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 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 ضم  کاهش زود هنگام، بنیه بذر به دلیل نارسی و عدم تکمیل ساختارهای ضروری پایی  اس

، به ع ت افزایش احتمال ریزش و خطر پرندگان و جوندگان موجب افت قابل توجه کیفیت بذر ،قابل مالحظه عم کرد بذر

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

درصد( موجب افزایش تنفس  11بذرها با رطوبت باالتر از حد مط وب برداشت شوند )رطوبت باالتر از  که هنگامیشود. 

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

(. محتوای 1911فرسودگی سریع بذر است )صادقی،  های آنزیمی و متابولیکی شروع به فعالیت کنند که نتیجه آنواکنش

ای از رسیدگی بذرهای گیاهان شود. بنابرای ، تعیی  مرح هتری  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 تضمی  کننده بقای ک یه گونهطی فرآیند جوانه

زنی بذر به عنوان ک یدی در کشاورزی نوی  حفظ کند. عالوه بر آن، به دلیل نقش بذر در استقرار بوته، جوانه، است

زنی، به ویژه در دنیایی که از تعادل ظریف بی  تولید غذا و اساسی ازجوانه اهمیت خود را حفظ کرده است. بنابرای ، درک

ای بر کیفیت بذر، قابل مالحظه تأثیرتراکم جمعیت آگاه است، برای تولید حداکثر محصول ضرورت دارد. رسیدگی بذر 

شدن بذر، وزن بذر به تدریج افشانی و طی پر پس از انجام گرده .فرآوری، قاب یت نگهداری و بنیه بذر و گیاهچه دارد

یابد، به طوری که حداکثر بنیه بذر ممک  است که همزمان با پایان پر شدن بذر و یا اندکی افزایش و بنیه آن نیز بهبود می

یابد )قاسمی گ عذانی  بذرها به تدریج کاهش می بنیهبعد از آن حاصل شود. با تاخیر در برداشت، فرآیندهای پیری آغاز و 

ها نیز به ها و بیماریهایی از طریق پرندگان، حشرات، قارچ(. در ای  شرایط ممک  است که خسارت1931ان،و 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 ی. در نتیجه بذرهانمایند

ل ژنوتیپ ای  عوامل شام .های بذرزاد در انبار دخالت دارندعوامل مخت فی در بقای قارچبه عالوه،  (.1911)صادقی، 

 بندی بذر،هر نوع پروپاگول(، نوع بسته یمیزبان، نوع اینوکولوم )مقدار آن روی بذر، محل استقرار آن روی بذر و نوع بقا

هستند که در نهایت موجب کاهش قوه نامیه بذر محیط انبار، مدت انبارداری و وجود میکروف ور آنتاگونیست بر روی بذر 

شود و توانایی بذر برای به فرآیند از دست رفت  کیفیت بذر با گذشت زمان اطالق می شوند. فرسودگی یا پیری بذرمی

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

(. 2112پور باالنجی و صدقی، هند کرد )امانهای کمتری را تولید خواشوند وگیاهچهقوی در شرایط مزرعه کمتر سبز می

فرسودگی بذر در مدت نگهداری در انبار نه تنها تابع زمان، ب که با دما و درصد رطوبت بذر و رطوبت نسبی محیط نیز 

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

 (.2111آسیب خواهند دید )رستگار و همکاران، 

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

تواند با پراکسیداسیون گردد، به طوری که میها میافتد، همچنی  موجب افزایش فعالیت آنزیمچه اتفاق میوک ریشهن

(. تیمارهای آبگیری و خشک کردن 2112؛ صدقی و همکاران، 1331لیپیدی بذرها در انبار مقاب ه کند )بسرا و همکاران، 

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

ها در زنی و ظهور گیاهچه در بسیاری از گیاهان زراعی مهم درآمده است و موجب بهبود عم کرد گیاهچهیکنواختی جوانه

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

-می آن هاشود که از جم ه از مواد مخت فی جهت پیش تیمار استفاده می. (2111؛ ژو و همکاران 2111دهند )لی  و سانگ،

 ( اشاره کرد.  PAS)1ها توان به پ ی آمی 

-کار میچهارمی  غ ه مهم دنیا است که اغ ب به عنوان غذای دام و در صنایع تخمیری به ( .Hordeum vulgare L) جو

های غذای طیور نیز مورد استفاده رود. در تهیه نان نیز ممک  است که به طور مستقیم  مصرف شود. دانه جو در مخ وط

می یون هکتار  1/1حدود  1913 -31جو کشور در سال زراعی برداشت شده سطح  (.1911گیرد )مجنون حسینی، قرار می

می یون ت   3/2کشور حدود  میزان تولید جو در صد دیم بوده است.در 3/11 و درصد آن آبی 1/11 که گردیدبرآورد 

با  .(1913نام، بی) درصد از کشت دیم حاصل شده است 3/99درصد آن از اراضی آبی و  1/11که  است برآورد شده

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

   

 توليد بذر غالت -1-2 

سیستم های مطمئ  صورت گیرد و همه بذرهای تجارتی کشاورزان باید از یک منبع شناخته بوسی ه تولید بذر غالت باید 

 شده)اصالح شده( باشند.

جهت گسترش یک واریته بطور رسمی، مقدار کمی بذر اصالح شده از اصالح گر )مرکز تحقیقات کشاورزی(دریافت و 

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

 یطبقات بذر(. 2112، زودی بیشا باید تحت نظارت دقیق و از کیفیت استاندارد بذر برخوردار باشد )ون گاستل و لهر نس

 باشد: غالت به شرح زیر می

  2بذر اصالح شده -1

 9سوپر الیت بذر پایه یا -2

 1بذر مادری یا طبقه الیت یا ثبت شده -9

 (.1911، ا)سرمد نی  1بذر گواهی شده -1

                                                
1
- Polyamines 

2
- Breeder seed - Nucleus 

3
-Foundationseed- Super Elite 

4
-Registered seed - Elite 

5
-Certified seed 
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 تواند برای 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 استرسهای طبیعی از قبیل خشکی، در بعضی ازکشورهای درحال توسعه در

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

باشد. در بعضی موارد اینگونه بذرها بعد از آزمون خ وص و جوانه زنی در آزمایشگاه، بعنوان تر میگواهی ای  بذرها پایی 

 (.2112، زودی بیشا )ون گاستل وشوند میدانه استفاده 

شوند، در های اولیه بذر)بذر اصالح شده و بذر پایه( در مزارع تحقیقات کشاورزی مخصوص بذر، تولید میبطورک ی نسل

های تولید کننده بذر بخش دولتی یا خصوصی که بذرهای مادری وگواهی شده، بوسی ه کشاورزانی که با شرکتحالی

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

کشورهای درحال رت گیرد. درصواید با کیفیت باالو هوشیاری کاملفرآوری آن نیز بتولید بذر باید با آگاهی دقیق و

ر بسیاری از کشورهای 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 

-های بیشتری را جهت مدیریت مزرعه متحمل میدهنده بذر هزینهبنابرای  پرورشباشد. فیت آن مینگهداری و کنترل کی

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

 (.2112، زودی بیشا )ون گاستل وباشد درصد می 21پرداخته شود، در حدود 

 بنيه بذر -1-3

های بذری تفاوت وجود دارد زنی و رشد )گیاهچه( تودهآزمون بذر دریافت که در جوانه( با استفاده از روش1111) نوب

سان و )استفاده شده است حال ای تا به بنیه بذر نامیده شد و به طور گسترده "نیروی پیش برنده "و ای  پدیده 

 (.2111همکاران،

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

بذرهای با بنیه باالتر به طور یکنواخت (. 2111؛ سان و همکاران، 1311کند )پری،گیاهچه بیان میزنی و ظاهر شدن جوانه

کنند که نتیجه آن کارآیی بهتر در مزرعه و عم کرد باال را ایجاد میهای قوی بیشتری گیاهچهو زنندتر جوانه میو سریع

تر کارآیی مناسبی ندارند. بنیه بذر نقش مهمی درمط وب بودن بذر و طول دوره است، در حالی که بذرهای با بنیه پایی 

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

تواند به وسی ه مواد غذایی خاک، رطوبت خاک، دما، رطوبت نسبی مرح ه برداشت، آسیب مکانیکی شود. بنیه بذر میمی

گذار است که شامل تأثیر. عوامل محیطی انبار نیز بر بنیه بذر (2111سان و همکاران، )در دوره برداشت و ... تغییر کند 

  محتوای اکسیژن است. و ذر، نوع بذر، دما، رطوبت نسبیزمان انبار ب

 

 م فيزیولوژیکي بنيه بذرزمکاني -1-3-1

دهد. با ب وغ بذر و تجمع پروتئی  و نشاسته، یابد و اساس بنیه بذر را تشکیل میای با نمو بذر تجمع میمواد ذخیره 

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

؛ مانو و 1313اند که بنیه بذر با ب وغ )رسیدگی( بذر ارتباط دارد )آدام و همکاران، گزارش کرده پژوهشگرانبسیاری از 
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که  ها حاکی از آن استگزارش .(2111؛ سان و همکاران، 2111؛ زانگ و وانگ، 2111؛ وانگ و همکاران،1331همکاران،

دار عهده E( و ویتامی  ABA، الیگوساکاریدها، اسید آبسیزیک )(LEA)1ایجاد شده در اواخردوره جنی  زایی هایپروتئی 

نمو بذر در مرح ه خشک شدن بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی، از طریق افزایش در مقاومت بذر به شرایط نامساعد هستند 

( بیشتری در مقایسه با بذرهای با بنیه پایی  HSPs)2های شوک گرماییالپروتئی (. بذرهای با بنیه با2111)سان و همکاران، 

؛ لیو و همکاران، 2111های تنشی در بذرها با بنیه بذر ارتباط دارند )لیو و همکاران،و سایر پروتئی  HSPsکنند. سنتز می

شود زنی بذر تحریک میرح ه اولیه جوانهموسی ه گرما دره ب HSPs سنتز( پیشنهاد کردند که1339) لیوس ی و بری (.2111

گوساکاریدها یبا ای  یافته موافق هستند که نسبت ال پژوهشگرانتواند به عنوان شاخص بنیه بذر استفاده شود. بیشتر و می

 ؛ سان و1331مقایسه با محتوای قند است )تانگ و همکاران،ترو بیشتری بر بنیه بذر درساکاریدها دارای اثر مهمبه دی

 (.2111همکاران،

دارد، به طوری که جهش یافته آرابیدوپسیس غیر حساس  ABAویژگی طول عمر بذر رابطه نزدیکی با حساسیت آن به  

. (2111( دارای طول عمر کمی هستند )سان و همکاران، abi1) ABA( و جهش یافته دارای کمبود abi3)  ABAبه 

  ، از طول عمر کمیEاثر دارد. بذرهای جهش یافته دارای کمبود ویتامی  نیز بر روی بنیه بذر و طول عمر آن   Eویتامی 

(. بنیه بذر در مرح ه رسیدگی 2111دهد )اسکات و همکاران، رشد گیاهچه نشان میهای جدی درو نقصبرخوردار

-تعبیر می یابد که به فرسودگی بذررسد، سپس به طور برگشت ناپذیری کاهش میفیزیولوژیکی به حداکثر سطح خود می

)دی اتوکسی متان(،  9ها، قندها، اسیدهای نوک ئیک، اسیدهای چرب، مواد فراری از قبیل اتیاللشود. فرسودگی بذر پروتئی 

کند، به م ترمیم را دچار اختالل میزنفوذ پذیری غشا، فعالیت آنزیمی، وضعیت تنفسی، پراکسیداسیون لیپیدی و مکانی

تری  عامل فرسودگی بذر هستند )سان و همکاران، های آزاد مهمرادیکال افزایش طوری که پراکسیداسیون لیپیدی و

یابد )وانگ و کونگ، های تغییر شکل یافته و جهش ژن افزایش میبعد از دوره طوالنی انبار، فراوانی کرموزوم (.2111

ای طی دوره ویژه در معرض آسیب DNAها حاکی از آن است که(. بیشتر گزارش2111؛ سان و همکاران، 1331

گذارد می تأثیرزنی و مرح ه اولیه جوانه آن هاهای اولیه، نسخه برداری گیرد و سپس، بر سنتز آنزیمفرسودگی بذر قرار می

مرتبط است. کاهش بنیه بذر طی مرح ه اولیه جذب آب )آبنوشی(  DNAم ز(. فرسودگی بذر با متابولی1333)مکدونالد، 

گارسیا و همکاران، -رسید )کروز 19/1در ارتباط است و شاخص همبستگی آن به  DNAتز ساعت( با سن 21)در مدت 

بذرهای با بنیه باال  DNAیابد، ولی با کاهش بنیه بذر کاهش میDNA و  RNA(. گزارش شده است که کل محتوای1331

شود )کالپانا و مادهاوا، م میبیند و خی ی سریع در مقایسه با بذرهای با بنیه پایی  ترمیبه مقدار اندکی آسیب می

تواند انعکاسی ازسطوح بنیه بذر باشد )فیو و همکاران، می 1ای و فعالیت آندوپپتیدازهای ذخیره(.کاهش پروتئی 1331

2111 .) 

 

 م ژنتيکي بنيه بذرزمکاني -1-3-2

بنیه بذر تفاوت وجود دارد بیانگر آن است که در بی  محصوالت و ارقام زراعی مخت ف از نظر  هاوهشپژبسیاری از  

ژنوتیپ گندم را  12ویژگی بنیه بذر در  11( در مطالعات خود اثر متقابل 2111ما و همکاران ) .(2111)سان و همکاران، 

                                                
1-Late Emberyogencsis Aboundat proteins (LEA) 
2
- Heat shock proteins

 
3
- ethylal 

3- endopeptidase
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داری از نظر اغ ب ها تفاوت معنیآزمایش و وضعیت پیشرفت ژنتیکی را تحت ای  انتخاب ارزیابی کردند. ژنوتیپ

زنی، وزن های گندم از نظر سرعت جوانهدیگر ژنوتیپ وهشیپژبذر نشان دادند. همچنی ، در  های مرتبط با بنیهویژگی

داری نشان زنی و... با هم تفاوت معنیشویی بذرها، یکنواختی در جوانهخشک گیاهچه، هدایت الکتریکی حاصل از آب

های مخت ف ذرت نیز گزارش شده است )سان بذر ژنوتیپ بنیه داری بی تفاوت معنی .(2111دادند ) س طانی و همکاران، 

 . (2111و همکاران، 

-زنی، طول گیاهچه، طول ریشهاز طریق جوانهآن شود و آثار های متعدد به وسی ه عوامل متفاوتی متأثر میبنیه بذر از جنبه

ود )سان و همکاران، شچه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، طول عمر بذر، مقاومت به شرایط نامساعد و ... ظاهر می

(. عوامل محیطی 1311دیکسون، ) شوندهای کمی هستند که به وسی ه چند ژن کنترل میصفات ذکر شده ویژگی(. 2111

سازند. با دهند و آنالیز ژنتیکی بنیه بذر را مشکل میقرار می تأثیرطی دوره ب وغ بذر، برداشت و ذخیره، بذر را تحت 

( QTLs)1ها در زمینه ویژگی کمی مکان هندسیو نمودار ژنوم، بسیاری از پیشرفت DNAگسترش تکنیک مارکر مولکولی 

-. گزارش(2111ع وم بذر پر رنگ شده است )سان و همکاران، بنیه بذر به دست آمده است وتحقیق در ای  زمینه از نقشه

؛ میورا و  2112همکاران، های مرتبط بر روی تعداد معدودی از گیاهان صورت گرفته است که شامل برنج )کیو و 

بیتی و ) ش غم روغنی(، الف 2111ک یرکس و همکاران، ) آرابیدوپسیس(، 2111؛ زانگ و همکاران، 2112همکاران،

(، سورگوم شیری  )ناتولی و 1331جو )مانو و تاکدا، (،1333(، گوجه فرنگی )فولد و همکاران، 2111، همکاران

 ( و... است.2112همکاران،

زنی بذر بعد از فرسودگی کنترل شده، تیمار زنی، محتوای قند بذر، جوانه( سرعت جوانهb2111ران )ک رکس و همکا

ABA   توده  111و چهار نوع از تیمارهای مقاومتی برایF9 گیری را از جمعیت دارای صفت ارثی جدید ناشی از دو رگ

ص دادند. برای هر ویژگی یک یا تعداد بیشتری های متفاوت بنیه بذر را تشخیبرای ویژگی  QTLsآنالیز و بسیاری از

QTLs ( گزارش کردند که در برنج 2111را شناسایی کردند. ساساکی و همکاران )QTLs،  طول عمر بذر را با استفاده از

زنی و رشد نرمال گیاهچه است، بر که مربوط به جوانه QTL 12کنند و های اینبرد کنترل میصفات ارثی جدید در الی 

زنی در دمای پایی  و طول عمر بذر با استفاده از بک کراس الی  برنج قرار دارد. قاب یت جوانه 3و  1کروموزوم  روی

و  11و  2،1هایزنی در دمای پایی  بر روی کروموزوممشهور برای جوانه QTLsکه پنج  شداینبرد آنالیز گردید و مشخص 

که  QTLs(. بیشتر 2111کیویوکی و همکاران، )برنج قرار دارند  3م مشهور برای طول عمر بذر بر روی کروموزو QTLsیک 

های فیزیولوژیکی ارتباط اندکی گزارش شده اند، مرتبط با صفات مرفولوژیکی برای بنیه بذر هستند و با ویژگیآنالیز شده

محیط × متقابل ژنتیک بر روی کرموزوم، اثرات ژنتیکی، اثر QTLs، موقعیت QTLs. تعداد (2111است )سان و همکاران، 

هایی که زمینه ژنتیکی وسیعی دارند، درباره بنیه بذر، مرتبط با نوع محصول و صفات مرتبط با بنیه بذر است. اغ ب ویژگی

گیرند )سان و عوامل محیطی در دوره ب وغ، برداشت و ذخیره بذر قرار می تأثیردر بنیه بذر درگیر هستند و تحت 

 (.2111همکاران، 

 

 ول عمر بذرها در انبارط -1-4

، حتی زمانی که آب جذب کرده باشند. حفظ نمایندای توانند قوه زیست خود را برای دوره گستردهبعضی از بذرها می

کنند که مقاوم به خشک شدن در مرح ه رسیدگی و ب وغ هستند و زمانی که در ها بذرهای ارتودوکس تولید میبیشتر گونه

                                                
1-quantitative trait loci 
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دهند. کاهش دما نیز طول عمر بذر را افزایش شوند، بیشتری  طول عمر را نشان میاری میمحتوای پایی  رطوبت نگهد

توان شرایط انبارداری بذرها ، میآن هادهد. با استفاده از ارتباط کمی بی  رطوبت و دمای بذرها و پتانسیل طول عمر می

به صورت دوره انبارداری کوتاه مدت و ب ند مدت ذخیره بذرها  سازی را بهتر پیش بینی کرد.به منظور کشاورزی و ذخیره

پذیرد. دوره انبارداری کوتاه مدت در جهت نگهداری حداکثر قاب یت زیست بذرها از یک فصل رشد تا فصل صورت می

های بومی و وحشی حمایت بعدی است و دوره انبارداری طوالنی با تسهیالت ویژه )بانک ژن( است تا ژرم پالسم گونه

 (.2119ولی و همکاران، شوند )بی

 

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

اولی  کسی بود که به طور کمی الگوی کاهش قوه زیست بذر را در دوره انبارداری آنالیز کرد. او مالحظه  (1311)رابرتس

ل دوره حیات در میان بذرها در کرد که کاهش قوه زیست مطابق با الگوی سیگموئیدی است و ای  امر را به توزیع نرما

یابد. بعضی از کاهش می عادی هایزنی و تولید گیاهچهبرای جوانه آن هاجمعیت نسبت داد. با پیر شدن بذرها، توانایی 

چه تکمیل کنند، ولی در ادامه از نمو در جهت زنی را آغاز یا ظاهر شدن ریشهبذرها ممک  است که قادر باشند تا جوانه

زنی قابل شوند. بذرهای ناتوان از هر گونه جوانهدر نظر گرفته می عادیمانند و گیاهچه غیرمی باز عادیهچه ایجاد گیا

به  عادی زنیشوند. بنابرای ، با افزایش زمان انبارداری پیشرفت مشخصی ازجوانهرویت، به عنوان بذر مرده ت قی می

ای در جهت کمی کردن و از فرمول قوه زیست بذر به طور گستردهو سپس، بذر مرده وجود دارد.  عادیزنی غیر جوانه

قوه زیست  معادلهشود. ها و شرایط محیطی انبارداری استفاده میاز گونه بسیاریگویی پتانسیل طول عمر بذر برای پیش

به عنوان مثال،  گویی مدت زمان کاهش قوه زیست برای هر شرایط ویژه انبارداری استفاده شود.تواند برای پیشبذر می

رود که توده بذری قوه ( و دما برای شرایط انبار شناخته شده باشد، زمانی که انتظار میMCاگر محتوای رطوبت بذر )

یابد، چنانچه محتوای رطوبت بذر زیست خود را نگه دارد، قابل ارزیابی است. طول عمر بذر به طور نمایی کاهش می

شود. با ترکیب ی کوتاه در محتوای رطوبتی باال است. ای  اثر با دمای باال تشدید میافزایش یابد، نتیجه آن دوره زندگ

 یابد.( باال، طول عمر بذر در انبار به شدت کاهش میRHدمای باال و رطوبت نسبی )

 

ه و های فرسودگی تسریع شدحداکثر کاهش در طول عمر بذر به وسی ه ترکیب دمای باال و رطوبت نسبی باال در آزمون 

 (.2119( )بیولی و همکاران، 9و  2، 1شود )معادالت فرسودگی کنترل شده استفاده می

 

V= Ki-p/σ                     1معادله  )  ( 

V       پروبیت درصد بذرهای زنده بعد از هر دوره نگهداری =Ki )قدرت و قوه زیست اولیه بذرها )عرض از مبدأ = 

 p=       دوره نگهداری بذرها                                           σ                 انحراف استاندارد دوره زندگی بذرها = 

σ /1شیب خط = 

      Ki  شرایط پیش از انبار )ب وغ بذر در زمان برداشت، شرایط  تأثیرشاخصی از کیفیت اولیه توده بذری است که تحت

؛ الیس و 1311های بذری متغیر است )الیس و رابرتس،رار دارد و بی  تودهخشک کردن، نقل و انتقاالت بعدی و....( ق

 .  (2119؛ بیولی و همکاران، 1312همکاران، 

گیرد، بنابرای  اگر دو توده بذری از یک گونه گیاهی در شرایط یکسان  شرایط انبار قرار می تأثیرفقط تحت  σ مقدار    

( برای هر دو توده σ/1تفاوت نخواهد داشت و در نتیجه شیب خط رگرسیون ) آن هادر بی   σانبار شده باشند، مقدار 
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موازی خواهد بود. اگر دو نمونه از یک توده بذری در شرایط مخت ف  Kiبذری یکسان و در صورت متفاوت بودن 

ن خواهد بود ( یکساKi) آن هاو عرض از مبدأ   تفاوت خواهد داشت آن هادر بی   σ محیطی نگهداری شوند، فقط مقدار

 (.2119؛ بیولی و همکاران، 1311)رابرتس، 

log σ = KE-Cw logm-CHT-CQT2      )         ( 2 معادله  

  KE، CwوCQ های گونه گیاهی ژنوتیپ تأثیرکنند و تحت ها تغییر میها فقط در بی  گونهمقادیر ثابت هستند. ای  ثابت

= دمای انبار بر حسب درجه T= نشان دهنده محتوای رطوبت بذرها است. mو شرایط پیش از انبار قرار نمی گیرند. 

 سانی گراد است.

های مورد اشاره را فقط یک بار برای یک ژنوتیپ از هر گونه گیاهی تعیی  و سپس، برای همه توان مقادیر ثابتمی

 (.1312های  آن گونه به کار برد )االیس و همکاران،ژنوتیپ

 Cwرطوبت،  = اثر نسبی محتوایCH  وCQ دهند. بذرهای هر گونه با هم اثر نسبی دما را روی فرسودگی بذر نشان می

 (.1931؛ گ عذانی و همکاران،1311باال هستند )رابرتس،  KEگیاهی که درشرایط مط وب انبار شده باشند، دارای 

وبتی و حرارتی مخت ف برآورد کرد توان قوه زیست بذرها را در شرایط رطدر معادله اول می σبا قرار دادن مقدار  

 (.1311)رابرتس،

V= Ki-p/10 KE-Cw logm-CHT-CQT2      )  9)معادله  

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

در حالی که دما و رطوبت مهمتری  عوامل و شرایط مؤثر بر طول عمر بذر در انبار هستند، تعدادی از سایر عوامل زنده و 

تواند بر طول عمر بالقوه اثر داشته باشد، به طوری گذارند. ب وغ بذر در مرح ه برداشت میمی تأثیرزنده بر طول عمر غیر 

تواند بذرها را در معرض شرایط که بذرهای رسیده طول عمر بیشتری در شرایط انبار دارند. تأخیر در برداشت نیز می

را در انبار  آن هامحتوای رطوبت بذر باال باشد. ای  امر طول عمر بعدی فرسوده شدن در مزرعه قرار دهد، به ویژه اگر 

تواند موجب کاهش کیفیت بذر شود )اگر بذرها به مقدار زیادی به منظور دهد. شرایط خشک کردن بذر نیز میکاهش می

اید در ابتدا در دماهای شوند، بزدودن رطوبت حرارت داده شوند(. به همی  منظور، بذرهایی که برای توزیع استفاده می

Cتر )پایی 
تواند افزایش یابد، ولی نباید به طور ( خشک شوند. دمای خشک کردن با کاهش محتوای رطوبت بذر می<91 ◦

 تجاوز کند. C◦11تقریبی از 

زیست بذر در فرمول قوه  KEهای مخت ف از نظر پتانسیل ذاتی انبارداری با هم متفاوت هستند. ای  تفاوت توسط بذر گونه

گویی شده است. بعضی از بذرها از قبیل پیاز و سویا به طور ذاتی دارای دوره حیات انباری کوتاه هستند، در حالی که پیش

انبارداری باالتر، تحت شرایط انبارداری مناسب هستند. اجزا و ترکیبات بذر  قاب یتبذرهای غالت و گوجه فرنگی دارای 

شود که بذرهای حاوی نشاسته دارای طول عمر ذاتی انبار اثر داشته باشد و تصور می تواند بر دوره حیات بذر درمی

تواند به ای  معنی (. تفاوت در اندازه بذر نیز می2119های روغنی هستند )بیولی و همکاران، بیشتری در مقایسه با دانه

را بیشتر  آن هاجذب آب هستند که باشد که بذرهای کوچکتر با سطح ویژه بزرگتر به نسبت حجم، بیشتر در معرض 

سازد. شیمی بذر نیز بر مقدار آب آزاد قابل دسترس در بذر مؤثر و مستعد فرسودگی در مقایسه با بذرهای بزرگتر می

و  اطراف پوسته هستند )مانند بذر مریم گ ی(،  شود. بذرهایی که دارای موسیالژ درموجب افزایش سرعت فرسودگی می

، تمایل دارند که رطوبت را به داخل بذر منتقل کنند و ای  امر موجب تسریع بیشتر در ر محیطیباالت رطوبت نسبی

 (.2119 شود )شبان،می آن هافرسودگی 
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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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