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  مقدمه -1-1

توسعه  شبردیپ بخش در نیکه ا ینیرسالت سنگ کشاورزی در استقالل کشور و کیو استراتژ یاتیبا توجه به نقش ح

مناسب برای به حداکثر  رییگمیتصمو ییو توجه به منبع غذا زییربرنامه کند،یم فایجامعه ا یانسان ازهایین نیو تام یمل

(. 1381باقری و همکاران، )است  ریناپذاجتناب یضرورت گریاز سوی د دیتول دارییسو و پا کیاز  یزراع داتیرساندن تول

 در هاآن غذای تأمین برای زراعی محصول یک به درجه وابستگی از شاخصی عنوان به زمین کره انسانی جمعیت چنانچه

 المللی بین مؤسسه .نامید جهان زراعی گیاه ترینمهم را (.Oryza sativa L)برنج  توانمی تردید بی شود، نظر گرفته

 کسب برنج مصرف از خود را روزانه انرژی از نیمی به نزدیک جهان تجمعی سوم یک که کرده است ادعا برنج تحقیقات

 در برنج کشت زیر سطح. است کشور زراعی محصول ترینگندم مهم از بعد برنج ایران در(. Zimdahl, 2004) کنندمی

است  زندرانما و گیالن استان دو به کشور منحصر کاری شالی اراضی از درصد 70 و بوده هکتار هزار 600 ایران حدود

 (.1391نام، )بی

های زراعی ترین مراحل رشدی گیاه است که تعیین کننده درجه موفقیت سیستمزنی و رشد گیاهچه یکی از مهمجوانه

(. این مراحل به شدت تحت تأثیر Forcella et al, 2000; Soltani et al, 2004; Soltani et al, 2006) باشددر تولید می

زنی با جذب آب توسط فرآیند جوانه(. ,De Figueiredo E 2003گیرد )حیات و قدرت بذر( قرار می کیفیت بذر )قابلیت

(. جذب آب اولین مرحله Bewley, 1997رسد )چه در سطح بذر به اتمام میبذر خشک شروع و با ظهور نوک ریشه

خشک، ساکن و دارای رکود به از سرگیری باشد و اولین رخداد کلیدی است که بذرها را از یک موجود زنده زنی میجوانه

کند. بنابراین یک سری اتفاقات منظم از قبیل افزایش سریع جذب آب، فعالیت آنزیمی و از سرگیری رشد جنین هدایت می

زنی جذب آب طی فرآیند جوانه ای(. وجود یک الگوی سه مرحله1377شود )کوچکی و سرمدنیا، رشد جنین مشاهده می

های زنده و مرحله اول از فرآیند جذب آب آبنوشی بذر نام دارد. طی این مرحله بذر .به اثبات رسیده است در اکثر بذرها

ها، شوند. مقدار آب جذب شده به ترکیب شیمیایی بذر بستگی دارد. پروتئینمرده هر دو آب جذب کرده و متورم می

کند. این مرحله از فرآیند جذب آب به شاسته آب جذب میها، کلوئیدی و آب دوست بوده و بیشتر از نموسیالژها و پکتین
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دارد. طی این مرحله مساحت بذر شود و عوامل محیطی نامساعد اثر اندکی بر سرعت انجام این مرحله سرعت تکمیل می

 (. 1387یابد )اکرم قادری و همکاران، شدت افزایش میبه 

بذر که سطح  یهایژگیبذر عبارت است از مجموع همه و یهین(، بISTAآزمون بذر ) یالملل نیانجمن ب فیبه تعر بنا

 .(Hampton and Tekrony, 1995) کندیم نییو سبز شدن تع یزنتوده آن را به هنگام جوانه ایبذر  ییو کارا تیبالقوه فعال

دی با کیفیت بذر زنی همبستگی زیابذر است. سرعت جوانه یهای بنیهترین شاخصزنی یکی از اولین و مهمسرعت جوانه

زنی بوده زنی، شاخصی از سرعت و شتاب جوانه(. همچنین متوسط زمان جوانهHamidi et al, 2005نامیه( دارد ) ی)قوه

 (. Hunter et al, 1984شود )گیاهچه محسوب می یزنی و وضعیت بنیهو به عنوان معیاری از یکنواختی جوانه

از نظر رطوبت و دما  ینگهدار طیبذر است. هر چه شرا یام نگهداردر هنگ عیشا یهادهیبذر از پد یفرسودگ

 یدگیاست که پس از رس کیولوژیزیف یدهیبذر پد یخواهد بود. فرسودگ شتریبذرها ب یتر باشد، شدت فرسودگنامناسب

و موجب  دشویآغاز م جیبذر به تدر ینگهدار طینامطلوب مح طیپس از برداشت در شرا یبذر و در دوره یکیولوژیزیف

کاهش  ،یکیتیدرولیه یهامیآنز تی(، کاهش فعالMcDonald, 1999) یبوزومیر  RNAو DNAساختار  بیتخر

و در  اهچهیبذر، گ هیبن ه،یعوامل منجر به کاهش قوه نام نیا ندیکه برآ گرددیتنفس م شیو افزا ییپالسما یغشا یکپارچگی

 توازن در انبارداری دوره در بذرها رطوبت (.;Soltani et al, 2006 Hampton,  2003) گرددیعملکرد محصول م تینها

 موازنه این به رسیدن تا بذرها باشد، بذرها رطوبت از بیشتر محیط نسبی رطوبت که صورتی در بنابراین باشد،می محیط با

 ,Agrawal and Sinhala) یابدمی افزایشفرسودگی  میزان ،بذر رطوبت مقدار افزایش با. کنندمی جذب آب رطوبتی

 حساسیت افزایش گیاه، در کند رشد زنی،جوانه سرعت و درصد کاهش بذر، کیفیت کاهش به منجر تغییرات این(. 1980

  (.Tekrony and Egli, 1991) شودمی عملکرد کاهش نهایت در و محیطی هایتنش به

 مار بذرها قبل از کاشت است کهپیش تی .کندها را حل میزنی ضعیف بذری که مشکل جوانهیهایکی از روش

ها شود که در تمامی آنبذور اطالق می یهای مختلف بهبود دهندهپرایمینگ  به تعدادی از روششود. پرایمینگ نامیده می

(. به طوری که بذور مرحله اول )جذب فیزیکی آب( و دوم Farooq et al, 2006شود )آبدهی کنترل شده بذر اعمال می

زنی زنی را پشت سر گذاشته ولی از ورود به مرحله سوم جوانهای بیوشیمیایی و هیدرولیز قندها( جوانه)شروع فراینده

 از بذر پرایمینگ جریان در دیگر عبارت به(. Bradford, 1995ماند )چه( باز می)مصرف قند توسط جنین و رشد ریشه
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 ایمرحله همان از مجدد آبگیری و شدن خشک از سپ و گیردمی صورت تحریک سلولی تقسیم شروع تا زنیجوانه مرحله

 (. Michel and Kaufman, 1973; Taylor, 1997) میکند فعالیت به شروع بود شده خشک که

جهت  نگیمیانواع پرا ییبذر و کارا هیبن تیبذر، تقو رییدر پ لیدخ هایسمیمکانی به منظور مطالعه یبررس نیا

 .آمده استبه اجرا در  برنجقدرت بذر  شیافزا

 ضرورت انجام پژوهش -1-2

 ریتاث تحت تواندیمراحل م نیاز ا کیشده است. هر  لیتشک یمرحله متوال نیاست که از چند ندییفرآ یزنجوانه

 تیسالم و در نها اهچهیگ آن استقرار کامل جهیکه نت ردیانجام گ ییبا سرعت باال ایمتوقف شود و  یدرون ای یطیعوامل مح

. کنندیتجربه م یزنجوانه یرا ط دادهایرو از یخاص یاز بذرها توال ارییدر مزرعه خواهد بود. بس اختکنویسبز  درصد

 اهچهیشکافتن پوسته بذر و سبز شدن گ ن،یرشد جن شروع ،یمیآنز تیجذب آب، فعال بیبه ترت دادهایرو نیا نیترمهم

بذر  یزنجوانه نییاز پارامترهای مهم در تع یزنجوانه شاخص یطور کل به (.Copeland and McDonald, 2001)است 

تر باشد، درصد بذرها مناسب تیفیهر چه ک یبذرها دارد، به عبارت ستیز و قدرت تیفیبا ک یمیاست که رابطه مستق

موجب کاهش درصد  یباالتر خواهد بود. فرسودگ یزنشاخص جوانه جهیو در نت شتریب زدهو تعداد بذرهای جوانه یزنجوانه

 یزنجوانه زده نرمال، شاخصبا کاهش در تعداد بذرهای جوانه شود،یدنبال آن تعداد بذرهای جوانه زده م به و یزننهجوا

 (.1384و همکاران،  یقربان) ابدییکاهش م زین

 ساختار پایان نامه -1-3

 :نامه در چهار فصل نگارش شده است انیپا نیا

 است. قیو اهداف تحق قی، ضرورت انجام تحقپژوهش، شامل مقدمه اتیاول با عنوان کل فصل

 شده است . پرداخته مطالعات انجام شده توسط محققان مختلف یپژوهش که در آن به بررس ینهیشیدوم با عنوان پ فصل
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 لیو تحل هیتجز یوهیش پارامترها و رییگنحوه اندازه ق،یسوم با عنوان مواد و روش انجام کار، به مراحل انجام تحق فصل

 ها اشاره دارد .دهدا

جداول مربوطه،  و هابا کمک شکل لیبه تفص قیتحق نیحاصل از ا جیو بحث که در آن نتا جیچهارم با عنوان نتا فصل

 شده است. هیارا
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 معرفی گیاه برنج -2-1

ی زمین را تشکیل ی بیش از نیمی از جمعیت کرهذای عمدهی غذایی دنیاست و غترین مادهبرنج پس از گندم مهم

است. دانه برنج فقط به « زندگی»ی مترادف با واژه« برنج»ی ی زمین واژهخیز کره ای که در مناطق جمعیتدهد، به گونهمی

شود )علوی، ی مردم توسط برنج تأمین میدرصد کالری روزانه 80ی آسیا نزدیک به رسد و در قارهمصرف انسان می

وابسته هستند.  یاصل یغذا کیجهان به برنج به عنوان  تیاز جمع یمیغالت جهان است. ن نیتراز مهم یکیبرنج  (.1378

 Oryza sativa أاست که منش نیو هندوستان سابقه هفت هزار ساله دارد و اعتقاد بر ا نیمحصول در چ نیکشت ا

 (.1383و همکاران،  ی)نورمحمد ( است2n=2x=24) دیپلوئید یاهیگ نجبر است. ایگونه برنج، قاره آس نیترمتداول

خاستگاه برنج کشورهای آسیای جنوب شرقی است و ممکن است به طور مستقل در چین، هندوستان و اندونزی اهلی شده 

رسد. سال پیش از میالد می 2000تا  1500ی کشت آن به (. پیشینهPoehlman, 1959; Martin et al, 1976) باشد

درجه عرض شمالی )در  53ای که هم اکنون تولید برنج از ی کشت برنج پس از اهلی شدن گسترش یافته، به گونهدامنه

 ,Evans؛ 1376درجه عرض جنوبی )در استرالیا( گسترده شده است )راشد محصل و همکاران،  40شمال شرق چین( تا 

قا و آمریکا مشاهده شده است و به درستی معلوم نیست کدام یک از های وحشی زیادی از برنج در آسیا، آفری(. فرم1975

باشد  Oryza fatuaهای کنونی ترین خویشاوند برنجرسد نزدیکهای کنونی باشد، گرچه به نظر میآنان از اجداد برنج

(Arnon, 1972.)  ی ی موجود برنج تنها دو گونهگونه 20از بیش ازsativa  وglaberrima اری کشت در سطح تج

ی هستند و گونه sativaی شوند، متعلق به گونهی آسیا، آمریکا و اروپا کشت میشوند. تمام ارقام برنجی که در قارهمی

glaberrima ی آفریقا کشت میهایی از قارهتنها در سطح محدود، به صورت دیم در بخش( شودGallagher, 1984 و )

است ی برنج عقیم ج غرب آفریقا بوده باشد. هیبرید حاصل از تالقی این دو گونهشود که منشاء این برناحتمال داده می

 japonicaو  indicaی دارای دو زیر گونه sativaی (. گونهMartin et al, 1976؛ 1376)راشد محصل و همکاران، 

پژوهشگران چینی مطرح شد و هم  یبه وسیله 1960ی استفاده از ارقام هیبرید برنج در دنیا نخستین بار در سال است. ایده

 15دهد و محصول این ارقام هیبرید به طور متوسط درصد سطح زیر کشت برنج این کشور را تشکیل می 60اکنون بیش از 

ی هیبرید ناشی از تالقی ارقام ایندیکا با ی غیر هیبرید بوده است. عملکرد دانهدرصد بیشتر از بهترین ارقام اصالح شده

 .(Sharma and Singh, 1999ادتر از عملکرد هیبرید تالقی ارقام ایندیکا بوده است )ژاپونیکا زی
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 تولید برنج در جهان و ایران -2-1-1

کنند. تولید جهانی شلتوک در تولید جهانی برنج را بر مبنای شلتوک )شالی( که همان برنج تمیز نشده است، بیان می

ی برنج تولید شده در دنیا در همان (. بخش عمدهFAO, 1986-2006)میلیون تن بوده است  9/586معادل  2005سال 

شود، درصد برنج تولیدی دنیا وارد تجارت جهانی می 4ای که تنها نزدیک به رسد، به گونههای تولید به مصرف میمحل

زیر کشت  درصد سطح 90بیش از  (.1376درصد است )راشد محصل و همکاران،  20حال آنکه این رقم در مورد گندم 

گیرد درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، صورت می 60ی آسیا، که نزدیک به و تولید برنج در جهان در قاره

(Gallagher, 1984 ،در این قاره، تنها کشورهای خاور دور .)کنند. این در حالی درصد برنج تولیدی دنیا را مصرف می 88

ترین کنند. در جنوب و شرق آسیا مهمدرصد برنج تولیدی دنیا را مصرف می 2هم تنها است که آمریکای شمالی و اروپا روی 

ی برنج: چین، ترین کشورهای تولید کننده(. عمدهPoehlman, 1959ی دوم قرار دارد )غله، برنج است و گندم در مرتبه

کنندگان خالص برنج هستند. عربستان جمله صادرباشند. کشورهای تایلند، آمریکا، استرالیا و برمه از هندوستان و اندونزی می

ی شوند.گرچه میزان تولید جهانی برنج در خالل یک دورهی برنج محسوب میکنندگان عمدهسعودی، عراق و نیجریه از وارد

 رسیده 1990تن در سال  523به بیش از  1965میلیون تن در سال  257ای که از ساله، دو برابر شده است، به گونه 25

ی زمین افزوده خواهد به جمعیت کره 2020بینی شده است که برای تأمین نیاز برنج جمعیتی که تا سال است ولی پیش

ای که مناسب کشت برنج باشد، نشده میلیون تن برنج اضافه تولید شود. از آنجا که تقریبا زمین کشت 370شد، الزم است 

های زیر کشت فعلی برنج به دست آید بایست از راه افزایش ظرفیت تولید زمینوجود ندارد، بنابراین، این افزایش تولید می

کشت  ریسطح ز ،یالدیم 2001 - 2012 یهاسال ی)فائو(، ط یبراساس آمار سازمان خواربار کشاورز (.1378)علوی، 

تن  ونیلیم 598تار و هک ونیلیم 152درصد از  7/1و  7/0با متوسط نرخ رشد ساالنه  بیشلتوک در جهان به ترت دیو تول

 1از متوسط نرخ رشد ساالنه  یبرخوردار با زیاست. متوسط عملکرد ن دهیتن رس ونیلیم 720هکتار و  ونیلیم 163به 

 ،یدوره مورد بررس یکه ط شودیمالحظه م بیترت نیاست. بد دهیرس 2012در هکتار در سال  لوگرمیک 4410درصد به 

 یکشورها نیب در است. افتهی شیعملکرد، افزا شیآن با افزا دیثابت بوده و تول باًیکشت شلتوک در جهان تقر ریسطح ز

و هند در مجموع با اختصاص سهم  نی(، چلندیو تا تنامیو ،یهند، اندونز ن،ی)چ 2012شلتوک در سال  دکنندهیعمده تول

 نیو کمتر نیشتری. بنندکیم دیشلتوک جهان را تول نیشتریبه خود، ب دیدرصد تول 50کشت و  ریسطح ز یدرصد 45
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 لوگرمیک 3000با متوسط  لندیشلتوک در هکتار و کشور تا لوگرمیک 6833 متوسطبا  نیمتعلق به کشور چ بیعملکرد به ترت

بوده  شیو افزا یسانات کاهشنو یدارا ،دهه نود لیدر دهه هشتاد و اوا ایرانبرنج در  دیتول شلتوک در هکتار بوده است.

برنج در کشور با  دیبوده است. تول ییآب و هوا طینوسان در عملکرد محصول و شرا لیعمدتاً به دل راتییتغ نیکه ا است

 است. افتهی شیافزا 1391در سال  نهزار ت 1534به  1380هزار تن در سال  1294درصد از  6/1متوسط نرخ رشد 

های فارس، خوزستان و ی دوم، استاندرجه ی نخست، مازندران و گیالن و دری برنج در درجههای مهم تولید کنندهاستان

 (.1386باشند )امام، اصفهان می

 شناسی برنجهای گیاهویژگی -2-1-2

نه برنج، لما و پالئا به بذر های گوناگون بذر برنج مشابهت زیادی با بذر گندم و جو دارد. در جریان رسیدن دابخش

ی گندم و جو ، قائم و ی برنج، مانند ساقهر جو پوشیده است. ساقهسبند )شلتوک( و از این لحاظ بذر برنج مشابه بذچمی

تا  10متر متغیر است. هر ساقه از میلی 12تا  6ی اصلی، بین ها توخالی است. قطر ساقهبند بند بوده و به جز در محل گره

تعداد برگ با تعداد گره در هر  گیرد. بنابراینی ساقه یک برگ با غالف باز منشأ میمیانگره تشکیل شده و از هر گره 20

زیادتر ولی تعداد پنجه در  indicaی ارتفاع ساقه در ارقام زیر گونه (.1376ساقه مساوی است )راشد محصل و همکاران، 

ی ایندیکا کشیده و افتاده ها در ارقام زیر گونهاست. افزون بر این، برگ  japonicaی ی آن کمتر از ارقام زیر گونههر بوته

(. در محل اتصال پهنک هر Evans, 1975ترند و حالت ایستاده دارند )ی ژاپونیکا کوچکستند حال آنکه در زیر گونهه

های جانبی ها از جوانه(. پنجه1376برگ با غالف، دو گوشوارک بلند و کرکدار وجود دارند )راشد محصل و همکاران، 

شود. گل آذین برنج مانند ی اصلی ظاهر میبرگی ساقه 5تا  4ی لهگیرند و به طور معمول نخستین پنجه در مرحمنشأ می

ی برنج، فقط یک متر است. در هر سنبلک خوشهسانتی 25تا  10یوالف و سورگوم از نوع خوشه است. طول هر خوشه 

ست ی برنج ممکن اگلچه وجود دارد که در آن شش پرچم و یک مادگی دو شاخه پر مانند موجود است. در هر خوشه

های گل شامل برون پوشینه )لما( و گرم است. پوشش 30تا  20ی برنج، بذر تشکیل شود. وزن هزار دانه 600تا  500

شود. به برون پوشینه، ممکن است ی حاصل، شلتوک یا چلتوک گفته میچسبند و به میوهدرون پوشینه )پالئا( به بذر می

های برون ی سائیدن از پوششنوع گندمه است که به راحتی به وسیله ی برنج ازریشک چسبیده یا نچسبیده باشد. میوه

 (.1386آید )امام، ای به دست میها از شلتوک، برنج قهوهشود. پس از جدا شدن پوششپوشینه و درون پوشینه، جدا می
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اک متمرکز است. برگ خ یفوقان هیال یمتریسانت 25تا  20در منطقه  شتریاست که ب یکم عمق یاشهیر ستمیس یبرنج دارا

 60تا  50 نیو اندازه آن ب ابدییم شیبوته به طرف باال افزا نییشده است و طول پهنک از پا لیاز پهنک و غالف تشک برنج

شکل و نرم و تعداد  یاافراشته، استوانه ،یاست. ساقه برنج توخال متریسانت 2تا  5/1و عرض آن در حدود  متریسانت

 ،یشناساهیاست. دانه برنج از نقطه نظر گ یابرنج از نوع خوشه نی. گل آذستا ریعدد متغ 20تا  10آن از  یهاانگرهیم

برنج گیاهی خود گرده افشان بوده و درصد  (.1383و همکاران،  ی)نورمحمد نامندیاست که آن را گندمه م یاوهیم

های بذری و تاجی ی ریشهبرنج دربرگیرندهای (. سیستم ریشهPoehlman, 1959دگرگشنی آن کمتر از نیم درصد است )

ای ی سیستم ریشه(. اندازهEvans, 1975دهند )ای برنج را تشکیل میی سیستم ریشههای تاجی بخش عمدهاست که ریشه

ها جذب شده و به ی برنج از راه برگباشد. اکسیژن مورد نیاز ریشهتر از ارقام دیررس میدر ارقام زودرس برنج کوچک

رسد و به این ترتیب اکسیژن کافی برای تنفس طبیعی، رشد و جذب ها به ریشه میی برگهای آئرانشیم قاعدهی سلوللهوسی

 (.1376شود )راشد محصل و همکاران، عناصر غذایی فراهم می

 ویژگی های زراعی برنج -2-1-3

درجه  40درجه شمالی تا  53یایی ی کشت آن از عرض جغرافبرنج گیاه زراعی نواحی گرم ومرطوب است که دامنه

ماه، متغیر است  8تا  2(. طول فصل رشد برنج بسته به رقم و شرایط محیطی از 1378جنوبی گسترده شده است )علوی، 

(Sharma and Singh, 1999حداقل شرا .)گراد درجه سانتی 20ل فصل رشد، دما از یط برای کشت برنج آن است که در طو

درجه روز، متغیر است  4000تا  2500ازهای حرارتی برنج بسته به زودرس یا دیررس بودن رقم، از کمتر نشود. مجموع نی

باشند در حالی که ارقام ی روشنایی، حساس بوده و گیاهانی روز کوتاه می(. ارقام ایندیکا نسبت به طول دوره1386)امام، 

 آبی نیاز بیشترین که است گیاهی برنج (.Sharma and Singh, 1999ی روشنایی ندارند )ژاپونیکا حساسیتی به طول دوره

 کیلوگرم یک تولید برای و مکعب متر هزار 20 تا 8 حدود به هادانه فیزیولوژیک رسیدگی تا گیاه این. دارد غالت بین در را

 (.1370 کریمی،) دارد نیاز آب لیتر 700 به خشک ماده

 خاک مناسب برنج -2-1-4
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 نفوذپذیری دلیل به باشد سبک خاک چه چنان ولی دارد، وجود گوناگون هایخاک در غرقابی برنج کاشت امکان چه گر

 کشت رسی و سنگین هایخاک در عمده طور به برنج لحاظ بدین. یافت خواهد افزایش گیاه آبی نیاز خاک، در آب زیاد

 هایخاک در رشد توانایی دلیل به برنج .است خاک در آب عمقی نفوذ میزان دادن کاهش بر سعی آن زراعت در و شودمی

 هایخاک pH غرقابی شرایط در. (1376دارد )راشد محصل و همکاران،  را pH یگسترده تغییرات تحمل قدرت غرقابی

 مگنز و فسفر آهن، نیتروژن، همچون عناصری فراهمی این، بر افزون. یابدمی کاهش قلیایی هایخاک pH و افزایش اسیدی

 .(1386یابد )امام، می افزایش غرقابی شرایط در

 برنج کاشت -2-1-5

 کشورهای بیشتر در و ایران در برنج کشت زیر سطح یعمده. شودمی کشت مستقیم غیر و مستقیم یشیوه دو به برنج

 :شودمی استفاده راه سه از برنج مستقیم کاشت برای. است نشا انتقال و خزانه یا مستقیم غیر کاشت صورت به آسیایی

 ممکن کار این. کنندمی خاک زیر متر سانتی 2 به نزدیک را آن و کاشته زمین در خشک صورت به را برنج ربذ -1

 و بزنند جوانه بذرها تا کنندمی آبیاری سطحی طور به را مزرعه سپس شود، انجام غالت بذرکار یا دست با است

 . است مرسوم آفریقا، جنوب و استرالیا در روش، این. شودمی گذاشته ها بوته پای دائم آب سپس

 کنندمی تخلیه را مزرعه آب روز، دو یکی از پس. پوشانندمی آب داخل در را برنج بذرهای و بسته آب به را مزرعه -2

 انجام هاشب در معمول، طور به را آب یتخلیه کار. شود مستقر و بچسبند خاک سطح به زده، جوانه بذرهای تا

 گذاشته هابوته پای دائم آب خاک، در بذرها استقرار از پس. نخورند را زده جوانه بذرهای پرندگان، تا دهندمی

 .شودمی

 جوانه بذرهای گاهآن کرده، خیس مدتی برای را برنج بذرهای ابتدا است، معمول آمریکا در بیشتر که روش این در -3

 روندمی فرو آب در زده جوانه بذرهای. پاشندمی آب داخل در هواپیما با هکتار، در کیلوگرم 170 میزان به را زده

 .(1376چسبانند )راشد محصل و همکاران، می خاک سطح به را خود و
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 خزانه زمین سطح نسبت. کارندمی خزانه در متراکم، صورت به را زده جوانه بذرهای ابتدا غیرمستقیم، کاشت روش در

 کیلوگرم، 180 تا 120 از هکتار، یک در مصرفی بذر رمقدا. است متغیر صد، به یک تا ده به یک از اصلی زمین سطح به

 انتقال از پیش .کنندمی منتقل اصلی زمین به را برنج نشاهای خزانه، در بذرها کاشت از پس روز چهل تا سی. باشدمی متغیر

 توسط و شده خیس کامل، طور به زمین ابتدا شخم این در. گیردمی انجام برنج، مخصوص شخم اصلی، زمین به نشاها

 درز تمام و شود ایجاد رس، ذرات و آب از یکنواختی مخلوط تا شودمی زده شخم آب، داخل در( تیلر) چرخ دو تراکتور

 تازه و کافی آب به مزرعه برداشت، هنگام تا اصلی زمین در نشاها کاشت از پس .شود بسته مزرعه سطح زیر های شکاف و

 نباید و است گرادسانتی یدرجه 32 تا 5/28 برنج هایبوته پای آب دمای رینبهت. (1386دارد )امام،  نیاز دائم طور به

 Martinاست ) مترسانتی 7 تا 5 برنج، هایبوته پای آب ارتفاع. شود کمتر گرادسانتی درجه 20 از برنج مزرعه آب دمای

et al, 1976). 

 برنج داشت -2-1-6

 به توجه با که است نیاز هکتار در نیتروژن گرمکیلو 20 به کنزدی برنج محصول تن یک هر ازای به معمول طور به

 و است برنج برای مناسب کودهای از یکی کلرید آمونیوم. شود افزوده خاک به کافی نیتروژن بایستمی خاک آزمون نتیجه

 هم فسفات ونیومآم. گیردمی قرار استفاده مورد چین و هندوستان همچون آسیا خیز برنج کشورهای در ایگسترده سطح در

 از .(Evans and Peacock, 1981است ) فسفر منبع هم و نیتروژن منبع هم زیرا است برنج زراعت برای مناسبی کود

 از و است متداول آسیا گرمسیر و نیمه گرمسیر کشورهای بیشتر در که است بالست برنج، بیماری هایبیماری ترینمهم

 (.Sharma and Singh, 1999) برد نام وارخساقه کرم از توانمی برنج مهم آفات

 برنج برداشت -2-1-7

 طول به هاگل تلقیح از پس روز 60 تا 45 معتدله نواحی در و روز 30 تا 25 گرمسیر نواحی در برنج یدانه رسیدن

 برنج یخوشه در که هاییدانه نخستین. کنندمی قطع را هابوته پای آب محصول، برداشت از پیش هفته سه تا دو. انجامدمی
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 در خوشه پایین هایدانه که هنگامی .(Sharma and Singh, 1999) هستند هادانه ترینسنگین و تریندرشت رسند،می

 .(1386است )امام،  مزرعه برداشت هنگام باشد، شده زرد برنج هایخوشه رنگ و باشند سخت خمیری یمرحله

 برنج در تناوب -2-1-8

 به شبدر نوعی از توانمی مثال، برای. کرد استفاده برنج با تناوب در( ها لگوم) نیامداران از توانمی خیز برنج نقاط در

 بهار در و پوشاندمی را زمین زمستان، تمام در یکساله شبدر این .کرد استفاده( Trifolium alexandrium) برسیم شبدر نام

 لوبیا با برنج آمریکا در. شودمی برده خاک زیر برنج، خصوصم شخم با همراه آن بقایای و گرفته قرار استفاده مورد

(Phaseolus vulgaris )باقال با برنج مصر در است و تناوب در گندم و (Vicia faba )(1386دارد )امام،  قرار تناوب در. 

 زنیجوانه -2-2

 عامل سه به بستگی که شودمی نامیده جذب یندآفر این که است بذر وسیله به آب جذب مرحله اولین ،زنیجوانه در

 . بذرهایباشدمی هاپروتئین هابذر توسط آب جذب در اصلی عامل. دارد آب به دسترسی میزان و نفوذپذیری بذر، ترکیب

 در محسوسی تغییرات بذر توسط آب جذب مجرد به و کمی دارند متابولیسم پایین رطوبت محتوای واسطه به خشک

 انتقال به کمک و ایذخیره هایبافت شکستن سبب آب جذب مرحله در هاآنزیم شدن الفع. دهدمی رخ بذر متابولیسم

 سنتز را برای شده شکسته ترکیبات که شیمیایی هایواکنش آغاز و رشد نقطه به آندوسپرم یا هالپه در ذخیره منطقه از عناصر

 شدن بزرگ یا تقسیم حاصل است زنیوانهج تکمیل عالمت که ریشه واقعی خروج. شودمی ،گیردمی کار به جدید مواد

 RNA، تحریک فعالیت DNAسازی در هنگام جذب آب همانند .شودمی دنبال سلولی تقسیم با ادامه در باشد ومی سلول

زنی از جمله اتیلن صورت گرفته های محرک جوانهسازی، ترمیم غشای سلولی و افزایش غلظت هورمونو در نتیجه پروتئین

زنی قرار آورند و زمانی که این بذور تیمار شده تحت شرایط جوانهزنی را فراهم میاین عوامل مقدمات جوانهکه مجموعه 

گیرند. خیس کردن بذر در آب، برخی از فرآیندهای شیمیایی الزم برای آغاز فرآیندهای گیرند در مقایسه با شاهد پیشی میمی

کند یا متابولیسم مواد بازدارنده، جذب آب و فعالیت آنزیمی را القاء میزنی مانند شکستن خواب بذر، هیدرولیز و جوانه

(Becker, 2001 and Asgedom.) زنی ( برای مطالعه تاثیر دما بر فرآیند جوانه2005) 1دل آکویالای که توسط در مطالعه
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گیرند آب ی مزرعه قرار میکلم تربچه انجام گرفت، نشان داده شد که وقتی بذرها در محیط مرطوب در حد ظرفیت زراع

باشد. مرحله دوم از فرآیند کنند و در این راستا تنها عامل اصلی، وجود آب در محیط و ترکیبات داخلی بذر میجذب می

گیرد و از نظر ظاهری افزایش اندکی شود. در این مرحله جذب آب به کندی صورت میجذب آب مرحله تاخیری نامیده می

باشد. عوامل نامساعد محیطی تاثیر زیادی بر شود ولی از نظر متابولیکی بذر بسیار فعال میدیده میدر مساحت و وزن بذر 

باشد. این مرحله ای قابل تشخیص میاین مرحله دارند. این مرحله به وسیله تغییرات کم در محتوی آب در نمودار سه مرحله

زنی مثل تنش آبی، دماهای باال و یا له شرایط غیر نرمال جوانهچه کاربرد دارد. طول این فاز به وسیدر تعیین ظهور ریشه

(. پایان مرحله دوم و شروع مرحله سوم با Bradford, 1996تواند بیشتر و یا با بهبود عوامل محیطی کمتر شود )پایین می

از حد مطلوب  باشد. اگر میزان آب کمترچه و افزایش سریع در مساحت بذر، قابل تشخیص میظهور بر جستگی ریشه

شود )اکرم قادری و همکاران، زنی افت محسوس کرده یا متوقف میباشد، جذب آب به طور کامل صورت نگرفته و جوانه

( دریافت که افزایش غلظت اسمزی، میزان آب قابل دسترسی را در طول فاز دوم جذب آب کاهش 1973) 2ریان(. 1387

دهند. صرف نظر زنی را تحت تاثیر قرار مییزیم بیشتر از سایر عوامل جوانههای بخصوصی چون سدیم و مندهد، اما یونمی

چه شامل فرآیندهای آنزیمی متعددی از نوع کاتابویسم و آنابولیسم است که وجود آب را از عمل جذب آب، خروج ریشه

را  بذور زنی جوانه زمان میانگین هندوانه، بذور کردن هیدراته که داده نشان نتایجسازد. برای شروع این مرحله الزامی می

پس از قرار گرفتن بذر در خاک مرطوب به علت  (.Sung and Chiu, 1995دهد )می کاهش آب جذب در تغییر بدون

یابد. پتاسیل اختالف پتانسیل زیاد که بین توده بذر و خاک اطراف آن وجود دارد، آب توسط بذر جذب شده، بذر آماس می

زنی ربطی به زنده یا مرده بودن بذر ندارد و براساس اختالف پتانسیل تر است. این مرحله از جوانهیالعاده منفبذرها فوق

ها نفوذ کرده، فرصت های بذر، آب به تدریج منافذ بین بافتگیرد که نیاز به اکسیژن ندارد. با ورود آب به قسمتصورت می

که پس از مدتی تمام بافت درونی بذر تقریبا به حالت اشباع طوری شود به ها داده میانتقال رطوبت به تک تک بافت

 (.1392رسند )معصومی و همکاران، می

 

 
1- Dell Aquila 

2- Ryan 

 قدرت بذر -2-3
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گیری گیاهان قوی های ژنتیکی، فیزیکی، فیزیولوژیکی و بهداشتی بذر که در شکلای از ویژگیکیفیت بذر به مجموعه

های فیزیکی مربوط به خسارت مکانیکی شود. جنبهکنند، گفته میبلیت باروری باالیی را تضمین میو نیرومند نقش داشته و قا

زنی، های حیاتی تعیین کننده جوانههای فیزیولوژیکی در قالب ظرفیت بذر در انجام فعالیتدار شدن بذر است. ویژگیو ترک

ت تحت تأثیر شرایط محیطی نمو، برداشت، خشک کردن و ها به شدشود. این ویژگیبنیه بذر و طول عمر بذر تعریف می

(. در بذرهایی با کیفیت باال نه تنها مقدار متناسب و مشخص بذر Nellist and Hughes, 1973گیرند )نگهداری قرار می

های اضافی زنی باالی بذرها نیاز به کاشت دوباره و صرف هزینهگیرد، بلکه به علت جوانهجهت کاشت مورد استفاده قرار می

 Bishnoiنیست. برای شناخت کیفیت بذر معیارهای مختلفی وجود دارد و در این زمینه، استانداردهایی تعیین شده است )

and Santos, 1996 .)شودیم زمان ممکن گفته نیقوی و نرمال در کمتر اهچهیگ دیقدرت بذر به توان تول ای هیدر واقع بن .

و  یگلعذان یقاسم) گرددیم مختلف یطیمح طیتحت شرا هااهچهیگ کنواختیو  عیتوده بذری قوی موجب سبز شدن سر

قدرت بذر بسته به دما و رطوبت در دوران رسیدگی، برداشت و انبارداری نامناسب دچار فرسودگی  (.1375همکاران، 

تر زوال نبار، بذرها سریع(. بنابراین در صورت باال بودن دما و رطوبت نسبی محیط اMarshal and Lewis, 2004شود )می

( 2003) 1خواجه حسینی و همکاران(. et al Mohamadi, 2007تر می شوند )یافته و ضمن کاهش کیفیت، به مرگ نزدیک

( 1969) 2وود استاک تری برخوردار بودند.زنی طوالنینشان دادند که بذرهای سویا با قوه نامیه پایین، از میانگین زمان جوانه

های عادی و غیر گیری در خالل اجرای آزمون استاندارد از جمله تعداد گیاهچهخی از معیارهای قابل اندازهگزارش داد بر

تواند جهت برآورد بنیه گیاهچه به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرند. به عبارتی کاهش قوه نامیه در یک عادی می

 ند.کهای غیرعادی ظهور میتوده بذر به صورت گیاهچه

 بذر عوامل مؤثر بر قدرت -2-4

 

 
1- Khajeh-Hosseini et al 

2- Wood Stock 

 مرحله بذر، ذخایر مادر، گیاه تغذیه و محیط ژنتیکی، ساختار هاآن ترینمهم موثرند که بذر قدرت روی متعددی عوامل

 زیانبار ن یطیعوامل مح (.Perry, 1980) باشندمی بذر فرسودگی و مکانیکی صدمات, هاپاتوژن برداشت، زمان در رسیدگی
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 ,Basra et al) است ژنیدما و محتوای اکس ،یبذر، رطوبت نسب نوع است که شامل زمان انبار بذر، رگذاریبذر تاث هیبر بن

 حد رطوبت کیاز  ترنیی. در پارساندیم بیهای زنده آسسلول در بافت تریفرع هایستمیبر س همواره ،یفرسودگ .(2003

به دما و مقدار  صدمات نیا زانیکه م گرددیها وارد مبه سلول دترییشد هایبیو آس یمیترم هایسمیدر بذر، مکان یبحران

خود را به  یقیو اثرات تلف رندیگیم قرار یفرسودگ ندیفرآ ریثأتحت ت یدرون سلول هایستمیدارد. همه س یرطوبت بستگ

 Roberts) شوندیم فیبذر ضع جادیموجب ا تیدر نها و دهدیبروز م اهچهیاز عملکرد بذر و گ یهای متنوعصورت نشانه

and Osei-Bonsu, 1988). یزنجوانه قیو آثار آن از طر شودیمتأثر م یعوامل متفاوت لهیبه وس متعدد هایبذر از جنبه هیبن، 

 Sun) شودیو ... ظاهر منامساعد  طیطول عمر بذر، مقاومت به شرا اهچه،یخشک گ وزن اهچه،یتر گ وزن چه،شهیطول ر

et al, 2007). شیافزا لیدل د،یآیدست مبه اهچهیو طول گ یعیطب یزندرصد جوانه ضربحاصل بذر از هیکه بن ییاز آنجا 

 مصرف شیافزا جهیو در نت یزندر جوانه لیدخ هایمیآنز تیفعال شیبا افزا تواندیم نگیمیپرا مارهاییت بذر با استفاده از هیبن

 انصاری و همکاران،) شده در ارتباط باشد میانرژی در بذرهای پرا شیبر اثر افزا اهچهیشدن گ لیبذر و طو ایرهیخذ مواد

 ،یینها یزنعبارتند از: درصد جوانه باشد باالی آن شینشان دهنده قدرت رو تواندیبذر که م هاییژگیاز و یبرخ .(1392

 (.Agrawal, 2003) یزنمدت جوانه نیانگیو م یزنجوانه سرعت ،یزنانرژی جوانه ،یزنشاخص قدرت بذر، شاخص جوانه

 بذر آزمون قدرت -2-5

که قابل تکرار باشد  یشگاهیروش آزما کی صورت آزمون قدرت بذر را به( ISTA)بذر  شیآزما یالملل نیانجمن ب

های قدرت بذر آزمون(. Agrawal, 1980)کرده است  فیتعر کند زیمتما گریکدیاز  را و کم بذرها ادیو بتواند قدرت ز

بلکه اطالعات حاصل  شوند،ینم یزنآزمون جوانه نیگزیها جاآزمون نی. اسازند زیبذر را متما نییبتوانند قدرت باال و پا دیبا

 ایهیژگیو یابیبذر و ارز ییایمیوشیو ب یکیولوژیصفات ب رییگاندازهی هیبر پا قدرت بذر آزمون .کنندیم لیاز آن را تکم

 کی ،یطور کل به (.Perry, 1980) اندابداع شده ریمتغ یطیمح طیاز شرا یعیدامنه وس در هاو عملکرد آن هااهچهیرشدی گ

 در هااهچهیبا ظهور گ یو همبستگ رییتکرارپذ ،یارزان ،یسرعت، سادگ رینظ یاز مشخصات عموم دیبا قدرت بذر شیآزما

 ,Hampton and Tekrony)دارد  یمزرعه بستگ جینتا ییگوشیدقت در پ برخوردار باشد و ارزش هر آزمون به مرزعه

1995.) 
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 (هیبن)آزمون قدرت بذر  یبنددسته -2-5-1

متخصصان بذر  قبول ها موردشده است که تنها تعداد محدودی از آن یقدرت بذرها معرف یابیهای متعددی برای ارزآزمون 

در  یزنآزمون جوانه (،Cold Test) سرما آزمون به توانیها مآن انیم از(. Perry, 1980) و موسسات آزمون بذر است

بندی آزمون رده، (Seedling Growth Rat Test) اهچهیگ رشد آزمون سرعت، (Cool Germination Test)نییدمای پا

آزمون  ،(Speed of Germination) یزنآزمون سرعت جوانه، (Seedling Vigour Classification Rate) اهچهیگ هیبن

آزمون  ،(Electrical Conductivity Test) یکیالکتر تیهدا ایآزمون نشت مواد  ،(Brick Grit Test)خرده آجر 

 کنترل شده یآزمون فرسودگ، (Accelerated Ageing Test) رییپ عیآزمون تسر(، Tetrazolium Test) ومیتترازول

(Controlled Deterioration Test )چه شهیو آزمون خروج ر (Radicle Emergence Test) ( اشاره کردISTA, 

2012.) 

 است: ریاستفاده شده به شرح ز قیتحق نیکه در ا یهایآزمون نیترمهم

 بذر یزنآزمون سرعت جوانه -2-5-1-1

های . تودهاست قدرت بذر نییهای تعشاخص نیو کارآمدتر نیتریمیاز قد یکیتوده بذری  کی یزنسرعت جوانه

 ,Copeland and McDonald) داشته باشند یمتفاوت یزنمشابه، ممکن است که سرعت جوانه یزنبا درصد جوانهبذری 

 یزنمدت جوانه نیانگیباشد، م شده عیطور نرمال توز تک بذرها در درون توده بذری به تک یزن. اگر مدت جوانه(2001

 یزنهای جوانهزمان ن،یگردد. با وجود ا نییتع بذرها از یمین یزنممکن است با استفاده از زمان صرف شده برای جوانه

با  یزنسرعت جوانه تیو در نها یزنمدت جوانه نیانگیمحاسبه م موقع نیکه در ا کندینم تینرمال تبع عیتوز کیاغلب از 

کرر گزارش طور م به (.McDonald, 1980)کل بذری خواهد بود  یفیشاخص ک نیترقیدق ژه،یهای واستفاده از فرمول

 . بهابدییم یفزون زیبذر ن یزنمدت زمان الزم برای جوانه ،یفرسودگ شیتوده بذری با افزا کی داخل شده است که در

 یقاسم) کندیم دایدوره نگهداری، کاهش پ شیبا افزا (یزنمدت جوانه نیانگیعکس م) یزنسرعت جوانه گرید عبارت

 . ( 1386، و همکاران یگلعذان
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 اهچهیزمون رشد گآ -2-5-1-2

پس از  آزمون نیدر ا .(ISTA, 1999)شده برای قدرت بذر است  شنهادیهای پاز آزمون یکی اهچهیرشد گ زانیم

 33جدا و در دمای  (آندوسپرم ایلپه ) ایرهیهای ذخعادی را از اندام هایاهچهیمطلوب، گ طیبذرها در شرا یزنجوانه

که  یی. بذرهادهندیقرار م یابیو مورد ارز نیتوز . سپس، آنها راکنندیم ساعت خشک 31به مدت  گرادیی سانتدرجه

 البته (.Copeland and McDonald, 2001) شوندیم بندیدرجه کنند به عنوان بذر قوی دیتری تولبزرگ هایاهچهیگ

 Ventervan et)کرد  رییگندازهطور جداگانه ا و به کیرا تفک چهساقه و چهشهیر توانیم تر،قیدق جیبه نتا یابیبرای دست

al, 1997 .)بعد از کاشت،  ژهیامکان دارد که در تعدادی از روزهای و شگاهیآزما ایمزرعه  گلخانه، در اهچهیرشد کل گ

 برخوردار است ییعادی نشان دهد، از قدرت باال هایاهچهیرشد را در گ نیشتریتوده بذری که ب هر شود. رییگاندازه

(Perry, 1977 .)در حال سبز  نیجن آنها به محور عیو انتقال سر دیساخت مواد جد ییطور کارآمد توانا بذر با قدرت باال به

. آزمون رشد (1375همکاران،  و یگلعذان یقاسم) شود یم اهچهیوزن خشک گ شیامر منجر به افزا نیشدن را دارد که ا

 ایبذرها در اندازه  ریو ذخا یآزمون اثرات فرسودگ نیست. در اشده ا شنهادیدر بذر پ ییتوانا نیا یابیبه منظور ارز اهچهیگ

 (.Ghassemi-Golezani, 1992) شودیم انینما هااهچهیوزن گ

 آزمون پیری تسریع شده -2-5-1-3

برای  یعنوان شاخص بعدها به یول شد،یکردن استفاده م رهیمدت ذخ نییبرای تع یآزمون در ابتدا به عنوان آزمون نیا

استاندارد، قادر  یزنبا آزمون جوانه سهیمقادر  آزمون نی. ا(1384شعار و همکاران،  دهقان) دیدرت بذر استفاده گردق نییتع

اثر  ی. بررس(1990پاندی و همکاران، )قرار دهد  اریاخت بهتری از سبز شدن بذر محصوالت در مزرعه را در جیاست نتا

زودرس  رییکلزا نشان داد که پ پیدر دو ژنوت دازیپراکس کاتاالز و هایمیآنز تیو فعال یزنزودرس بر صفات جوانه رییپ

 نی. همچنگرددیدر کلزا م یزندرصد، سرعت و شاخص جوانه کاهش جهیو در نت هامیآنز نیا تیموجب کاهش فعال

 (.1388مکاران، توکل افشاری و ه)کمتری داشتند  یزنتر جوانهقوی هایپیژنوت به نسبت ترفیضع هیبا بن ییهاپیژنوت

از  پس نییباال و پا تیفیبذرهای برخوردار از ک یزنجوانه زانیدر م راتییگزارش کردند که تغ (1973) 1نیباسک دلوچ و
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انبار کردن داشته  دوره یهای بذری پس از طبذرهای همان توده یزنشده، روند مشابه جوانه عیتسر رییاجرای آزمون پ

 .است

 فرسودگی بذر -2-6

 بذر (. پیریEllis and Roberts, 1980) دارد بذر قدرت بر را تأثیر بیشترین بذر فرسودگی ژنتیکی، ساختار زا بعد

 علت به بذرها، درصد 25 حدود سالیانه که دهدمی نشان آمار. است زراعی محصوالت تولید در عمده مشکالت از یکی

تر باشد، هر چه شرایط بذرها از نظر رطوبت و دما نامناسب. (McDonald et al, 1986روند )می بین از پایین کیفیت داشتن

تحریک پراکسیداسیون لیپیدی از دیگر تغییرات مهم در زمان (. Ellias et al, 2006شدت فرسودگی بیشتر خواهد بود )

 Seiadat et al, 2011; Basra) شودزنی و قوه نامیه میفرسودگی بذر است. که موجب کاهش قدرت بذر، توانایی جوانه

et al, 2003). تواند به وسیله آزمون بنیه بذر و به روش پیری تسریع شده بررسی شود فرسودگی بذر در اثر انبار کردن می

(Deluche and Baskin, 1973.) 

 زنی بذرهای جوانهتأثیر فرسودگی بر شاخص -2-6-1

 موقعیت نگهداری توانایی بذر هایسلول آن، هنتیج در که است بذر فرسودگی اصلی داللیل از یکی غشایی، اختالالت

 هایرادیکال تولید و آزاد چرب هایاسید سطح افزایش اختالالت، این اصلی عامل. داشت نخواهند را شانطبیعی وظیفه و

های موجود کاهش یکپارچگی غشای طبق گزارش (.Grilli et al, 1995) باشدمی هالیپید پراکسیداسیون طریق از آزاد

ترین تغییراتی است که در زمان های هیدرولیتیک از مهمسمایی، تحریک پراکسیداسیون لیپید و کاهش فعالیت آنزیمپال

 تواند منجر به کاهش کیفیت بذر، کاهش درصد وشوند که این تغییرات میفرسودگی در بذر ایجاد می

 

 
1- Delouche and Baskin 

 ,Basra et alهای محیطی و گاهی کاهش عملکرد شوند )ش حساسیت به تنشزنی، رشد کندتر گیاه، افزایسرعت جوانه 

Rehman et al, 1999 ;Hosseini et al, 2003-Khajeh ;2003.) ای بر بذرهای ( در مطالعه2003) 1ورما و همکاران

زنی، کارکرد بذر، نهزنی، طول گیاهچه، سرعت جوازوال یافته در کلزا گزارش کردند که در اثر فرسودگی بذر، درصد جوانه
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 دادند نشان نیز( 1388) همکاران و سلطانی یابد.زنی بذر، میزان تنفس، محتوا و درصد پروتئین کل کاهش میبنیه، جوانه

 کارایی کاهش را آن علت و داشتند های محیطیتنش به واکنش در متفاوتی شدن سبز قدرت گندم یافته زوال بذور که

به طور کلی کاهش شاخص بنیه گیاهچه، ناشی از کاهش اجزای آن  .نمودند بیان گیاهچه شدر کاهش و بذر ذخایر تخلیه

 (.Sung & Jeng, 1994یابند )زنی و طول گیاهچه است که هر دو در شرایط پیری بذر کاهش مییعنی درصد جوانه

 

 های آنتی اکسیدانتتأثیر فرسودگی بر فعالیت آنزیم  -2-6-2

شود. اکسیژن فعال نیز دگی نیز از آن جمله است، موجب افزایش انواع اکسیژن فعال میهای محیطی که فرسوتنش

های آزاد در سیتوپالسم اکسید هیدروژن و رادیکالکند. افزایش پرموجب انتقال سیگنال شده و پاسخ دفاعی را فعال می

های های آزاد و آنزیمعدم تعادل بین رادیکال های فتوسنتتیک شده وفعال شدن فعالیتها در طی فرسودگی، منجر به غیرسلول

ها در طی فرسودگی اتفاق افتاده و باعث افزایش حساسیت شود. همچنین کاهش پیوستگی پروتئینآنتی اکسیدان را سبب می

 ,Berlett and Stadtmanشود )گردد و در نهایت کاهش قوه نامیه بذور، مشاهده میهای تجزیه کننده میها به آنزیمپروتئین

شده و این امر منجر به اختالل در فرآیند نسخه برداری و در نهایت عدم  DNAفرسودگی بذر موجب تخریب  (.1997

گردد. بدون فعالیت آنزیمی زنی بذر میها( مورد نیاز برای مراحل اولیه جوانههای ضروری )آمیالز و آنتی اکسیدانسنتز آنزیم

قابل دسترس  ATPهای انرژی نظیر های الزم برای سنتز حاملو در نتیجه مولکولمناسب، ذخایر بذر هیدرولیز نشده 

  (.Mc Donald, 1999نخواهند بود )

 

 
1- Verma et al  

های آزاد، از فرسودگی بذر جلوگیری کرده و روند آن را کندتر توانند با کم کردن میزان رادیکالها میآنتی اکسیدانت

دهنده شکست مکانیسم دفاعی تواند نشانها پس از ادامه یافتن روند فرسودگی، میاکسیدانتکنند ولی کاهش مقدار آنتی 

 . (Farooq et al, 2009)ها باشدهای آنتی اکسیدانت بذر در برابر این رادیکالسیستم

 

 پرایمینگ -2-7
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زنی، استقرار اولیه و غیره جوانههایی چون پرایمینگ بذر به اعمال هر نوع تیماری قبل از کاشت به منظور ارتقاء مؤلفه

 کارکرد افزایش باعث تواندمی که است بذر بهبود هایروش از یکی نگیپرایم. (1392شود )آذرنیا و عیسوند، اطالق می

 بذر به که طوری به شودمی اعمال بذر شده کنترل آبدهی روش در این شود، تنش شرایط در(  شدن سبز و زنیجوانه) بذر

چه خارج زنی شامل )فعال شدن آنزیم( انجام شود ولی ریشهجذب کند و مراحل اولیه جوانه آب مقداری شودمی داده اجازه

 یزنجوانه یکنواختیسرعت و  شیمؤثر به منظور افزا یماریبذر به عنوان ت نگیمیپرا ماریت(. Farooq et al, 2006شود )نمی

 (.1390و همکاران،  ادتیمورد استفاده قرار گرفته است )س یزراع اهانیاز گ یاریدر بس م،مقاو اهانیدر مزرعه و ظهور گ

 محیط، شرایط اکولوژیکی با مواجهه و خود بستر در قرار گرفتن از بذور، پیش آن واسطه به که است تکنیکی بذر پرایمینگ

 زیستی تظاهرات بروز واند سببتمی امر این. آورندمی دست به را زنیجوانه بیوشیمیایی، آمادگی و فیزیولوژیکی لحاظ به

 چگونگی در توانمی را این موارد که به طوری گردد آن از حاصل گیاه و تیمار شده در بذر متعددی و فیزیولوژیکی

. کرد مشاهده محصول کیفی و کمی و افزایش زودرسی محیطی، هاینهاده از برداری بهره اولیه گیاه، استقرار زنی،جوانه

به  بنا. شودمی بذرها زنیجوانه فرآیند تسریع سبب آید کهمی حساب به فیزیولوژیکی هایروش از یکی پرایمینگ بذر

 دلیل به کند ولیمی طی را زنیجوانه مراحل بذر آن وسیله به که شودمی اطالق کشت از قبل بذر تیمار به پرایمینگ تعریف،

 (.Nascimento and Aragao, 2004) دگیرنمی صورت چهخروج ریشه شده جذب آب میزان بودن پایین
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