و  75/6سداطت زوال موج  کاهش   37و 

رز ه( ازارش کردتد ک  طملکرد پرومئین دات  در پاسددخ ب  مراک. باالی طلف2773اران )راتدهاوا و همک

شود ک  ب  دلید کاهش رشد ایاه و مطتوای پایین پرومئین دات  ذکر خرف  سا )ویزاخ( دچار کاهش می

  شده است.
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سددین پیریدوک میمار بذور بادسددت آمد، پیشهماتند تتایجی ک  برای درصددد پرومئین و طملکرد دات  ب 

مار با میهرز، استداده از پیشطوری ک  در شدرایم کنترل طلف شدد. ب   پرومئینسدب  افزایش طملکرد  

درصدی در طملکرد پرومئین  72/0و  25/3درصدد، ب  مرمی  موج  افزایش   70/7و  72/7های غلظت

-0 تداشت )شکد داری بر طملکرد پرومئینشدد. اما پیریدوکسدین در شرایم طدم وجین مثییری معنی  

07.) 

 

 
 هرزوجین و طدم وجین طلف مطت مثییر دات  مقایس  میاتهین درصد پرومئین – 36-0شکد 

 

 

 
 بذر مطت مثییر س وح مختلف زوالدات  مقایس  میاتهین درصد پرومئین  – 30-0شکد 
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 میمار بذر با پیریدوکسینپیشهای مختلف مقایس  میاتهین درصد پرومئین دات  مطت مثییر غلظت -32-0شکد 

 

 
ل طلف هرز و س وح مختلف زوا حاصد از مقایس  میاتهین طملکرد پرومئین مطت مثییر مرکیبات میماری  -33-0شکد 

 بذر

 

 

 

 لفهای مختهرز و غلظتر مرکیبات میماری حاصد از طلفین طملکرد پرومئین مطت مثییمقایس  میاته -07-0شکد 

 پیریدوکسین میمار بذر باپیش

 

  های هرز متداولتعداد علف -5 -9
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خصددود در بذور زوال یافت  ک  در اواید دوره رشددد، ب  های هرزر مقابل  با طلفموان لوبیا روغنی د    

ی بنابراین، اتجام طملیات الزم برا .مواتمند بسیار پایینی دارتد، ک. استهای موان رشد و مولید ایاه  

از آتجا ک  ای هرز طی دوران آیش فصلی قبد از کاشت مطصول ضرورت دارد. هکاهش باتب بذر طلف

ایر بود، ب  های هرز آن بسددیار چیدد.مزرط  مورد م الع ، یب مزرط  مطقیقامی بود معداد و اوت  طلف

مطصددول بسددیار پایینی را ایاه زراطی شدداتس رشددد و مولید  ،هاای ک  در شددرایم طدم کنترل آناوت 

احتمال  بودتد وهای هرزی ک  در مزرط  میاهده شد اکثراً بهاره تسدبت ب  شرایم کنترل داشت. طلف 

ی هامرین طلفمتداولطملیات آماده سازی زمین از بین رفت  باشند.  طیهای هرز زمستات  رود طلفمی

( و Chenopodium albumسددلمب )(، Amaranthus spسددویا مورد م الع  ماج خروس ) هرز مزرط 

 ( بود.Echinochloa crus-galliسوروف )

هرز ماج خروس بیاتهر آن بود ک  مثییر میمارهای زوال های مربوط ب  طلفتتدایج مجزید  واریداتس داده   

دار درصد معنی 3هرز ماج خروس در س ح احتمال میمار بذور با پیریدوکسین بر معداد طلفبذر و پیش

د بییترین معداد ماج خروس در شومیاهده می 03-0 طور ک  در شکد(. همان33یوست شد )جدول پ

مواتد کاهش رشد و صدات زراطی سویا در ساطت زوال بذور سویا حاصد شد. ک  دلید آن می 37میمار 

درصدی معداد ماج خروس در  36/60و  53/07ساطت فرسودای بذور باشد. در واقع افزایش  37میمار 

دهنده ضعف و تامواتی ایاهان حاصد از این میمار در رقابت ساطت زوال بذر، تیان 37و  07 میمارهای

موج   (02-0)شکد  پیریدوکسدین هر دو غلظت میمار کردن بذور سدویا با   باشدد. های هرز میبا طلف

رود دلید آن افزایش موان ایاهان هرز ماج خروس شد ک  احتمال میداری در معداد طلفکاهش معنی

هرز طلفن معداد ایایی ک  بییترین های هرز باشد، ب  اوت میمار شده با پیریدوکسین در رقابت با طلف

 .میاهده اردیدپیریدوکسین(  میمار باطدم پیشدر میمار شاهد )

هرز ک  از مواتایی رقابتی بییتری در برابر طلفاز کلزا ( ازارش کردتد ارقامی 2776و همکاران ) زایو     

ازارش شددده اسددت ک  ماج  هرز را کاهش دادتد.برخوردار بودتد، ب  میزان بییددتری زیسددت موده طلف
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س درصدی شده و یب بوم  ماج خرو 55بوم  در متر ردیف سدویا موج  خسارت   30با مراک. خروس 

  (. 3303درصد شده است )ساتتن لمن،  32ریی  قرمز ب  منهایی سب  کاهش طملکرد سویا ب  میزان 

( بود )جدول P<73/7دار)تیز معنیمره هرز سلم طلف میمار با پیریدوکسین بر معدادایر زوال و پیش    

هرز ذور بر معداد طلفهای مربوط ب  مثییر میمارهای مختلف زوال ب. مقایس  میاتهین داده(37پیوسدت  

شده است  مترمربعمره در بوم  سلم  66/3ساطت موج  افزایش  37مره بیاتهر آن است ک  زوال سلم 

ساطت زوال بذر مجالی  07در حال ک  در میمار دار بود. ک  تسبت ب  میمار شاهد از لطاظ آماری معنی

درصدی معداد  32/20در واقع افزایش  (.03-0هرز وجود تداشدت )شدکد   برای افزایش معداد این طلف

دهنده ضعف و تامواتی ایاهان حاصد از این میمار در رقابت ساطت زوال بذر، تیان 37مره در میمارسلم 

داری در معداد باشددد. میمار کردن بذور سددویا با پیریدوکسددین موج  کاهش معنیهای هرز میبا طلف

درصدد پیریدوکسین از این لطاظ وجود   70/7و  72/7اختالفی بین دو غلظت  مره شدد هرز سدلم  طلف

قابت ر سب  افزایش قدرتافزایش موان ایاهان میمار شده با پیریدوکسین  ق عاً( 00-0شکد ) تداشت

 .و در تتیج  کاهش معداد سلم  مره شده استهای هرز با طلف

ای ک  ب  اوت  (.37وست )جدول پی قرار ارفتزوال بذور سویا  مطت مثییرهرز سدوروف  طلف معداد     

ساطتی در زمان زوال ب   27و با افزایش  درصد 63/33ساطت زوال  07 هرز سوروف در میمارمعداد طلف

داری بر (. میمار کردن بذور سویا با پیریدوکسین مثییر معنی05-0)شدکد   بییدتر شدد  درصدد   20/20

رود دلید آن موان بسیار باال و سمج بودن سوروف در مقایس  با معداد سدوروف تداشدت ک  احتمال می  

 مره باشد. ماج خروس و سلم 

 دارموان تتیجد  ارفدت کد  میمدارهدای زوال بذر و پیریدوکسدددین موج  مثییر معنی     طور کلی میبد  

(73/7p<بر معداد کد طلف )  های (. افزایش معداد کد طلف37های هرز متداول شددد )جدول پیوسددت

 ددهنده قدرت رقابت بسیار پایین این بذور تسبت ب  شاهد بوهرز با افزایش زمان زوال بذور سویا تیان

مقابل  با (. میمار کردن بذور سددویا با پیریدوکسددین موج  افزایش موان این ایاهان در  06-0)شددکد

هرز  هایاستداده از غلظت باالمر پیریدوکسین در کاهش معداد کد طلف شدرایم تامساطد مطی ی شد. 
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ها در زتی و اسددتقرار ایاه  طلت باال بردن سددرطت جوات پرایمینگ بذر ب  (.00-0مؤیرمر بود )شددکد 

د )بنش و همکاران، های هرز شدددومواتدد سدددب  افزایش موان ایاه زراطی در رقابت با طلف مزرطد  می 

(. ایاه   حاصدد از بذور پرای. شده تسبت ب  ایاه   حاصد از بذور غیر پرای. در جذب آب و  2773

های هرز  مزرط  غال  ایدددت  و مواتد بر طلفمر طمدد کرده و ب  همین دلید می امالح از خداک موفق 

و تطر سبز شدن از طوامد مطی ی ب زودمها تداده و از طرفی با اجازه رشد و مولید مثد م لوب را ب  آن

 (.2737)مناری فرد،  کنداده میاحسن برای افزایش طملکرد استد

 

 
 مثییر س وح مختلف زوال بذر هرز ماج خروس مطت معداد طلفمقایس  میاتهین  -03-0شکد 

 

 

 

 
 پیریدوکسین های مختلف مثییر غلظتهرز ماج خروس مطت معداد طلفمقایس  میاتهین  -02-0شکد 
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 مثییر س وح مختلف زوال بذر  مره مطتهرز سلم معدا طلف مقایس  میاتهین -03-0شکد 

 

 
 های مختلف پیریدوکسین مثییر غلظتمره مطت هرز سلم معداد طلفمقایس  میاتهین  -00-0شکد 

 

 

 

 

 مثییر س وح مختلف زوالهرز سوروف معداد طلفمقایس  میاتهین  -05-0شکد 
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 مثییر س وح مختلف زوال بذر های هرز مطت معداد کد طلفمقایس  میاتهین  -06-0شکد 

 

  
 های مختلف پیریدوکسین مثییر غلظت های هرز مطتمعداد کد طلف مقایس  میاتهین -00-0شکد 

 

 های هرز متداولوزن خشک علف -9-6

های میمارهای زوال بذر بر وزن خیدددب طلف داری ایرها حاکی از معنیتتدایج مجزی  واریاتس داده     

های دست آمده برای معداد طلفطور ک  از تتایج ب همان. (33)جدول پیوسدت   هرز متداول مزرط  بود

های هایی بود ک  با ایاه  مربوط ب  کرتتیز های هرز بییترین وزن خیب طلف رفت،هرز اتتظار می

دلید مواتایی ب (. ایاهان حاصد از بذور زوال یافت  02-0حاصدد از زوال شدید در رقابت بودتد )شکد  

 های هرز دارتد از مراک. کمتری تسبت ب  بذور سال. برخوردارتد و ب بسیار پایینی ک  در رقابت با طلف

های هرز رشد یافت  در این شرایم فضای بییتری برای رشد داشتند و از وزن خیب همین دلید طلف

ساطت  07های حاصد از بذور های هرز رقی  با ایاه  . البت  ماده خیب طلفدبییتری برخوردار بودت

 بین های هرز در. طبق تتایج حاصد برای وزن خیب طلف(02-0زوال مداومی با شداهد تداشت )شکد  
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هرز در شدددرایم رقابتی با بذور میمار شدددده با کمترین وزن خیدددب طلف ،پیریدوکسدددین هایمیمار

 .(03-0)شکد  حاصد شد درصد 72/7پیریدوکسین 

 

 
 زوال بذر  س وح مختلف مقایس  میاتهین وزن خیب طلف هرزهای متداول مطت ماییر -02-0شکد 

 

 

 
  های مختلف پیریدوکسینغلظت متداول مطت ماییر هرز هایمقایس  میاتهین وزن خیب طلف -03-0شکد 
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 گیری نتیجه

 باشد.اختصار شامد موارد زیر میدست آمده از این م الع  ب  تتایج ب 

ایری در وزن خیددب بر ، وزن خیددب سدداق ،  های هرز موج  کاهش چیدد.حضددور طلف -3

های فتوسدنتزی، کاماالز، آسکوربات پراکسیداز، درصد روغن،  طملکرد و اجزای طملکرد، رتهیزه

طملکرد روغن، درصدد پرومئین، طملکرد پرومئین، قندهای مطلول و شداخص س ح بر  شد،   

 اما وزن خیب غالف و وزن هزار دات  مطت مثییر میمار طدم وجین قرار تهرفت.

و  aبا افزایش درج  فرسودای بذر وزن خیب بر ، ساق ، طملکرد و اجزای طملکرد، کلروفید  -2

b.های آتتی اکسدیداتی، درصدد روغن و پرومئین، قندهای مطلول و شاخص   ، کارومنویید، آتزی

 س ح بر  کاهش یافت.

و  aدرصد بر وزن خیب بر ، ساق ، کلروفید  72/7یمار بذور ب  ویژه با پیریدوکسدین  مپیش -3

b کارومنویید، کاماالز، آسکوربات پراکسیداز، طملکرد روغن، درصد پرومئین و طملکرد پرومئین ،

 مؤیر بود.

درصد سب  افزایش طملکرد و اجزای  72/7 ویژهب های مختلف پیریدوکسین استداده از غلظت -0

 لکرد اردید. طم

سدداطت زوال  37های هرز در میمار طبق تتایج حاصددد، بییددترین معداد و وزن خیددب طلف  -5

های هرز است. های حاصد از زوال با طلفمیاهده شد ک  دلید آن قدرت رقابت کمتر ایاه  

 هرز موجود در مزرط  سوروف بود.بییترین معداد طلف

ی رود در بذرهایافت  سدویا تداشت ک  احتمال می داری بر بذور زوالپیریدوکسدین مثییر معنی  -6

 شود.پیرشده افزایسش مواد تیت کرده در زمان آبنوشی منجر ب  مغییرات بیوشیمیایی می
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 پیشنهادات

 .های مختلف پیریدوکسیناجرای مجدد این آزمایش با غلظت -3

ی یافت  سویا و بررسزوالبذور کارایری مواد دیهری جهت بهبود مر در مورد ب م العات استرده -2

 ها بر طملکرد و اجزای طملکرد سویا.مثییر آن

هرز  هایشود ک  با طلفبودتد حتماً موصی  می فرسوده اار کیاورزان مجبور ب  استداده از بذور -3

 طور جدی مبارزه شود.ب 
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 پیوست
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ر ییو شاخص س ح بر  مطت مث غالف ومجزی  واریاتس )میاتهین مربعات( وزن خیب بر ، ساق   – 3جدول پیوسدت  

 میمار با پیریدوکسینو پیش طلف هرز، زوال بذر
 باشد.درصد می 3و  5داری در س ح احتمال ب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  *   

 

 

 

 

 شاخص س ح بر  مطت مثییر طلف هرز، زوال بذر و مقایس  میاتهین وزن خیب بر ، ساق  و غالف -2جدول پیوست 

 میمار با پیریدوکسینو پیش

 

 

 

 

 

 

شاخص س ح  خیب غالف وزن وزن خیب ساق  وزن خیب بر  آزادیدرج   منابع تغییر

 بر 

 3700/7 57/363 60/0725** 50/2226 2 تکرار 

 7033/303** 70/333337** 20/3336076** 20/0367602** 3 علف هرز

 2725/7** 63/2330** 23/5005** 03/23032** 2 زوال بذر

 7360/7 30/27 60/2023** 00/23267** 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 0353/7** 30/3263** 330/223 33/37733 2 زوال بذر ×عف هرز 

تللیمللار پللیللش ×علللف هللرز   

 پیریدوکسین

2 73/3773 53/535 50/03 7322/7 

تللیللمللار پللیللش ×زوال بللذر

 پیریدوکسین

0 60/3237 02/325 32/33 7273/7 

  × زوال بللذر × علللللف هللرز

 پیریدوکسین

0 07/2056 73/53 36/30 7303/7 

 7363/7 72/50 36/207 67/3302 30 خطای آزمایش

 30/0 53/30 33/0 53/35  ضریب تغییرات)درصد(

 وزن خشک غالف تیمارها

 )گرم در متر مربع(

 شاخص سطح برگ

 علف هرز

 وجینعدم 

 وجین

 

 b63/2 

 a25/373 

 

 b735/7 

 a535/3 

 زوال بذر )ساعت(

 صفر

71 

41 

 

 a37/63 

 b20/53 

 c25/03 

 

 a777/2 

 b263/3 

 c525/3 
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و  کرد مطت مثییر طلف هرز، زوال بذرمجزید  واریداتس )میداتهین مربعات( طملکرد و اجزای طمل    – 3جددول پیوسدددت  

 میمار با پیریدوکسین      پیش

درجه  منابع تغییر

 آزادی

تعداد دانه در  تعداد غالف در بوته

 غالف

 عملکرد دانه وزن هزار دانه

 0/33033 23/565 3532/7 370/62* 2 تکرار 

 2/233300077** 03/3 3532/5** 00/62236** 3 علف هرز

 6/3060352**   32/277 7007/2** 23/3332** 2 زوال بذر

 2/323577** 02/023 0623/2** 36/037** 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 3/3320733** 32/633 7007/7 53/2330** 2 زوال بذر × عف هرز

 7/223375** 27/633 7207/7 53/362**  2 تیمار پیریدوکسینپیش × علف هرز

 0/33263 77/022 0700/7 70/37 0 تیمار پیریدوکسینپیش × زوال بذر

 6/25202 33/527 3236/7 50/30 0 پیریدوکسین × زوال بذر ×علف هرز 

 3/32563 63/020 2302/7 60/32 30 خطای آزمایش

 53/2 67/32 53/23 32/3  ضریب تغییرات )درصد(

 باشد.درصد می 3و  5ر س ح احتمال داری دب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  *   

 

 

 میمار با پیریدوکسینمقایس  میاتهین صدات مورد بررسی مطت ماییر طلف هرز، زوال بذر، و پیش -0جدول پیوست 

 تیمار پیریدوکسین )درصد(پیش

 صفر

12/1 

19/1 

  

 07/03 

 32/53 

 32/52 

 

 033/3 

 266/3 

 027/3 
 کارومنویید bکلروفید  aکلروفید  درج  آزادی منابع تغییر

 7772/7 7736/7** 77767/7 2 تکرار 

 7302/7** 7053/7** 33232/7** 3 علف هرز

 77705/7** 7765/7** 77625/7** 2 زوال بذر

 77726/7* 7770/7** 77275/7* 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 777776/7 7770/7 77753/7 2 زوال بذر ×عف هرز 

 777732/7 77775/7 77730/7 2 تیمار پیریدوکسینپیش ×علف هرز 

 777753/7 7773/7 77732/7 0 تیمار پیریدوکسینپیش ×زوال بذر 

 777720/7 77733/7 77767/7 0 پیریدوکسین ×زوال بذر  ×علف هرز 

 777727/7 77733/7 77750/7 30 خطای آزمایش

 22/33 75/0 33/37  ضریب تغییرات )درصد(
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و  و کارومنویید مطت مثییر طلف هرز، زوال بذر a، bمجزید  واریداتس )میداتهین مربعات( کلروفید     -5جددول پیوسدددت  

 میمار با پیریدوکسینپیش
 باشد.درصد می 3و  5داری در س ح احتمال ب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  *

 

 

 

کاماالز، آسددکوربات پراکسددیداز، پراکسددیداز و قندهای  های مجزی  واریاتس )میاتهین مربعات( آتزی. -6جدول پیوسددت 

 میمار با پیریدوکسینییر طلف هرز، زوال بذر و پیشمطلول بر  مطت مث

 وزن هزار دانه تعداد غالف در بوته تیمارها

 )گرم(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 علف هرز

 عدم وجین

 وجین

 

 b55/0 

 a36/02 

 

00/300 

35/300 

 

 b23/323 

 a02/0702 

 زوال بذر )ساعت(

 صفر

71 

41 

 

 a33/50 

 b66/02 

 c77/37 

 

33/303 

03/300 

26/305 

 

 a33/2300 

 b23/2273 

 c23/3006 

 تیمار پیریدوکسین)درصد(پیش

 صفر

12/1 

19/1 

 

 b00/32 

 a77/02 

 c33/03 

 

05/300 

63/300 

03/362 

 

 b33/3367 

 a 33/2237 

 a66/2337 

قندهای محلول  پراکسیداز آسکوربات پراکسیداز کاتاالز درجه آزادی تغییرمنابع 

 برگ

 300/303 7773/7 3256/7** 7322/7 2 تکرار

 303/05032** 77733/7 2670/7** 7227/7** 3 علف هرز

 220/3350* 7600/7** 3337/7** 2336/7** 2 زوال بذر

 752/350 7703/7** 7030/7* 7237/7** 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 766/363 7750/7** 3700/7* 7323/7 2 زوال ×علف هرز 

 230/20 7720/7 7657/7 7773/7 2 تیمار پیریدوکسینپیش ×علف هرز 

 637/262 7772/7 7320/7 7635/7** 0 تیمار پیریدوکسینپیش ×زوال 

 556/033 7773/7 7736/7 7276/7 0 پیریدوکسین ×زوال  ×علف هرز 

 333/050 7772/7 7275/7 733/7 30 آزمایشخطای 

   00/33 773/33 663/36       633/3  ضریب تغییرات
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 باشددرصد می 3و  5داری در س ح احتمال ب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  *

پراکسیداز، پراکسیداز و قندهای مطلول بر  مطت کاماالز، آسدکوربات  های مقایسد  میاتهین آتزی.  – 0جدول پیوسدت  

 میمار با پیریدوکسینمثییر طلف هرز، زوال بذر و پیش

 
 

 

 

 

میمار با و پیش مطت مثییر طلف هرز، زوال بذر مجزی  واریاتس درصدددد و طملکرد روغن و پرومئین – 2جدول پیوسدددت 

 پیریدوکسین    

درجه  منابع تغییر

 آزادی

درصد    روغنعملکرد  درصد روغن

 پروتئین

عملکرد 

 پروتئین

 23/32323* 773336/7** 00/03552** 773723/7 2 تکرار 

 02/30225352** 352357/7** 22/0036037** 773033/7* 3 علف هرز

 55/533323** 773333/7** 76/303352** 773530/7* 2 زوال بذر

 05/23035 777353/7** 37/2770 777357/7 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 03/002230** 777230/7 06/336337** 777330/7 2 زوال بذر × عف هرز

تللیمللار پللیللش × علللللف هللرز

 پیریدوکسین

2 777360/7 73/5732 777772/7 *30/32053 

تللیللمللار پللیللش × زوال بللذر

 پیریدوکسین

0 777222/7 05/0333 777726/7 52/6336 

آسکوربات  تیمارها

 پراکسیداز

 کاتاالز

 

)تغییرات جذب در دقیقه در میلی گرم 

 پروتئین(

 پراکسیداز

 علف هرز

 عدم وجین

 وجین

 

 b033/7 

 a337/7 

 

 b702/3 

 a323/3 

 

 a 227/7 

 b233/7 

 زوال بذر )ساعت(

 صفر

71 

41 

 

 a302/7 

 b202/7 

 b006/7 

 

 a305/3 

 a337/3 

 b363/7 

 

 a203/7 

 b203/7 

 c353/7 

تیمللار پیریللدوکسللین   

 )درصد(

 صفر

12/1 

19/1 

 

 b030/7 

 a325/7 

 ab253/7 

 

 b706/3 

 a360/3 

 b732/3 

 

 a273/7 

 a257/7 

 a223/7 
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 ×زوال بللذر ×علللللف هللرز  

 پیریدوکسین

0 777233/7 00/0323 777700/7 05/3305 

 33/0005 777303/7 23/0633 777223/7 30 خطای آزمایش

 32/3 60/0 03/22 62/33  ضریب تغییرات )درصد(

 

 باشد.درصد می 3و  5داری در س ح احتمال ب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  * 

 

ا میمار بو پیش ییر طلف هرز، زوال بذرمثمقایسدد  میاتهین درصددد و طملکرد روغن و پرومئین مطت   -3جدول پیوسددت 

 پیریدوکسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا میمار بمطت ماییر زوال بذر و پیش های هرز  متداولمجزی  واریاتس )میاتهین مربعات( معداد طلف - 37جدول پیوسددت

 پیریدوکسین

 عملکرد روغن تیمارها

 

 

 عملکرد پروتئین

 

 )کیلوگرم در هکتار(

 هرزعلف 

 عدم وجین

 وجین

 

b 03/27 

 a63/063  

 

 a33/33 

 b55/3072 

 زوال بذر )ساعت(

 صفر

71 

41 

 

 a02/000 

 a32/007 

 b33/220 

 

 a30/330 

 a53/307 

 b33/600 

 تیمار پیریدوکسین )درصد(

 صفر

12/1 

19/1 

 

 a30/323 

 a73/073 

 a22/326 

 

 b02/233 

 a73/372 

 ab23/203 

 های هرزکد طلف سوروف سلم  مره خروسماج  درج  آزادی منابع تغییر

 333/3006** 333/3705** 203/35** 023/33** 2 تکرار 

 333/2372** 333/3626** 523/36** 302/03** 2 زوال بذر

 333/677** 333/352 302/33** 023/32** 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 333/33 200/5 330/3 230/3 0 پیریدوکسین ×زوال 

 503/326 233/20 676/3 602/3 26 خطای آزمایش

 03/36 33/23 07/37 06/37  )درصد( ضریب تغییرات



117 

 

 باشد.درصد می 3و  5داری در س ح احتمال ب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  *           

 

 

 

مطت ماییر زوال بذر و  تداولمهای هرز مجزید  واریداتس )میداتهین مربعات( وزن خیدددب طلف    -33جددول پیوسدددت  

 میمار با پیریدوکسینپیش
 باشد.درصد می 3و  5داری در س ح احتمال ب  مرمی  ب  مدهوم معنی ** و  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هرز متداولوزن خیب طلف درج  آزادی منابع تغییر

 00/230277 2 تکرار 

 03/532325** 2 زوال بذر

 57/3502353** 2 تیمار پیریدوکسینپیش

 06/35232 0 پیریدوکسین ×زوال 

 36/00525 36 خطای آزمایش

 03/2  ضریب تغییرات)درصد(
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 منابع
 بر اکالیپتوس دواوت  بر  اسدداتس و آبی طصدداره آللوپامیب ایرات .3303 .ف، کیای ابراهیم

 .شیراز داتیهاه ارشد، کارشناسینامه پایان زراطی، ایاهان و هرز های طلف از برخی

 (.های روغنی )زراعت و فیزیولوژیدانه .3303 .شدددکاری، ف و ..، شدددکاری، فه ،آلیاری

 صدط .       322اتتیارات طمیدی، مبریز. 

 وجین زمان مثییر  .3320 ش. خالص رو. و . ر.، االیددی، س. م چی، س.،  چایی احتیددامی،

 .طبیعی و منابع کشاورزی علوم مجله .سدویا  طملکرد اجزای و طملکرد بر  هرز های طلف

32(6 :)03-03.  

چاپ اول. دفتر  )ترجمه(. کیفیلت و کاربرد دانه دانه های روغنی  .3302 .ر.م ،احمددی 

 صدط . 333. (تیر آموزش کیاورزیخدمات مکنولوژی آموزشی )

ارزیابی مواتایی رقابتی دو رق.  .3326م.  ،ک. و راستهو ،احمدی ع. ر.، باغستاتی م. ع.، موسوی

مجله پژوهش و سازندگی در های هرز. لوبیا با استداده از آزمایش دوره بطراتی مداخد طلف

 .60-07(: 06) زراعت و باغبانی،

 . ایر3323و بیات، ع. الف.  ژاد، ح.، حسدددین زاده، ک.، زتد، ا.، حجازی، ا.اکبری، غ. م.، ایران ت

مجله علوم های رشد و طملکرد ارقام مختلف کلزا. بر شاخصهرز خردل وحیدی  مداخد طلف

  .323-303(: 2)03. گیاهان زراعی ایران

 عملکرد گیاهان زراعی، فیزیولوژی و فرآیندها. .3320امدام، ی. و یقد  االسدددالمی، م.   

 صدط . 533اتتیارات داتیهاه شیراز. 
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بنتازون در مزارع سویا در استان کش بررسی ایر س. ادجوتت بر کارایی طلف. 3323امینی، ف. 

. داتیکده کیاورزی. داتیهاه های هرزپایان نامه کارشلناسی ارشد رشته علف لسدتان.  ا

 مهران.

های مکاتیکی بررسی ایرات روش. 3325 حاممی م.، طلیزاده، ح. م.، جهاتسوز، م. و پورداد، س.

 Carthamus)هددای هرز بر طملکرد و اجزا طملکرد در الرتددگ و شدددیمیددایی کنترل طلف

tinctorius) پژوهشی  –ویژه نامه علمی  .ها مطت شرایم دی.و مطمد الرتگ ب  طلف کش

 .60-00 (:3)32 علوم کشاورزی،

بررسی ایر آللوپامیب جو  .3322صبورا، ع. زاده، م. و زاده، م.، کیارسدتمی، خ.، ایلخاتی حسدین 

مجله زیسللت های اندم. ها و فعالیت برخی آتزی.ها، کربوهیدراتخودرو  بر  میزان پرومئین

 .332 – 076( : 3) 22 شناسی ایران.

 بر کاشت وماریخ بوم  مراک. ایر .3323. م ،احمدی و .ع ،رضدایی  .،م ،کریمی ،.ح ،حمزه خادم

-350 (:2)35 ایران، کشاورزی علوم مجله . سویا طملکرد اجزاء و طملکرد زراطی، صددات 

360. 

 داتیهاهی جهاد تهارش سدوم. اتتیدارات   .اصلول و مبانی زراعت   .3322 .ر.م ،پور خواج 

 صدط . 650اصدهان.  صنعتی واحد

واحد  تیدددارات جهاد داتیدددهاهیات گیاهان صللنعتی )چاد دوم(. .3325خواج  پور، م.ر. 

 صدط . 560صنعتی اصدهان، 

واحد صنعتی  تیدارات جهاد داتیدهاهی  ات. زراعت گیاهان صلنعتی  .3326 ر.خواج  پور، م.

 صدط . 560. اصدهان

اتتیددارات  های هرز.اصللول مدیریت علف .3325و موسددوی، س.ک.  راشددد مطصددد، م.ح.

 صدط . 505 داتیهاه فرودسی میهد.
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 های هرز.بیولوژی و کنترل علف  .3327اکبرزاده، م. راشدددد مطصدددد، م.ح.، تجدی، ح. و 

 صدط . 070 اتتیارات داتیهاه فردوسی میهد.

 . هرز های علف علمی مدیریت  .3302،ک. و اکبرزاده، م.   وفابخش م.ح.، راشدددمطصددد،

 صدط . 305 .میهد داتیهاهی جهاد اتتیارات

دومین  .ایسددویا و سددوراوم طلوف  ارزیابی رقابت . 3326راطی، ی. و قاسددمی العذاتی، ک. 

 .055-053 صدط  .میهد های هرز ایران.همایش علوم علف

اکولوژی . 3323. ک و رمضاتی. .موسدوی، س  ،خلداتی، ج. ،ر.، کوپکی، ا.رحیمیان، ح. ،، ا.زند

 صدط . 552اتتیارات جهاد داتیهاهی میهد.  های هرز.علف

هایی از ، بررسی مثییر کاربرد سوی 3322ذبیطی، ح.ر.، یواقبی، ک.، خاوازی، م. و انجعلی، ع. 

های فلورسنت بر طملکرد و اجزای طملکرد اندم در س وح مختلف شوری خاک، سودوموتاس

 .333-272(:3)23 .مجله آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(

 تام  پایان .کاتوال در وحیدددی خردل بطراتی دوره کنترل معیین .3327. ج.س سدددادامی،

 .اراان طبیعی منابع و کیاورزی داتیهاه ارشد کارشناسی

 ذخایر بر بذر فرسودای ایر. 3305ف.  قادری، اکرم و س. االیدی،  ،.ب کامکار، ،.ا سدل اتی، 

 .طبیعی منابع و کشاورزی علوم مجله. اندم ایاه   هترومروفیب رشدد  و بذور ژتتیکی

35(3:)62-02. 

 شدددن سددبز بر بذر زوال یرا .3322 قادری، ف. اکرم و االیددی، س. کامکار، ب، ،.ا سددل اتی،

 50 (:2)2.زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله مطی ی، هایمنش ب  واکنش در اندم

-03 . 
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)هیومیب و فولیب( برای  . ضرورت استداده از اسیدهای آلی3320، م. س. و ملکومی ،سماوات

-063(: 3)2.نشریه فنی تحقیقات خاک و آبافزایش کمی و کیدی مطصوالت کیاورزی. 

050. 

. بررسی رقابت و 3325سدید شدریدی، ر.، فرزات ، س.، کیدیری، ح. و دباغ مطمدی تسد ، ه.     

 .33-52 (.36)0 مجله دانش تبریز.طملکرد در کیت خالص و مخلوط ارقام سویا. 

. انتشلارات موسسه تحقیقات  های هرز ایرانمجموط  طلف .3303و مرم ، ف. شدیمی، پ.  

 صدط . 332 های گیاهی.آفات و بیماری

 طلف اوت  چند رقابتی مواتایی بررسددی  .3323 ع. غ. .اکبری و م.ع. باغسددتاتی. صددادقی. ح.،

 .53-60(: 2)32 جلد .گیاهی های بیماریسویا.  با هرز

رسللاله دکتری بررسددی اکوفیزیولوژیب رقابت ماج خروس و سددویا.  .3322طباس دخت، ح. 

 .داتیکده کیاورزی کرج. داتیهاه مهران زراعت.

 Amaranthusمزاح. ماج خروس .3327طباسدددیان، ا. باباییادن جلودار، ن.ع. و برادرپور، م.ت. 

hybridus  .02-20(: 3)2 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.در سویا. 

)مرجم (، اتتیددارات جهاد داتیددهاهی   رشللد و تغذیه گیاهان زراعی  .3302 .ا. ق ،فتطی

 صدط . 060 میهد.

. بررسدددی ایر آللوشدددیمیددایی جو زراطی 3333فرهودی، ر.، مدددحج، ع. و طلوی تیددا، س.ر. 

(Hordeum vulgare L. بر جوات ).های ایاه   سلم  زتی، رشد ایاه   و فعالیت برخی آتزی

 نشلریه حفاتت گیاهان )علوم و صلنایع کشاورزی(،  (. .Chenopodium album Lمره )

22 (2: )203 - 230. 

 اتتیددارات علوم و تکنولوژی بذر )ترجمه(،. 3320 قادری، ف.، کامکار، ب. و سددل اتی، ا.

 .صدط  532میهد. چاپ اول.  داتیهاهی جهاد
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مثییر فرسودای بذر بر . 3305ی. قاسدمی العذاتی، ک.، مطمدیلن، ر.، مقدم، م. و صدادقیان،   

مجله علوم قند مطت منش شددوری. شددد ایاه   هدت موده اصددالحی چغندر زتی و رجوات 

 .03ما  33: (0)3 کشاورزی و منابع طبیعی.

ایر قدرت بذر . 3305 م. ،مقدم و .ف، ، رحی. زاده خویی.ح ،، صالطیان.ک ،قاسمی العذاتی

-3:50، علوم کشاورزی و منابع طبیعیمجله . اندمدات   ایاه   و طملکرد بر سبز شدن

02. 

. چاپ هدت.. اتتیدارات داتیهاه مهران.  ایزراعت و اصالح گیاهان علوفه .3320کریمی، ه. 

 صدط . 030

پایان نامه کارشللناسللی ارشللد مخمین مراحد مختلف تمو در سددویا.  .3305کریمی، م. 

 داتیکده مطصیالت مکمیلی داتیهاه آزاد خوراسهان )اصدهان(. زراعت.

های اکولوژیکی مدیریت . رهیافت3327فروش، ع. مرجم . کوچکی، ع. ظریف کتدابی، ح. و تخ 

 صدط . 050هرز. اتتیارات جهاد داتیهاهی میهد. طلف

ده.(. )مرجم ( )چاپ یاز فیزیولوژی گیاهان زراعی. 3320کوچکی ، ع. و سدددرمدتیا، غ.ح. 

 صطد . 077اتتیارات جهاد داتیهاهی میهد. 

 222 .ول، اتتیدارات جهاد داتیهاهی میهد )مرجم (، چاپ ا زراعت سویا .3302 .ن ،ل یدی

 صدط .

های خاد موسع  دات شرکت سهامی  زراعت سویا.. 3367مجتهدی، ع. و میرحسدینی، ب.  

  .طدص 326روغنی. 

 میمار ایر  .3322 مطمدی، م. جان و سدداز، ا. باتک  زاده، ف.، شددریف ،.پ فولی،زد مرادی

 برای ذرت اینبرد های الین طملکرد و تموی مراحد همزماتی بر کاشددت ماریخ و پرایمینگ

 .30-03(: 0)33 .زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله .هیبرید مولید
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. ایر پرایمینگ بذر و مطلول پاشدددی روی بر طملکرد و 3333. مناردی فرد، م. و سدددپهری، ع

ویژه نلامله نشللریله دانش کشللاورزی و تولیلد     اجزای طملکرد دو رق. انددم پداییزه.   

 .353-365 :(22)0پایدار.

های داتش طلف هرز. اتتیارات سازمان مطقیقات و آموزش کیاورزی. . یافت 3320م.  منتظری،

 .372-332(: 2)20مهران.

 صدط . 330 .کیاورزی طلوم تیر مهران. .سویا پروتئین.  3323 .ح، میرزایی

 ماج با مداخد در آفتابهردان هوایی اتدامهای در خیددب ماده مجمع .3320 ب. میرشددکاری،

 .36-3 (:3)2 کشاورزی. نوین های فصلنامه یافته .قرمز ریی  خروس

تورمطمدی، ق. و رحیمیان میهدی، میرشدکاری، ب.، جواتیدیر، ع.، دباغ مطمدی تسد ، ع.،    

بر طملکرد و اجزای طملکرد  ایر مراک. و زمان سددبز شدددن ماج خروس رییدد  قرمز. 3320 ح.

 – 365(: 0)0 مجلله زراعی ایران.  .(.Amaranthus retroflexus L)آفتدابهردان هیبری  

306. 

 .صدط  502 میهد، رضوی قدس آستان اتتیارات .روغنی های دانه .3307. ف ،تاصری

بررسددی ایر شددوری بر موان دار آسددیبی کلزا از  .3320تیاکان، م.، مجری، م. و قرباتلی، م. ل. 

های آتتی اکسددیداتی های رشددد، میزان کلروفید و فعالیت آتزی.طریق م الع  برخی شدداخص

 .30-00(: 2) 23 مجله زیست شناسی ایران.دات  رست سویا در شرایم هیدروپوتیب. 

 صدط . 307 انتشارات دانشگاه ارومیه.های هرز. اصول مبارزه با طلف .3327توجوان ، م. 

. زراطت غالت. اتتیددارات داتیددهاه شددهید 3327سددیادت، ع. و کاشدداتی، ع.  ،، ق.نورمحمدی

 صدط . 006چمران اهواز. 

ایر فواصد آبیاری و مراک. بوم  بر خصوصیات کمی  .3325توروز پور، ق. و رضدواتی مقدم، پ.  

 .320-332: 333 مجله پژوهش و سازندگی. .سیاهدات 
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 .سدددویا در هرز هدای طلف کنترل بطراتی دوره .3300رحیمیدان. ح.   و زاده. م.ح. هدادی 

 .322-303: 30 گیاهی. هایبیماری

زتی ارقام اندم. میمار آبی بر جوات بررسدددی ایر مددت زمان پیش  .3325ر. هوشدددمنددفر، ع. 

. اتیدهاه آزاد اسددالمی واحد خوزستان دهای نو در کشلاورزی.  پنجمین همایش ملی ایده

22-20. 

های . ایر دوره3322یعقوبی، س.ر.، پیر دشددتی، ه.، حبیبی سددواد کوهی، م. و قدمیاری. ش.  

 های مختلف پوشش ایاهی ذرتسداختار و موزیع س ح بر  در الی   های هرز برکنترل طلف

(Zea mays L.). .20-35(3)33 مجله علوم زراعی ایران. 
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Abstract 

Seed decay is one of the consequences of  reduced seedling growth that leads to reduction 

in the power plant competition, uses of environmental facilities and tolerance to adverse 

environmental conditions and the damage to farmers, So should look for solutions to 

increase the efficiency of the decayed seeds during periods of our warehouse. In order to 

evaluate the effect of pyridoxine on soybean plant characteristics  due to decayed seeds 

in weed stress conditions, The experimental was performed factorial on the basis of a 

randomized complete block design with with three replication was  done at at the 

university of shahrood in 2015.  

experimental treatments were two levels of weed (non-weeding and weed), seed decay at 

three levels (zero, 70 and 90 hours) and the pre-treatment were with pyridoxine in three 

levels (zero, 0.02 and 0.04 percent). Deterioration of soybean seeds were during 70 and 

90 hours at high humidity and a temperature of 40˚C. duration of pre-treatment  with 

pyridoxine levels Was in 6 hours. The results showed  that non-weeding of  weeds and 

also increase the degree of deterioration decreased dry weight of leaf, stem and pod, 

number of pod per  plant, number of seed per  pod , seed yield, Chlorophyll a and b, 

carotenoid, catalase and ascorbate peroxidase  activity, Percent and oil yield, Percent and  

protein yield, Soluble sugars and leaf area index. increasing  in the degree of seed 

deterioration decreased  peroxidase enzyme as well as other enzymes. Seeds  pre-

treatment with pyridoxine especially the concentration of 0.02 percent increased  

significantly in the most treatment such as dry weight of leaves, stem,  number of pod per  

plant, number of seed per  pod , seed yield, Chlorophyll a and b, carotenoid, catalase, 

ascorbate peroxidase , oil yield, Percentage and  protein yield  were followed. Pyridoxine 

had not a significant effect on deteriorated seeds of soybean. According to the results, the 

seeds of deterioration were less able In competition with weeds that  finally caused the a 

significant reduction in seed yield. Of course the use of concentration of 0.02 percent of 

pyridoxine in these situations was improved growth and yield parameters. So in total, 

This concentration of pyridoxine could be introduced  the most effective concentration in 

the weeding and non-weeding conditions in the range of the experiment. 

 
Keywords: antioxidants, yield components, protein, oil, biomass 
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