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 چكيده

بررسي در آزمايشگاه علوم و  بذرهاي جو، اينزني هاي جوانهبر شاخص  پير كردن زمان مدتبه منظور بررسي اثر ژنوتيپ و
طرح كامال تصادفي انجام به صورت  عاملي دو تكنولوژي بذر دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد تهران به صورت فاكتوريل

دو گانه اثر  .بود، يك هفته، چهار هفته) شامل ده ژنوتيپ، عامل دوم مدت زمان پير كردن بذر (سه روزعامل اول گرفت. 
در سطح  زني و ميانگين مدت زمان جوانه زنيسرعت جوانهزني، هاي درصد جوانهن پيري براي شاخصو مدت زماژنوتيپ 

زني سازي از نظر صفت جوانهبعد از يك ماه ذخيره 2هاي مورد بررسي به جز ژنوتيپ همه ژنوتيپ. دار بوديك درصد معني
 4 ژنوتيپ ها به جزدر همه ژنوتيپ پيري زمان ايش مدتبا افز در اين تحقيق زنيسرعت جوانه در حد باال قرار داشتند.

زني در ژنوتيپميانگين مدت زمان جوانه همچنين نتايج تحقيق نشان داد بيشتر بود. 2كاهش يافت و اين كاهش در ژنوتيپ 
ها از نظر تيپاين ژنو نشاندهنده كيفيت باالترها پايين و اين ك ماه پيري نسبت به بقيه ژنوتيپپس از ي 8و  3،4،7هاي 

  .باشددر توده مورد بررسي مي پتانسيل انبارداري 

ژنوتيپ، مدت زمان پيري، درصد جوانه زني، ذخيره سازي،  :كلمات كليدي  

  مقدمه

 دهد.شود  و توانايي بذر براي زنده ماندن را كاهش ميپيري بذر به فرآيند از دست رفتن كيفيت بذر با گذشت زمان اطالق مي

اي شود. فرسودگي بذر پديدهي مختلفي در فرآيند پيري شركت دارند كه سبب كاهش بنيه و كيفيت بذرميهامكانيزم
بودن دما، رطوبت، فشار اكسيژن و عوامل تاثير گذار از جمله  فيزيولوژيك است كه در دوره پس از برداشت در شرايط باال

افزايش فعاليت آنزيمي،  سبب شود ويط انبارداري آغاز ميژنتيك، وجود موجودات ذره بيني و رطوبت بذر به تدريج در مح
 شودتنفس و نفوذپذيري غشاهاي سلولي، كاهش قوه ناميه، بنيه بذر، استقرار گياهچه و در نهايت كاهش عملكرد محصول مي

شد كه پيري  هاي جو مشخصبر روي ژنوتيپ يدر تحقيق ).1( كه در اين ميان رطوبت و دما از مهم ترين اين عوامل هستند
زني در جوانه هايشاخصهدف از انجام اين تحقيق بررسي  .)5(گرديدزني هاي جوانهسبب كاهش درصد، سرعت و شاخص

  باشد.در حفظ و تداوم بنيه بذر مي ذخاير ژنتيكياز طريق آزمون پيري كنترل شده و مطالعه نقش  مورد بررسي هايژنوتيپ

  مواد و روش: 

  هآزمون پيري كنترل شد

زني آزمايشي در آزمايشگاه علوم و تكنولوژي بذر دانشكده به منظور بررسي اثر پيري كنترل شده بر صفات مربوط به جوانه
كشاورزي دانشگاه شاهد تهران به صورت فاكتوريل دو عاملي به صورت طرح كامال تصادفي انجام گرفت. عامل اول شامل ده 

شابه اصول اساس اجراي اين آزمون م ، يك هفته، چهار هفته)بود. ر (سه روزژنوتيپ، عامل دوم مدت زمان پير كردن بذ
گراد در درجه سانتي 43در آون با دماي  و هاي فويل آلومينيوم قرار داده شددرون پاكتبذرها  آزمون پيري زودرس است و

  .  )4(هاي سه روز، يك هفته و چهارهفته قرار گرفتندمدت زمان
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عدد بذر ضدعفوني شده از هر تيمار پيري روي  25زني درصد، سرعت، ميانگين مدت زمان جوانه به منظور بررسي صفات
با گراد انتقال يافت. درجه سانتي 25ها به داخل ژرميناتور با دماي كاغذ واتمن با فواصل مناسب قرار گرفت. سپس پتري ديش

ها از زني نمونهبعد از اتمام مدت زمان جوانهشد.   زده شمارشزني در هر روز در ساعت مشخصي بذور جوانهشروع جوانه
  ژرميناتور خارج و و صفات مربوط به رشد گياهچه اندازه گيري شد.

  يمحاسبات آمار

ن با استفاده از يانگيسات ميانس قرار گرفتند و مقايه واريمورد تجز SAS يآمار يش ها توسط نرم افزارهايآزما يداده ها
  درصد انجام شد. 5مال آزمون دانكن در سطح احت

ژنوتيپ هاي جو تجزيه واريانس تاثير ژنوتيپ، زمان و رطوبت برشاخص هاي جوانه زني -1جدول   

 ns،**،*دار در سطح 1 درصد دار درسطح 5 درصد، معنيدار، معني بترتيب غير معني

 :نتايج و بحث

 زني درصدجوانه

. نسبت به شاهد تفاوت چنداني نداشت 2يپ به جز ژنوت هاهمه ژنوتيپدر با افزايش مدت زمان پيري زني درصد جوانه

شاهد و مدت زمان سه روز و چهار هفته به لحاظ آماري تفاوتي نداشتند وليكن در مدت زمان يك هفته  در تيمار 2ژنوتيپ 
و دهد و روند آن به رطوبت بذر، سطح اكسيژن قوه ناميه را طي ذخيره سازي كاهش مي  بذر، يريپ در مرتبه بعد قرار گرفت. 

به جز  هاداري بين ژنوتيپتفاوت معنيدر اين تحقيق . ) 3( شود بستگي دارددرجه حرارت شرايطي كه  بذر ذخيره مي
 زني بااليي برخوردار بودند.از جوانه هاوجود نداشت و ژنوتيپ بعد از پيري به مدت يك ماه 2ژنوتيپ 

 
ژنوتيپ ييرات درصد جوانه زني بذر دهاثر متقابل ژنوتيپ در زمان بر تغ مقايسه ميانگين - 1شكل   

 

 

 منابع تغييرات درصد جوانه زني سرعت جوانه زني ميانگين مدت زمان جوانه زني
58/93

**
 3691/94

** 601/21
 ژنوتيپ **

426/96
**

 2037/89
**

 83143/24
 زمان **

21/26
**

 910/11
** 777/42

 ژنوتيپₓ زمان    **
22/0  67/0  81/10  خطا 

92/2  94/16  20/6  ضريب تغييرات 
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 سرعت جوانه زني

اما مدت زمان پيري تفاوت  ،داري مشاهده نشدتفاوت معنيزني بين سرعت جوانهقبل از پيري نتايج مقايسه ميانگين نشان داد 
تنها تغيير كوچكي بعد از سه روز  3،4،5،6،7،8هاي دهد، به طوري كه اگرچه در ژنوتيپبين بذور انبار شده را بهتر نشان مي

زني كاهش معنيدر صفت سرعت جوانه 10و  2،9هاي هاي پير نشده  مشاهده شد، اما ژنوتيپانبارداري نسبت به ژنوتيپ
فته هايي كه به مدت يك هزني در ژنوتيپخود نشان دادند. كاهش سرعت جوانهمدت سه روز ازاز  بعد داري نسبت به شاهد

تفاوتي  8و4هاي داراي شيب بيشتري بود. با افزايش زمان انبارداري ژنوتيپ 3ها به جز ژنوتيپ ذخيره شدند در همه ژنوتيپ
زني آنها تغييري نكرد. زني با مدت زمان يك هفته پيري نداشتند و همچنان در طي يك ماه سرعت جوانهاز نظر سرعت جوانه
زني بذر كلزا و بود. ساير محققان در بررسي روند جوانه 2ذشت يك ماه مربوط به ژنوتيپزني بعد از گكمترين سرعت جوانه

زني كاهش بيني زوال بذر طي شرايط متفاوت انبارداري تاييد كردند با افزايش زمان انبارداري و رطوبت بذر سرعت جوانهپيش
 ).  2يافت( 

  
  جوانه زني بذر ده ژنوتيپسرعت  تغييراتربمقايسه ميانگين اثر متقابل ژنوتيپ در زمان  -2شكل 

  ميانگين مدت زمان جوانه زني

زني مشخص كرد با افزايش زمان انبارداري ميانگين مدت زمان جوانه كردنمقايسه ميانگين اثر متقابل ژنوتيپ، مدت زمان پير
زني ر داشتند ميانگين مدت زمان جوانهزني باالتهايي كه سرعت جوانهدهد كه ژنوتيپافزايش يافت. نتايج اين تحقيق نشان مي

زني يكساني داشتند. ها در شرايط نرمال و طبيعي قبل از پير شدن ميانگين مدت زمان جوانهدر آنها پايين بود. همه ژنوتيپ
شان داري نتغيير معنيزني به لحاظ آماري جوانه ميانگين مدت زماناز نظرسازي سه روز و يك هفته در طي ذخيره 3ژنوتيپ 

زني پايين) را در پي داشتند. سازي سه روز بيشترين نتايج (ميانگين مدت زمان جوانهدر ذخيره 8و 7، 3،4،5هاي نداد. ژنوتيپ
زني باال) را نشان دادند. افزايش  دوره انبارداري بر كمترين نتايج (ميانگين مدت زمان جوانه 10و  1،2،6،9هاي ژنوتيپ

زني در ژنوتيپطي دوره پيري يك ماه ميانگين مدت زمان جوانهكه ني اثر منفي داشت به طوري زميانگين مدت زمان جوانه
 1،9هاي با يكديگر نداشتند. ژنوتيپ سه روز و يك هفته در تيمار شاهد، داريباال و اين دو ژنوتيپ تفاوت معني 6و  2هاي 

زني در مرتبه بعد قرار گرفتند. با گذشت زمان ت زمان جوانهسازي يك ماهه از نظر باال بودن ميانگين مددر مدت ذخيره 10و 
 8و  3،4،7هاي زني ژنوتيپيابد، با اين وجود گرچه ميانگين مدت زمان جوانهبعد از انبارداري، قابليت حيات بذر كاهش مي

  )3بذر باشد( شود نشاندهنده كيفيت باالتر تودهپس از طي دوره طوالني انبارداري كاهش يافت احتمال داده مي
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  بذر ده ژنوتيپ زنيميانگين مدت زمان جوانه مقايسه ميانگين اثر متقابل ژنوتيپ در زمان برتغييرات  -3شكل 
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Abstract  

In order to study effect of genotype and time of ageing seeds of barley, the study in the laboratory  

Tehran shahed University of Science and Technology Seed factorial completely randomized design 

was done two factors. The first factor of ten genotype, duration of seed aging time (three days, a week, 

four weeks). Twofold effect of genotype and duration of aging for indexs of germination, germination 

rate and mean time of germination was significant at the one percent level. The germination rate in this 

study With increasing time of aging in all genotypes except genotype 4 decreased and this decrease 

was higher in genotype 2. The results also showed   mean time of germination in genotypes 3,4,7 and 

8 After a month of ageing than other genotypes are lower and this reflects the quality  Higher 

genotypes are evaluated in terms of the potential for mass storage.. 
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