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 قــم یوســف طــیر جــو رفرسودگی بذر و مقاومت به ســرما دمنظور بررسی تأثیر رطوبت زمان برداشت و تیمارهاي بذري بربــه : چکیده    

رفــت. تیمارهــا شــامل انجــام گ 1391-93هاي کرج در سال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالدوره انبارداري مشخص، آزمایشی در 

) PAsهــاي پلــی آمــین () و پــیش تیمارهــاي بــذري بــا محلــول%18و  16، 14سه سطح رطوبتی برداشت بعد از رسیدگی فیزیولــوژیکی (

ده گردیــد. شــاهد اســتفا پرمیدین و اسپرمین بعد از هشت ماه انبار داري) و آب بودند. از بذرهاي بدون پیش تیمار نیز به عنــوان(پوترسین، اس

و  امالً تصــادفیها جهت ارزیابی صفات بعد از برداشت در شرایط آزمایشگاه و همچنین، بعد از هشت ماه انبارداري به صــورت طــرح کــداده

  تکــرار بــا چهــار صــادفیتها و یک ماه انبارداري مجدد، به صورت آزمایش فاکتوریل با طــرح پایــه کــامالً آمینها با پلیبعد از پیش تیمار بذر

ي بنیــه %)، دارا 18 در ارزیابی بذرها بعد از برداشت، بذرهایی که زودتر برداشت شــده بودنــد (بــا رطوبــتمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. 

دار بــود. زمایش معنــیآها در سال اول % برداشت شده بودند، به طوري که تفاوت 14یی بودند که دیرتر و با رطوبت بهتري درمقایسه با بذرها

هــاي درصــد گیاهچــه هــا موجــب افــزایشآمیناین روند بعد از هشت ماه انبارداري نیز به همین ترتیب تکرار شد. پیش تیمار کردن بذربا پلی

برداشــت بــا  زنی وکاهش هدایت الکتریکی در بذرهاي برداشت شــده در ســه زمــاناهش متوسط زمان جوانهزنی نهایی، کعادي، درصد جوانه

هــاي اول ر ســالد 66/91و 41/96مقایسه با شاهد گردید. حداکثر درصد گیاهچه عادي بــه ترتیــب بــا میــانگین  %در 18% و 16%، 14هايرطوبت

در تعــداد  درصــدي 85/25و 06/18ري کــه ایــن تیمــار نســبت بــه شــاهد موجــب افــزایش و دوم آزمایش از تیمار اســپرمین بــه دســت آمــد، بــه طــو

ش میــزان ســاکارز، کــاهش ویژه اسپرمین موجب افزایش فعالیت آنزیمی(کاتاالزو پراکســیداز)، افــزایه و ب PAs. تیمارهاي هاي عادي گردیدگیاهچه

× شــتت زمــان بردات حفظ بنیــه بذرگردیــد. درســال اول آزمــایش بــین رطوبــهدایت الکتریکی،کاهش منوساکاریدها (گلوکز و فروکتوز) و در نهای

و  حصــوالت آمــادوريزنــی، فعالیــت آنزیمــی، میــزان ســاکارز، فروکتــوز و ماز نظر اثر بر هــدایت الکتریکــی، متوســط زمــان جوانــه  PAsتیمارهاي 

، گلــوکز  و  یــزان ســاکارزلکتریکــی، فعالیــت آنــزیم پراکســیداز، ممیالرد اثر متقابل وجود داشت. در سال دوم آزمــایش نیــز از نظــر اثــر بــر هــدایت ا

مقاومــت بــه شــرایط  داري درموجب افــزایش معنــی PAsمحصوالت آمادوري و میالرد  اثر متقابل وجود داشت. در شرایط تنش سرما نیز تیمارهاي 

ثبــت در شــترین تــأثیر مهــا شــد، بــه طــوري کــه بیرشــدگیاهچه هــا و بهبــودها، افزایش میزان پــرولین درگیاهچــهسرما از طریق کاهش نشت الکترولیت

ه و مقاومــت بیشــتري بــه % از بنیــ18شرایط سرما مربوط به تیمار پوترسین بود. در مقایسه بین سطوح رطــوبتی نیــز بــذرهاي برداشــت شــده بــا رطوبــت 

ن برداشــت ن رطوبــت زمــاچــه بــیلکترولیت و وزن خشــک ریشــهشرایط سرما برخوردار بودند. در سال اول از نظر تأثیر بر صفات میزان پرولین، نشت ا

و در هــر د. شــدشــاهده چــه اثــر متقابــل مچه و وزن خشک ریشــهاثر متقابل وجود داشت، ولی در سال دوم از نظر صفات طول ساقه PAsتیمارهاي × 

ن تیمارهــاي شــاهده شــد. بــیمراکسیداز و میــزان ســاکارز هاي عادي با میزان فعالیت آنزیم کاتاالز، پسال آزمایش همبستگی مثبتی بین درصد گیاهچه

PAs ایــن تیمارهــا  گر تــأثیر مثبــتداري مشاهده گردید که بیــانها و مقاومت به شرایط سرما همبستگی مثبت معنیها، رشد آنو میزان پرولین گیاهچه

اشــت، مــاه قبــل از ک کنیک جهــت بهبــود در بنیــه بــذر، یــکگردد که این تپیشنهاد میها است. بر وضعیت کیفی بذرها و جلوگیري از فرسودگی آن

  گردد.یفیت مطلوب مبراي بذرهاي به ویژه  پایه و مادري اجرا گردد، زیرا عدم اعمال این تیمارها موجب کاهش دوره انبارداري بذر با کی

  فرسودگی، سرما، جو ،هاآمین لیپتیمار بذر، رطوبت، پیش: هاواژه کلید



 

 أ
 

  فهرست مطالب

  فحهص                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  ژوهش فصل اول: کلیات و مبانی نظري پ

مقدمه  - 1-1

تولید  - 1-2 2...............................................................................................................................................................................

  3......................................................................................بذر غالت...........................................................................

نیه بذر ب - 1-3

.............................................................................................................................................................................4  

مکانیزم فیزیولوژیکی بنیه  - 1-3-1

  4...............................................................................بذر........................................................

مکانیزم ژنتیکی بنیه  - 1-3-2

  5......................بذر..........................................................................................................................

طول عمر بذر ها در انبار  - 1-4   

..............................................................................................................................................6  

الگوي کاهش قوه زیست بذر در دوره  - 1-4-1

  7............................................................................انبارداري...............................

عوامل مؤثر بر قوه زیست بذر در دوره  - 1-4-2 

   8انبار.................................................................................................................

م فرسودگی بذر مکانیز - 1-5   

................................................................................................................................................11   

مکانیزم هاي فرسودگی در بذرهاي ذخیره شده  - 1-5-1   

...................................................................................................13   

پراکسیداسیون لیپیدها   - 1-5-1-1   

.....................................................................................................................................16   



 

 ب
 

قندها و  - 1-5-1-2   

  19..................ی............................................................................................................................فرسودگ

- نقش فرسودگی بر پروتئین  - 1-5-1-3     

    23...................................................ها......................................................................

زنی بذر تأثیر انبار بر جوانه - 1-6   

..........................................................................................................................................29   

عد از رسیدگی در بذرهاي خشک هاي بمکانیزم - 1-7   

.........................................................................................................30   

ذخیره بذر  و حفاظت   - 1-8   

................................................................................................................................................31   

پرایمینگ و پیش تیمار بذر   - 1-9   

.......................................................................................................................................33  

پلی آمین ها   - 1 - 1-9   

........................................................................................................................................................33  

انجام  پژوهش هاي مروري بر  - 1-10   

   36.................................................................................................شده........................

  

  

  

  فصل دوم: مواد و روش پژوهش 

کاشت در - 2-1

   43.......................................مزرعه........................................................................................................................

تعیین رطوبت بذر بعد از  - 2-2

   43..............برداشت.......................................................................................................................

اندازه گیري هدایت الکتریکی  - 2-3

   44.............................................................................................بذر......................................



 

 ج
 

کاشت بذر در  - 2-4

  44...............................آزمایشگاه....................................................................................................................

تیمار بذرها بعد از هشت ماه انبارداري  - 2-5 

استخراج آنزیمی   - 2-5-1     45..........................................................................................................................

...................................................................... ................................................................................45  

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز   - 2-5-2

...................................................................................................................................46   

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز   - 2-5-3

...............................................................................................................................46  

............................................................................... اندازه گیري محصوالت آمادوري و میالرد........................ - 2-5-4

........46   

اندازه گیري میزان پراکسیداسیون لیپید  - 2-5-5

     47ها.................................................................................................................

استخراج و اندازه گیري قندهاي محلول  - 2-5-6

کاشت در گلدان(سینی کاشت) جهت - 2-6  47...................................................................................................................

   48...................اعمال تنش سرما، بعد از یک ماه پیش تیمار و انبار داري مجدد....

اندازه گیري نشت الکترولیت ها  - 2-6-1

................................................................................................................................48   

اندازه گیري پرولین  - 2-6-2

....................................................................................................................................................49   

تجزیه و تحلیل داده ها  - 2-7

.................................................................................................................................................49  

  

  هاي پژوهش فصل سوم: نتایج و یافته

نتایج سال اول  - 3-1

...............................................................................................................................................................52   



 

 د
 

بعد از برداشت   - 3-1-1

..........................................................................................................................................................52  

بعد از هشت ماه  - 3-1-2

     53......................................................................................انبارداري.....................................................

بعد از پیش تیمار  - 3-1-3

   54.........................بذر..........................................................................................................................

بعد از تنش سرما در سال اول  - 3-1-4

...................................................................................................................................62   

نتایج سال دوم  - 3-2

................................................................................................................................................................66   

بعد از برداشت   - 3-2-1

...........................................................................................................................................................66   

بعد از هشت ماه  - 3-2-2

    67......................انبارداري....................................................................................................................

بعد از پیش تیمار  - 3-2-3

  68...............................................................................................................................بذر....................

بعد از تنش سرما در سال دوم  - 3-2-4

...................................................................................................................................75   

نتایج تجزیه مرکب بعضی از صفات طی دو سال آزمایش   - 3-3

..........................................................................................78   

بعد از  - 3-3-1  

  78...............................................................................................................برداشت............................................

بعد از هشت ماه انبار داري   - 3-3-2

.......................................................................................................................................79    

بعد از پیش تیمار  - 3-3-3

   81.........................بذر..........................................................................................................................

  



 

 ه
 

  فصل چهارم: نتیجه گیري و بحث 

و بحث نتیجه گیري  - 4-1

.................................................................................................................................................89  

    98..............................................................................پیشنهادها  ...................................................................................... - 4-2

  99....................................................فهرست منابع و مآخذ ..........................................................................................................

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

  فحهص                                                         شماره و عنوان جدول

  

: مشخصات جو رقم 1 – 2جدول 

  50.......................یوسف...........................................................................................................



 

 و
 

آزمایشی در منطقه  مزرعه: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  2 – 2جدول 

  50............................................................کرج

: تجزیه واریانس(میانگین مربعات)صفات مورد مطالعه بعد از برداشت در سال 1 – 3جدول 

   52............................اول.................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از برداشت در سال اول 2 – 3جدول 

....................................................................53   

در سال : تجزیه واریانس(میانگین مربعات)صفات مورد مطالعه بعد از هشت ماه انبارداري 3 – 3جدول 

   53اول..........................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از هشت ماه انبارداري در سال اول 4 – 3جدول 

...................................................54   

سال  صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر در): تجزیه واریانس(میانگین مربعات5 – 3جدول 

   55اول..................................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت در سال اول 6 – 3جدول 

.....55      

ل اول : مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر تحت تأثیر تیمارهاي بذري در سا7 – 3جدول 

..............56  

صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر و تنش سرما در سال اول ): تجزیه واریانس(میانگین مربعات8 – 3جدول 

...........62      

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعداز پیش تیمار بذر وتنش سرما تحت تأثیررطوبت زمان برداشت در 9 – 3جدول 

سال 

...........................................................................................................................................................................................اول...

64  

وتنش سرما تحت تأثیر تیمارهاي بذري در سال  : مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر 10 – 3جدول 

اول 

.............................................................................................................................................................................................64  

واریانس(میانگین مربعات)صفات مورد مطالعه بعد از برداشت در سال  : تجزیه11 – 3جدول 

  66دوم..........................................



 

 ز
 

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از برداشت در سال 12 – 3جدول 

   66دوم....................................................................

: تجزیه واریانس(میانگین مربعات)صفات مورد مطالعه بعد از هشت ماه انبارداري در سال 13 – 3جدول 

   67دوم........................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از هشت ماه انبارداري در سال دوم 14 – 3جدول 

................................................67   

صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر در سال ): تجزیه واریانس(میانگین مربعات15 – 3جدول 

  69دوم...............................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت در سال دوم 16 – 3جدول 

..70     

ین صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر تحت تأثیر تیمارهاي بذري در سال دوم : مقایسه میانگ17 – 3جدول 

...........70  

صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر و تنش سرما در سال دوم ): تجزیه واریانس(میانگین مربعات18 – 3جدول 

........75   

پیش تیمار بذر وتنش سرما تحت تأثیررطوبت زمان برداشت در : مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعداز 19 – 3جدول  

سال 

  75............................................................دوم..........................................................................................................................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر وتنش سرما تحت تأثیر تیمارهاي بذري درسال 20 – 3جدول 

دوم 

............................................................................................................................................................................................76  

: تجزیه واریانس مرکب (میانگین مربعات) بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از برداشت طی دو سال مورد 21 – 3جدول 

.......................................................................آزمایش.................................................................................................................

79  

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از برداشت  تحت تأثیر 22 – 3جدول 

  79سال.............................................................

بعد از برداشت تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت طی دو  : مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه23 – 3جدول  

   79سال............



 

 ح
 

: تجزیه واریانس مرکب (میانگین مربعات) بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از هشت ماه انبارداري طی دو 24 – 3جدول 

سال مورد 

  80..........................................................................................................آزمایش.....................................................................

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعد از هشت ماه انبارداري تحت تأثیر 25 – 3جدول 

   80سال...........................................

سه میانگین صفات مورد مطالعه بعداز هشت ماه انبارداري تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت طی دو : مقای26 – 3جدول 

سال. 

....................................................................................................................................................................................................

81  

: تجزیه واریانس مرکب (میانگین مربعات) بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر طی دو سال 27 – 3جدول 

مورد 

.............................................................................آزمایش...........................................................................................................

82  

: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بعداز پیش تیمار بذر تحت تأثیر تیمارهاي بذري طی دو 28 – 3جدول 

   82سال..............

تیمار بذر درسال اول آزمایش : همبستگی بین بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از پیش 29 – 3جدول 

................................85  

: همبستگی بین بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر درسال دوم 30 – 3جدول 

  86آزمایش.................................

تنش سرما درسال اول  : همبستگی بین بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر و31 – 3جدول  

    87آزمایش...........

: همبستگی بین بعضی ازصفات مورد مطالعه بعد از پیش تیمار بذر و تنش سرما درسال دوم 32 – 3جدول 

   87آزمایش............

  

  

  

  



 

 ط
 

  

  

   هافهرست شکل

  

:  رابطه بین محتواي رطوبتی بذر، عوامل زنده و غیر زنده دردماهاي مختلف مؤثر بر ذخیره بذر 1 – 1کل ش

........10  

: سطوح آبگیري، فرسودگی و مکانیزم هاي حمایتی دربذرها 2 – 1شکل 

................................................................14  

مادوري و میالرد هاي آ: واکنش3 – 1شکل 

.............................................................................................................24  

هاي پالستیکی کاشته شده در اتاق رشد و شرایط  : سینی1 – 2شکل 

  48سرما............................................................

زنی بذر جودر سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري در سال :  متوسط زمان جوانه1 – 3کل ش

اول 

..............................................................................................................................................................................56  

:  هدایت الکتریکی بذرهاي جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري در سال 2 – 3شکل 

  57....................................................اول .........................................................................................................................

:  محصوالت آمادوري در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري در 3 – 3شکل 

سال اول 

......................................................................................................................................................................57  

:  محصوالت میالرد در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري در 4 – 3شکل 

سال اول 

......................................................................................................................................................................58  

  فحهص                                                         شماره و عنوان شکل



 

 ي
 

:  میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي 5 – 3شکل 

  59............................................................................بذري در سال اول ..........................................................................

:  میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي 6 – 3شکل 

بذري در سال اول 

.......................................................................................................................................................59  

:  میزان فروکتوز در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري درسال 7 – 3شکل 

اول 

..............................................................................................................................................................................61  

:  میزان ساکارز در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري درسال اول 8 – 3شکل 

....................................................................................................................................................................................61  

:  میزان پرولین در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري بعد از تنش 9 – 3شکل 

سرما درسال اول 

.........................................................................................................................................................63  

:  میزان نشت الکترولیت از گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري 10 – 3شکل 

  63.......................سرما درسال اول ..............................................................................................................بعد از تنش 

چه گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري بعد :  وزن خشک ریشه11 – 3شکل 

درسال اول از تنش سرما 

................................................................................................................................................65  

:  هدایت الکتریکی بذرهاي جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري درسال 12  – 3شکل 

  70.............................................................................................................................................................................دوم 

مارهاي بذري در :  محصوالت آمادوري در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تی13 – 3شکل 

سال دوم 

......................................................................................................................................................................71  

ت تحت تأثیر تیمارهاي بذري در :  محصوالت میالرد در گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداش14– 3شکل 

  72................................................سال دوم .....................................................................................................................



 

 ك
 

جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي  :  میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهچه15 – 3شکل 

  72.........................................بذري در سال دوم .............................................................................................................

ر سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري درسال :  میزان گلوکز درگیاهچه جو د16 – 3شکل 

دوم 

.....................................................................................................................................................................................

73  

میزان ساکارز درگیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري درسال :  17 – 3شکل 

دوم 

....................................................................................................................................................................................74  

چه گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري بعد ازتنش :  طول ساقه18 – 3شکل 

  77...........................................سرما درسال دوم...............................................................................................................

چه گیاهچه جو در سطوح رطوبت زمان برداشت تحت تأثیر تیمارهاي بذري بعداز :  وزن خشک ریشه19 – 3شکل 

  78.....................................تنش سرما درسال دوم ..........................................................................................................

زنی بذرجو تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت طی دو سال موردآزمایش : متوسط زمان جوانه20 – 3شکل 

.....................................................................................................................................................................................

81  

زنی نهایی بذرجو تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت طی دو سال موردآزمایش : درصد جوانه21 – 3شکل 

......................................................................................................................................................................................

82  

الدئید درگیاهچه جو تحت تأثیر رطوبت زمان برداشت طی دو سال :  میزان مالون دي22 – 3شکل 

     83موردآزمایش.

چه گیاهچه جو تأثیر رطوبت زمان برداشت طی دو سال :  طول ریشه23 – 3شکل 

  84...........موردآزمایش................

  

  



 

 ل
 

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  فصل اول

  مبانی نظري پژوهشو  کلیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

14 
 

  

  

  مقدمه  - 1- 1

زمان برداشت بذر در کیفیت بذر اهمیت به سزایی دارد و یکی از عوامل عمده در کنترل و گواهی بذر است. در برداشت 

ت. تاخیر در برداشت بذر نیز ضمن کاهش زود هنگام، بنیه بذر به دلیل نارسی و عدم تکمیل ساختارهاي ضروري پایین اس

، به علت افزایش احتمال ریزش و خطر پرندگان و جوندگان موجب افت قابل توجه کیفیت بذر ،قابل مالحظه عملکرد بذر

- فرسودگی بذر ناشی از عوامل محیطی نامساعد در هنگام برداشت، شکستگی بذر و صدمه به جنین در هنگام برداشت می

درصد) موجب افزایش تنفس  14بذرها با رطوبت باالتر از حد مطلوب برداشت شوند (رطوبت باالتر از  که هنگامیشود. 

شود تا تعدادي از ها خواهد شد. افزایش دماي ناشی از تنفس بذرها موجب میبذرها، افزایش دماي انبار و هجوم قارچ

). محتواي 1388فرسودگی سریع بذر است (صادقی،  هاي آنزیمی و متابولیکی شروع به فعالیت کنند که نتیجه آنواکنش

اي از رسیدگی بذرهاي گیاهان شود. بنابراین، تعیین مرحلهترین عامل در حفظ طول عمر بذر محسوب میرطوبتی بذر مهم

 ست.در حد باالیی باشد و هم برداشت مکانیزه امکانپذیر باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار ا آن هازراعی که هم کیفیت 

ها زنی نقش بذر به عنوان یک واحد زایشی آن است که رشته حیات را که تضمین کننده بقاي کلیه گونهطی فرآیند جوانه

زنی بذر به عنوان کلیدي در کشاورزي نوین اهمیت حفظ کند. عالوه بر آن، به دلیل نقش بذر در استقرار بوته، جوانه، است

زنی، به ویژه در دنیایی که از تعادل ظریف بین تولید غذا و تراکم اساسی ازجوانه خود را حفظ کرده است. بنابراین، درك

اي بر کیفیت بذر، فرآوري، قابل مالحظه تأثیرجمعیت آگاه است، براي تولید حداکثر محصول ضرورت دارد. رسیدگی بذر 

شدن بذر، وزن بذر به تدریج افزایش و بنیه افشانی و طی پر پس از انجام گرده .قابلیت نگهداري و بنیه بذر و گیاهچه دارد

یابد، به طوري که حداکثر بنیه بذر ممکن است که همزمان با پایان پر شدن بذر و یا اندکی بعد از آن آن نیز بهبود می

یابد (قاسمی گلعذانی و بذرها به تدریج کاهش می بنیهحاصل شود. با تاخیر در برداشت، فرآیندهاي پیري آغاز و 

ها نیز به ها و بیماريهایی از طریق پرندگان، حشرات، قارچ). در این شرایط ممکن است که خسارت1391ان،همکار

بذرها وارد شود. بعضی از تولید کنندگان بذر به منظور کاهش خسارت ناشی از تاخیر در برداشت (ریزش، خرد شدن بذر 

- ه درصد رطوبت بذر، مبادرت به برداشت زود هنگام میدر هنگام برداشت، خسارت توسط پرندگان)، بدون توجه کافی ب

شوند و به تدریج کیفیت خود را از دست خواهند داد زدگی میبا رطوبت باال در انبار دچار کپک ي. در نتیجه بذرهانمایند

ل ژنوتیپ این عوامل شام .هاي بذرزاد در انبار دخالت دارندعوامل مختلفی در بقاي قارچبه عالوه،  ).1388(صادقی، 

 بندي بذر،هر نوع پروپاگول)، نوع بسته يمیزبان، نوع اینوکولوم (مقدار آن روي بذر، محل استقرار آن روي بذر و نوع بقا

هستند که در نهایت موجب کاهش قوه نامیه بذر محیط انبار، مدت انبارداري و وجود میکروفلور آنتاگونیست بر روي بذر 

شود و توانایی بذر براي به فرآیند از دست رفتن کیفیت بذر با گذشت زمان اطالق می شوند. فرسودگی یا پیري بذرمی

یابد. این بذرها در مقایسه با بذرهاي کاهش می هاآندهد. با افزایش درجه فرسودگی بذرها، بنیه زنده ماندن را کاهش می

). 2012پور باالنجی و صدقی، هند کرد (امانهاي کمتري را تولید خواشوند وگیاهچهقوي در شرایط مزرعه کمتر سبز می

فرسودگی بذر در مدت نگهداري در انبار نه تنها تابع زمان، بلکه با دما و درصد رطوبت بذر و رطوبت نسبی محیط نیز 

ر یابد. به عالوه، اگرابطه دارد، به طوري که با افزایش هر یک ازاین عوامل فرسودگی بذر بیشتر و بنیه آن نیز کاهش می
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هاي محیطی، بر اثر مواجه با تنش کافی برخوردار نباشند، در مراحل اولیه نمو بنیههاي سبز شده در مزرعه از گیاهچه

  ).2011آسیب خواهند دید (رستگار و همکاران، 

گردد و این اثرات مفید در محورهاي مریستمی یا شدن اثرات ناشی از فرسودگی بذر می پیش تیمار بذر موجب معکوس

تواند با پراکسیداسیون گردد، به طوري که میها میافتد، همچنین موجب افزایش فعالیت آنزیمچه اتفاق میوك ریشهن

). تیمارهاي آبگیري و خشک کردن 2012؛ صدقی و همکاران، 1994لیپیدي بذرها در انبار مقابله کند (بسرا و همکاران، 

دهه اخیر به عنوان یک روش کاربردي رایج براي افزایش سرعت و شوند، در دو که به عنوان پیش تیمار شناخته می

ها در زنی و ظهور گیاهچه در بسیاري از گیاهان زراعی مهم درآمده است و موجب بهبود عملکرد گیاهچهیکنواختی جوانه

- نش افزایش میها را در هر دو شرایط تنش و بدون تزنی و ظاهر شدن گیاهچهگردند، بعالوه جوانهزنی میطول جوانه

 آن هاشود که از جمله از مواد مختلفی جهت پیش تیمار استفاده می. )2011؛ ژو و همکاران 2001دهند (لین و سانگ،

  ) اشاره کرد.  SPA(1ها توان به پلی آمینمی

- یکار مه چهارمین غله مهم دنیا است که اغلب به عنوان غذاي دام و در صنایع تخمیري ب) .Hordeum vulgare L( جو

استفاده  یز موردنهاي غذاي طیور رود. در تهیه نان نیز ممکن است که به طور مستقیم  مصرف شود. دانه جو در مخلوط

میلیون  6/1حدود  1389 - 90جو کشور در سال زراعی برداشت شده سطح  ).1385گیرد (مجنون حسینی، قرار می

میلیون  9/2ود کشور حد میزان تولید جو در صد دیم بوده است.در 9/58 و درصد آن آبی 1/41 که گردیدهکتار برآورد 

 .)1389، نامبی( درصد از کشت دیم حاصل شده است 9/33درصد آن از اراضی آبی و  1/66که  است تن برآورد شده

  رسد.با توجه به اهمیت این محصول انجام تحقیق در زمینه بهبود کیفیت بذر آن در کشور الزم به نظر می

    

  تولید بذر غالت - 2- 1 

شناخته  یک منبع سیستم هاي مطمئن صورت گیرد و همه بذرهاي تجارتی کشاورزان باید ازبوسیله تولید بذر غالت باید 

  شده(اصالح شده) باشند.

و  دریافتجهت گسترش یک واریته بطور رسمی، مقدار کمی بذر اصالح شده از اصالح گر (مرکز تحقیقات کشاورزي)

گیرد. یمقرار  شده در اختیار کشاورزان سطح وسیع بصورت گواهیید کننده  تکثیر می شود و سپس درولآن توسط چند ت

طبقات ). 2002، زودي بیشا باید تحت نظارت دقیق و از کیفیت استاندارد بذر برخوردار باشد (ون گاستل و لهر نس

  باشد: غالت به شرح زیر می يبذر

   2بذر اصالح شده - 1

  3سوپر الیت بذر پایه یا - 2

  4بذر مادري یا طبقه الیت یا ثبت شده - 3

  ).6137، ا(سرمد نی  5بذر گواهی شده - 4

                                                
1- Polyamines 
2 -  Breeder seed  -Nucleus 
3 - Foundation seed- Super Elite 
4 - Registered seed- Elite 
5 -Certified seed 
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  تواند براي تولید بیشتر نسل بذر گواهی شده و یا توسط کشاورزان به منظور دانه کاشت گردد.بذر گواهی شده می

که یک پدیده طبیعی است، طبقه شرایط استرسهاي طبیعی از قبیل خشکی، در بعضی ازکشورهاي درحال توسعه در

براي برخوردار هستندو استاندارها نیز موقعیت جوانه زنی کمتريوب) شناخته شده است، که بذرها ازبذرتجارتی(مرغ

باشد. در بعضی موارد اینگونه بذرها بعد از آزمون خلوص و جوانه زنی در آزمایشگاه، بعنوان تر میگواهی این بذرها پایین

  ).2002، زودي بیشا (ون گاستل وشوند میدانه استفاده 

شوند، در هاي اولیه بذر(بذر اصالح شده و بذر پایه) در مزارع تحقیقات کشاورزي مخصوص بذر، تولید میبطورکلی نسل

هاي تولید کننده بذر بخش دولتی یا خصوصی که بذرهاي مادري وگواهی شده، بوسیله کشاورزانی که با شرکتحالی

  گردند. د و با نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، تولید میقرارداد دارن

کشورهاي درحال رت گیرد. درصواید با کیفیت باالو هوشیاري کاملفرآوري آن نیز بتولید بذر باید با آگاهی دقیق و

ر بسیاري از کشورهاي در حال شوند. دتوسعه، کشاورزان با دقت زیاد قبل از اینکه شروع به تکثیر بذر نمایند، انتخاب می

- حمایت قابل توجهی می آن هابذر ازگردد، سازمان توسعه، هنگامی که توانایی پرورش دهنده با تجربه بذر محدود می

نماید. قیمت و هزینه تولید بذر نسبت به تولید دانه باالتر است زیرا تولید بذر نیازمند مدیریت و رسیدگی خاص جهت 

- هاي بیشتري را جهت مدیریت مزرعه متحمل میدهنده بذر هزینهبنابراین پرورشباشد. فیت آن مینگهداري و کنترل کی

جو که باید به صورت مزایاي اضافی عالوه بر قیمت دانه و شود، لذا باید مزایا و حق بیمه به آن تعلق گیرد. قیمت گندم

  ).2002، زودي بیشا (ون گاستل وباشد درصد می 20پرداخته شود، در حدود 

  بنیه بذر - 3- 1

هاي بذري تفاوت وجود دارد زنی و رشد (گیاهچه) تودهآزمون بذر دریافت که در جوانه) با استفاده از روش1876( نوب

سان و (استفاده شده است حال اي تا به بنیه بذر نامیده شد و به طور گسترده "نیروي پیش برنده "و این پدیده 

 ).2007همکاران،

که سطوح پتانسیل (بالقوه) فعالیت و کارآیی بذر یا توده بذر را طی دوره بذر است  هاياي از ویژگیمجموعهبنیه بذر  

بذرهاي با بنیه باالتر به طور ). 2007؛ سان و همکاران، 1980کند (پري،گیاهچه بیان میزنی و ظاهر شدن جوانه

کنند که نتیجه آن کارآیی بهتر در مزرعه و را ایجاد میهاي قوي بیشتري گیاهچهو زنندتر جوانه مییکنواخت و سریع

تر کارآیی مناسبی ندارند. بنیه بذر نقش مهمی درمطلوب بودن بذر و عملکرد باال است، در حالی که بذرهاي با بنیه پایین

نمو بذر و شرایط  دارد. بنیه بذر به وسیله سه عامل عمده ساختار ژنتیکی، شرایط محیطی طی دوره(ذخیره)طول دوره انبار 

تواند به وسیله مواد غذایی خاك، رطوبت خاك، دما، رطوبت نسبی مرحله برداشت، آسیب شود. بنیه بذر میانبار تعیین می

گذار است که تأثیر. عوامل محیطی انبار نیز بر بنیه بذر )2007سان و همکاران، (مکانیکی در دوره برداشت و ... تغییر کند 

   محتواي اکسیژن است. و ذر، نوع بذر، دما، رطوبت نسبیشامل زمان انبار ب

  

  م فیزیولوژیکی بنیه بذرزمکانی - 1- 3- 1

دهد. با بلوغ بذر و تجمع پروتئین و نشاسته، یابد و اساس بنیه بذر را تشکیل میاي با نمو بذر تجمع میمواد ذخیره 

رسد. ثر سطح خود در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی مییابد و به حداکزنی و بنیه بذر به طور تدریجی افزایش میجوانه

 ؛ مانو و 1989اند که بنیه بذر با بلوغ (رسیدگی) بذر ارتباط دارد (آدام و همکاران، گزارش کرده پژوهشگرانبسیاري از 
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    Abstract: This study was conducted to investigate the role of polyamines (PAs) as priming agents on  improving seed vigour  

and cold resistance with  different  moisture  contents (Mc)(14, 16 and 18%) under storage condition in barley (Hordeum vulgare L.) 

c.v Usef. Experiments were conducted at the Seed and Plant Certification and Registration Research Institute in 2012 -2014. The seeds 

were hand harvested at three initial moisture contents as 18, 16 and 14%   on wet weight basis. The seed samples then were sealed in 

polythene bags and stored in conditioned storage and equilibrium for 8 months. Then, seeds were soaked in 20 mg L-1 (w/v) aerated 

solution of spermine (Spm), Puterscine (Put) and Spermidine (Spd) and distilled water (W) for 16 h at 20±2C°. Seeds dried to initial 

moisture level in forced air and sealed in polythene bags, stored in a conditioned storage again until one month. Experimental units 

were arranged in completely randomized design and factorial based on completely randomized design with four replications after 

harvesting time and one month conditioned storage after priming, respectively. The results indicated that Mc18% improved the 

germination percentage (GP) and seedling vigour compared to Mc 16 and 14 %. Also after 8 month storage, Mc18% had the highest 

GP and seedling vigour.  The electrical conductivity (EC) decreased in seed by Mc 18% with compared to Mc16 and Mc 14%. PAs 

treatment improved seed germination, seedling vigor and enhanced anti-oxidative activity. Also, sucrose concentration increased by 

PAs treatment, whereas fructose and glucose content decreased. Meanwhile, interaction between seed moisture content ×PAs treatment 

significantly affected on mean of germination time (MGT), sucrose concentration, fructose content, EC, catalase (CAT) and peroxidase 

(POD) activities in the first year of experiment. Also sucrose concentration, glucose content, EC and POD activities were significantly 

affected by interaction between seed moisture content ×PAs treatment in the second year of experiment. Optimum moisture content at 

harvest and the best priming treatment considering to studied traits were 18.0% and priming with spermine. Likewise, in chilling stress 

condition maximum proline content and seedling vigour were obtained from Put treatment, whereas the lowest electrolyte leakage was 

recorded for Put treatment. Meanwhile, interaction between seed moisture content ×PAs treatment in cold condition significantly 

affected on proline content, electrolyte leakage and radicle dry weight in the first year, Also plumule length and radicle dry weight 

significantly affected by interaction between seed moisture content ×PAs treatment in cold condition in the second year of experiment. 

Generally, the effectiveness of PAs on improving chilling tolerance and increasing seedling vigor was more pronounced in Put 

treatment along with sample with 18.0% Mc. Finally there was strong positive relation between antioxidant enzymes (CAT and POD) 

activity and sucrose concentration in both years of experiment. Likewise, both antioxidant enzymes activity and sucrose content were 

positivity correlated with final germination percentage and seedling vigor, meanwhile strong positive relation was observed among 

proline content, seedling growth and PAs treatment in chilling stress condition. It suggests that this technique could apply especially 

for improving vigor of foundation and registered seeds in barley at the end of storage period or at least one month before of this period 

because it often shortens the period of storage. 
Keywords: : moisture, seed treatment, PAs, deterioration, cold, barley 
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