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 (.Hordeum vulgare L)ماندگاری  بذر جو  مادری، بر ۀشرایط رشد پای تأثیربررسی 
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 چکیده
های  کرت صورت بهای ، آزمایش مزرعه(.Hordeum vulgare L)مادری بر ماندگاری بذرهای جو  ۀبررسی شرایط رشد پای منظور به

: آبیاری مادری شامل ۀشده بر پای اعمال های رطوبتی، تیمارشدهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا بلوک ۀخردشده در قالب طرح پای

گلدهی( و تنش شدید )قطع آبیاری از گلدهی تا برداشت( و تیمارهای کودی شامل شاهد  ۀدر مرحلکامل، تنش متوسط )قطع آبیاری 

با شیمیایی بود.  کمپوست ورمیکمپوست، کود شیمیایی، تلفیقی از کود زیستی با شیمیایی و کود  )بدون کود(، کود زیستی، کود ورمی

شد. و  یریگ اندازهبنیه و پراکسیداسیون غشا  یها آزموناری بذرها پس از پنج سال انبارداری طبیعی با استفاده از بذر و ماندگ ۀبنی

تنش متوسط خشکی کاهش  یرتأثدرصد سبز شدن تحت  ،. نتایج نشان دادشدگیاه بررسی  های یژگیو دیگرعملکرد دانه و  یتدرنها

تنش متوسط قرار گرفتند در  در شرایطکود زیستی با کود شیمیایی دریافت کرده بودند و تلفیقی  نظامگیاهانی که  که یدرحالیافت. 

ین درصد سبز شدن را داشتند، همچنین ارتفاع بوته و عملکرد دانه افزایش و هدایت الکتریکی و پراکسیداسیون غشا بیشترکمترین زمان 

بودند پس  قرارگرفتهآبی متوسط تنها کود شیمیایی دریافت و در شرایط تنش کم ها آنکه تیماری که پایۀ مادری  یدرحالکاهش یافت،  ها آندر 

پذیرتر بودند. تیمار کود تلفیقی شیمیایی و زیستی در شرایط مختلف  زنی و اجزای عملکرد آسیباز دورۀ انبارداری از لحاظ صفات جوانه

 ه، ماندگاری بذر و عملکرد پس از انبارداری نشان داد.یکسان عمل کرده و بیشترین پایداری را در صفات بنی طور بهرطوبتی، 

 
 .انبارداری، تنش خشکی، کود تلفیقی، کود زیستی های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 
To evaluate the effect of maternal growth environment on the establishment and seed vigor of barley (Hordeum 
vulgare L.), after warehouse storage, a field experimental was conducted as spilit plot arrangement in complete 
randomized block design with three replications. The Irrigation treatments, included full irrigation, moderate stress 
(irrigation flowering stage) and severe stress (irrigation from flowering to harvest), and fertilizer treatments included 
control (without fertilizer), bio-fertilizer, organic fertilizer, chemical fertilizer, integrated of manure bio-fertilizer with 
the chemical fertilizer and combination of manure organic fertilizer with chemical fertilizers. Seed vigor and survival 
after five years of natural storage were measured via vigor test and lipid peroxidation test and finally the grain yield 
and other plant characteristics were evaluated. The results showed that the moderate drought stress imposed on the 
mother plant reduced the germination percentage, while the plants which received the integrated bio-fertilizer with 
chemical fertilizer, had the highest percentage of germination. In this treatment plant height and grain yield increased 
whereas reduced EC and Lipid peroxidation, while the treatments in which recieved chemical fertilizerand had been 
under mild water stress, after the storage period, germination and yield component were more vulnerable. The results 
of seed vigor, establishment and peroxidation of membrane indicated that among of fertilizers treatment imposed on 
the maternal, the integrated bio-fertilizer with chemical fertilizer under different water stress conditions had the same 
result and showed more sustainability in seed vigor, yield and storability potential. 
 
Keywords: Bio-fertilizer, drought stress, integrated fertilizer, storage. 
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 مقدمه 

تولید از  ةواحد بنیادین حیات گیاه و نهاد عنوان بهبذر 

 باید استفاده مورد دیرباز مورد توجه بوده است، بذر

 بنیه که یدرصورت باشد. داشته باالیی ۀبنی و نامیه ةقو

کاهش درصد و سرعت  با است ممکن باشد، پایین

 عملکرد های سبزشده در مزرعه، بررشد گیاهچه

 ,.Qhasemi Glzany et alبگذارد ) یرتأث زراعی گیاهان

 از پیش بذر، ۀاولی ۀبنی اینکه به توجه . با(1996

 شودمی تعیین مادری گیاه روی انبارداری، و برداشت

 و بذر ۀبنی بر که مادری ۀرشد پای شرایط است الزم

 بررسی ،است مؤثر آن عمر طول و انبارداری قابلیت

 به مربوط مادری ۀپای های گذاریاثر از یکی. دشو

 نور، دما، از اعم مادری گیاه رشد محیط شرایط

 است اکسیدکربندی ها وهورمون تغذیه، رطوبت،

Abein & Islamic, 2008)). از یکی ایران، کشور 

 حاصلخیزی و آبی منابع کمبود با که است کشورهایی

 و رشد ةمحدودکنند منبع دو عنوان به خاک، کم

 . Babaeian)  (2009 ,روست هگیاهان روب عملکرد

 ۀبنی بر مؤثرمحیطی  های عامل ینتر مهم از یکی

 حین در مادری گیاه روی آبیکم هایتنش وقوع بذر،

 و چروکیده بذرهای تشکیل باعث که است بذر تشکیل

 Soltani et)دهد کاهش می را بذر ۀبنی و شده کوچک

al., 2007 .)شدید تنش در شرایط جو بذرهای 

 بذرهای نتیجه یعی داشته، درسر نمو خشکی،

 ,Samerah) کردند تولید کمتری محصول و تر کوچک

محققان  دیگر. این در حالی است که تحقیقات (2005

سطوح مختلف آبیاری بر سرعت  تأثیرنشان داد که 

 Khalili) داری نداشته استزنی اثر معنیجوانه

Aghdam et al., 2012اعالم (. همچنین محققان 

 ها آن بذرهای که غالت در بذر شترین بنیۀبی کردند،

 رسیدگی از پیش شوندمی برداشت خشک صورت به

 بذر طور مسلم بنیۀ به اما د،آیمی به دست فیزیولوژیکی

 باقی وضعیت همین در انبارداری ةدور طول در

 پیری فرآیند در .(Egli & Tekrony, 1991) ماند نمی

 و یمیاییبیوش مختلف های پذیریدر بذرها، تغییر

امر  این که دهدمی رخ (متابولیکیوسازی ) سوخت

 عنوان به آن از و شودمی بذر کیفیت کاهش به منجر

 . آنچه(Soltani et al., 2007) شود می ذکر بذر زوال

 قابلیت نه و بذر ۀبنی نه که است آن است مسلم

 بین از آنی طور به یک یچه بذر، ةتود یک زنی جوانه

 طور به و زمان گذشت با ها آن دوی هر بلکه رودنمی

 فرآیند بذر یک کنند. زوالمی پیدا کاهش تصاعدی

 در حفاظت با اما .ددارقابلیت برگشت ن بوده و جاری

 داد کاهش را زوال سرعت توانمی انبار مناسب شرایط

(Agha Barati & Marlyan, 2011.) شایان  البته

 ارینگهد صورت در حتی بذر زوال که است یادآوری

 و است پرهیزناپذیر شرایط ترینمطلوب در آن

 دهدمی دست از خود را زنی جوانه توانایی بذر یتدرنها

(Shabanzadeh et al., 2008 .) نگهداری و انبارداری

در شرایط طبیعی به مدت چند سال، باعث وارد آمدن 

فیزیکی و فیزیولوژیکی شده و زوال بذر را  آسیب

زوال بذر نه تنها سبب  شود. در نتیجه تشدید می

شود بلکه موجب کاهش سرعت نامیه می ةکاهش قو

 شودبذر و کاهش استقرار گیاهچه می ۀزنی و بنیجوانه

(Alyvand et al., 2013)تأثیرمادری با  ۀ. محیط پای 

انبارداری بذر را  قابلیتبذر ممکن است  ۀاولی ۀبر بنی

تا با رسد قرار دهد که ضروری به نظر می یرتأثتحت 

 هنگامانبارداری را از  قابلیت، مؤثر های عاملشناسایی 

 Soltani et) مادری بهبود بخشید ۀتشکیل بذر روی پای

al., 2007) نوعی تنش غیر زیستی  درازمدت. خشکی

 اکسایشی انبارداری تنش ةدور دراست که 

کند. پراکسیداسیون لیپید از  را القا می (اکسیداتیو)

است که منجر به عدم  شیاکسای پیامدهای تنش

 شودهای فعال اکسیژن میتعادل تولید و حذف گونه

(Stanislawa & Ratajczak, 2014.)  باعث  فرآینداین

و همچنین  شودمی ها پروتئینبه  ایشیآسیب اکس

کند ایفا می ای یاختهای در تخریب غشای نقش ویژه

را به هم زده و  ای یاختهدر نتیجه ساختارهای غشای 

 یاختهها از نتیجه موجب افزایش نشت الکترولیت در

در چنین مواردی گیاه  (.Marok et al., 2013)شود می

تواند خود شود، نمی رو روبهآبی که با تنش کم هنگامی

را با شرایط موجود وفق دهد، در نتیجه تنش روی 

گذارد و بذر تولیدی اثر می ای یاختهساختار و غشا 

موجب  یتدرنهالکتریکی و باعث افزایش هدایت ا

 Maleki Farahani) شودبذر می ۀکاهش عملکرد و بنی

et al., 2010.)  
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بذر  ۀبا توجه به اهمیت ماندگاری بذر و حفظ بنی

مادری بر  ۀمحیط پای تأثیرجو در انبار، در این تحقیق، 

بذر گیاه پس از پنج سال انبارداری در شرایط  ۀبنی

 .شد بررسی طبیعی،

 

  ها روشمواد و ا
 وروای آزمایش مزرعه

 ۀاز بذرهایی استفاده شد که پای بررسیانجام این  برای

شرایط مختلف رطوبتی و کودی اشاره  در ها آنمادری 

ای شامل  شده در زیر رشد کردند. آزمایش مزرعه

 ۀجو بود که در مزرع ۀبررسی آزمون استقرار گیاهچ

 1392کشاورزی شاهد در سال  ةتحقیقاتی دانشکد

درجه و  36اجرا شد. عرض جغرافیایی محل آزمایش 

درجه و  53شمالی و طول جغرافیایی آن  ۀدقیق 31

 ۀآب هوایی منطق های یژگیو. استشرقی  ۀدقیق 48

دمای سالیانه  بیشینهشامل میانگین   بررسیمورد 

 3/17، میانگین دمای سالیانه سلسیوس ۀدرج 5/23

و  متر یلیم 1/10، میانگین بارندگی سلسیوس ۀدرج

مادری گیاه  ۀدرصد بود. پای 3/39رطوبت نسبی هوا 

 .Hordeum vulgare L) رقم ترکمن ۀجو شش ردیف

cv Turkman)  کرت خردشده  صورت بهبود. آزمایش

کامل تصادفی در سه تکرار  یها بلوکدر قالب طرح 

آزمایش عبارت بودند از:  های عامل انجام شد.

آبیاری کامل در -1 آبیاری در سه سطح تیمارهای

گلدهی  آغازاز قطع آبیاری -2رشد گیاه،  ةطول دور

و ( 70پر شدن دانه )زادوکس  آغاز( تا 65)زادوکس 

 عامل دوم قطع آبیاری از گلدهی تا برداشت و -3

شاهد بدون کود، -1شش سطح  کوددهی در تیمارهای

کود زیستی که حاوی سودموناس و باسیلوس، -2

و  2)کود زیستی بارور وم بود، ازتوباکتر و آزوسپریلی

شرکت تولیدکننده به  ۀتوصی پایۀنیتروکسین که بر 

کود  -3 کیلوگرم در هکتار استفاده شدند( 1 میزان

ز کامل دُ -4، تن در هکتار 5 میزانبه  کمپوست ورمی

کیلوگرم در هکتار  125) شده کود شیمیایی توصیه

 5/62) درصد کود شیمیایی 50تلفیق  -5 نیتروژن(

 5/0)به همراه کودهای زیستی  کیلوگرم در هکتار(

درصد کود  50تلفیق  -6و کیلوگرم در هکتار( 

به همراه کود  کیلوگرم در هکتار( 5/62) شیمیایی

تن در هکتار(. پس از بررسی  5/2) کمپوست ورمی

های بذری با نگهداری در توده همۀبنیه، رطوبت 

این بذرها  درصد رسانیده شد. 7شده به  شرایط کنترل

های آلومینیوم فویل پس از ایجاد خالء در پاکت

ها در شرایط انبارداری شدند. سپس پاکت بندی بسته

و رطوبت  سلسیوس ۀدرج 25-30طبیعی )دمای 

سال نگهداری  پنجدرصد( به مدت  50-70نسبی 

 شرایط تأثیر بررسی برای مدت ینازا پسشدند. 

 قابلیت روی مادریۀ پای بر شده اعمال محیطی

بذر آزمایش استقرار در مزرعه و  طبیعی انبارداری

 50 عرض به هاییبررسی عملکرد انجام شد. پشته

 عملیات و ایجاد زمین در فاروئر، از استفاده با متر یسانت

 1×1ابعاد  به آزمایش هر کرت. شدبا دست اجرا  کاشت

 2 ۀبه فاصل بذر از هر توده، 100 شمار مترمربع بود.

در هر کرت کاشته دو ردیفه  صورت بهاز هم  ترم یسانت

 به توجه با متر بود.1 گریکدیها از کرت ۀ. فاصلندشد

 رشد ةدور طول در کامل آبیاری خاک، رطوبت میزان

 از پس درنگ یب آبیاری نخستین. شد گرفته در نظر

تعیین صفات مربوط به استقرار  برای. شد انجام کاشت

 شماررعه صورت گرفت، گیاهچه بازدید روزانه از مز

 تکرار سه هر در مزرعه در سبزشده هایگیاهچه

 به کاشت تاریخ از روز هفت گذشت از پس آزمایشی

 پایان در و شمارش تجمعی صورت به روز، 14 مدت

شدن،  سبز درصد های فراسنجه ها،گیری اندازه مدت

 از استفاده با ،سبز شدنیکنواختی  و سبز شدن سرعت

گیاه نیز  رشد پایان و در شد محاسبه Germin ۀبرنام

 توده یستزها، عملکرد دانه و  میانگین ارتفاع بوته

 .شد یریگ اندازه

 

 آزمون آزمایشگاهی )سنجش میزان هدایت الکتریکی(

ها از بذر، میزان نشت الکترولیت یریگ اندازه منظور به

 50 میزانبذر قرار داده شد.  25 شماردر هر ظرف 

 ها قطر دیونیزه به آن اضافه شد، ظرفآب م لیتر یلیم

ساعت قرار  24به مدت  سلسیوس ۀدرج 25در دمای 

داده شدند. سپس هدایت الکتریکی محلول با استفاده 

شد. میزان نشت  خواندهسنج از دستگاه هدایت

متر بر  میکروزیمنس بر سانتی برحسبها الکترولیت

 . شدگرم بذر محاسبه و گزارش 
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 ن لیپید سنجش پراکسیداسیو

برآورد میزان پراکسیداسیون لیپید در بذر،  منظور به

 یریگ اندازهآلدهید در کل بذر دیمیزان تولید مالون

شده در  (. بذر آسیابHeath & Packer, 1968) شد

کلی  به درصد1( اسید TCAمحلول تری کلرواستیک )

دقیقه در  10شده، سپس مخلوط به مدت  همگن

نتریفیوژ شد و به محلول دور در دقیقه سا 10000

( TBAتیوباربیوتریک اسید ) درصد5شناور، محلول 

 ۀدرج 95اضافه شد و به حمام آب گرم در دمای 

منتقل شد و پس از سرد شدن مخلوط،  سلسیوس

نانومتر توسط  532 موج طولمیزان جذب مخلوط در 

سنج نوری )اسپکتوفتومتر( مدل  دستگاه طیف

(Shimadzu UV-100)  آلدهید  دی و میزان مالونخوانده

وزن خشک بذر  نانو مول در گرم برحسبتولیدشده 

 SAS افزار نرمبا  ها دادهواریانس  ۀ. تجزیشدگزارش 

استفاده  Excel افزار نرمانجام و برای رسم نمودارها از 

درصد و 5در سطح  LSDآزمون  با ها یانگینمشد. 

 درصد مقایسه شد.1

 

 نتایج و بحث
 در مزرعهاستقرار گیاه 

استقرار  ةبررسی کیفیت بذر و انبارداری بر نحو برای

 شان یمادر ۀگیاهچه در شرایط مزرعه، بذرهایی که پای

در سه سطح تنش رشد کرده بودند کاشته شدند تا 

صفاتی که در ارتباط با چگونگی استقرار جمعیت 

انبارداری بر  تأثیرد. شوگیاهی در مزرعه است ارزیابی 

شده در مزرعه در  ن بذرهای کاشتهوضعیت سبز شد

واریانس  ۀنتایج تجزی پایۀارائه شده است. بر  1جدول 

مادری بر  ۀشده بر پای اثر متقابل کود و آبیاری اعمال

صفات مورد ارزیابی بذر پس از انبارداری طبیعی  ۀهم

 (.1شد )جدول  دار یمعندرصد  1در سطح احتمال 

 

 درصد سبز شدن

کود  تیمارتنش خشکی و  متقابلمیانگین اثر  ۀمقایس

که بذرها در شرایط  هنگامی یزن جوانهمشخص کرد 

آبیاری کامل رشد کردند و کود تلفیقی یا شیمیایی 

شان نسبت به تیمارهایی که  زنی دریافت کردند، جوانه

کوددهی نشدند یا تیمارهایی که کود زیستی و آلی 

آبی  تنش کم در شرایطبود.  بیشتردریافت کردند 

زنی دهی همچنان جوانهمتوسط تیمارهای تلفیقی کود

 ۀباالتری داشتند. بذرها پس از انبارداری، همچنان بنی

تیمارهایی که  که یدرحالخود را حفظ کردند، 

( یا تیمارهایی که کود درصد73کوددهی نشدند )

و شیمیایی  (درصد75(، آلی )درصد5/73زیستی )

 یآب کم تنش در شرایط( دریافت کردند درصد75)

تیمارهای  دیگرزنی پایینی را نسبت به  متوسط جوانه

آبی نشان دادند. این موضوع بیانگر این است که تنش 

گلدهی اعمال شد در این  ۀمتوسط که در مرحل

بذرها را کاهش داد. درصد سبز شدن در  ۀتیمارها بنی

 پایین توان با از بذرهای بیشترباال،  توانبذرهای با 

درصد سبز  .et al., 1996) (Qhasemi Glzany است

شدند  دیتول یقیکه با کود تلف ییشدن باال در بذرها

 موجب یقیکود تلف دارد آن است که احتمال گویای

که با . باشدجو شده  اندر گیاه یآب کمتحمل به تنش 

 Hokmali Pour etدارد ) یمحققان همخوان دیگر جینتا

al., 2014.) هنگام در خشکی افزایش موارد برخی در 

 شودمی غالت در یزن جوانهکاهش درصد  باعث بلوغ،

(Yang et al., 2000.)  درصد  بررسیاما در این

 ۀزنی پس از انبارداری در بذرهایی که پای جوانه

تنش شدید بودند نسبت به  در شرایط شان یمادر

تفاوت  عادیبذرهای تولیدشده در شرایط آبیاری 

 همسانر تحقیقی (. د2نداشت )جدول  داری یمعن

بر خشکی  تنش طیدر شرا مادری اهیگ طیمح تأثیر

( .Sonchus oleraceus L) غکیرتیش یزن جوانهدرصد 

محدود  با یتنش خشک ،شد، نتایج نشان داد یبررس

بذر و به  ۀیکردن جذب آب توسط بذر باعث کاهش بن

 & Abein) شودیم اهچهین کاهش رشد گآدنبال 

Islamic, 2008). ی که کود شیمیایی و کودهای بذرهای

آبی کم تیمارزیستی و آلی دریافت کرده بودند و تحت 

پایینی را نشان  یزن جوانهمتوسط قرار گرفتند درصد 

زنی پس از برداشت این بذرها نیز دادند. نتایج جوانه

بذرهایی که کود شیمیایی دریافت مبین آن بود که 

بودند  متوسط آبی کمتنش  در شرایطکرده بودند و 

و زیاد شد  بذرشاندر  میایییش عنصرهایغلظت 

 Maleki Farahani et) کاهش یافت بذرها زنیجوانه

al., 2010). 
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 بذر جو یعیطب یپس از انباردار اهچهیبر استقرار و رشد گ یو کود ده یآب تأثیر تنش کم انسیوار یۀتجز .1جدول 
Table 1. Analysis of variance of the effect of irrigation and fertilization on establishment and seedling growth of 

barley seed after natural storage 
Mean squares 

df S.O.V. Lipid 

peroxidation 
EC Biological  

yield 
Grain  

yield Height 
Uniformity  

of germination 

Germination 

rate Germination 
0.0059 2.13 104066.7 97.4 0.23 0.01 0.0004 0.198 2 Replication 

0.015** 529.83** 224954022.2** 511.7ns 4.3** 1.3** 0.0001** 367.16** 2 Irrigation (Irr) 

0.0005 19.8 564455.6 865.72 0.31 0.003 0.000009 0.49 4 Error 
0.0112** 538.8** 38563320** 38307.8** 4.89** 7.97** 0.0001 ** 150.6** 5 Fertilization (Fer) 

0.0104** 196.3** 36084955.6** 39190.4** 7.92** 3.17** 0.00006** 198.4** 10 Irr×Fer 

0.0012 12.14 583413 919.1 0.42 0.019 0.000006 0.50 30 Error 
38.8 3.8 8.85 5.21 5.4 3.25 2.17 0.82  C.V. % 

ns:** درصد 1و  5رتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال به ت ، * و. 
ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% levels, respectively. 

 
 های بذر جو پس از انبارداری طبیعیآبی بر ویژگی. مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمار کود و کم2جدول 

Table 2. Mean comparison of irrigation and fertilization on characteristics of barley seed after natural storage 

Irrigation  

system 
Fertilizing 

system 
Germination 

(%) 
Germination 

rate 
Uniformity  

of germination 

Height  

(cm) 

Grain  
yield 

(kg.h-1) 

Biological  
yield 

(kg.h-1) 
EC 

(µ.S.cm-1.g-1) 

Lipid 
peroxidation 

(n mole.g-1) 

No-Stress 

(NF) 87bc 0.120fg 4.8d 46.1 bc 444.48g 13666.7d 86.9c 54.8efg 

(NB) 87.5 bc 0.122 def 3.7eh 37.3c 565.73f 10566.7e 77.6e 34.95gf 

(VC) 88 bc 0.125bcd 3.5gi 64.8abc 640.76ce 6966.7f 86.3c 66.43dg 

(CV) 93.3ab 0.112 i 3.6fi 73.6ab 601.08df 11800f 107.7a 13.75g 

(CB) 87.5bc 0.125cd 3.8ef 77.7ab 654.39cd 5000g 110.21a 25.09g 

(CF) 95a 0.117 gh 5.7b 67.07abc 552.515f 11333.3e 86.07c 230.47a 

Medium Stress 

(NF) 73d 0.120 fg 6.7a 78.4a 439.35g 18973.3a 84.9cd 41.52eg 

(NB) 73.5d 0.125 cd 3.7eh 54.3abc 674.59bc 10800e 85.9c 43.67eg 

(VC) 75 d 0.126 ad 3.5gi 60.2abc 493.4g 16283.3b 85.7c 100.43cf 

(CV) 96.3a 0.113 hi 3.5hi 74.2ab 851.925a 11383.3e 85.03cd 170.9b 

(CB) 92.5ab 0.115 hi 3.8ef 70.8ab 608.2df 15333.3bc 88.12c 33.17fg 

(CF) 75 d 0.130 ab 5.7b 62.4abc 455.5g 11466.7e 78.06e 61.09dg 

Severe Stress 

(NF) 91.3ab 0.131 a 5.3c 67.8abc 597.65ef 6376.7fg 106.7a 108.55be 
(NB) 88.3bc 0.124 de 6.9a 63abc 709.075b 5200g 79.2de 161.98bc 

(VC) 91.6ab 0.123 def 2.8k 67.2abc 552.79f 6866.7f 98.1b 151.09bc 

(CV) 82.6c 0.123 def 3.08j 73.8ab 440.365g 1433.3cd 104.3a 141.86bc 
(CB) 6.91 ab 0.122def 3.5hi 67abc 626.66ce 2873.3h 98.001b 56.79gef 

(CF) 89.3abc 0.129 abc 3.6fi 70.8ab 567.795f 6296.7fg 83.87cde 124.77bd 

 دار ندارند. یمعندرصد تفاوت  5احتمال  در سطحی دانکن ا دامنهیۀ آزمون چند بر پاهای مشترک دارند  هایی که حرف یانگینمدر هر ستون 
Means in each column by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Rang Test. 

NF= no fertilizing, NB= phosphorous and nitrogenous biofertilizer, VC=vermicompost, CV=50% chemical fertilizer including NPK+50% 

vermicompost, CB= 50% chemical fertilizer including NPK + 50% biofertilizer and CF= 100% chemical fertilizer. 

 

 زنیجوانه یکنواختی

آبی و کود  بنابر نتایج تجزیۀ واریانس اثر متقابل تیمار کم

شده بر پایۀ مادری بذر جو، بذرهایی که پایۀ  دهی اعمال

شان در شرایط آبیاری عادی کوددهی نشدند یا  مادری

زنی کود شیمیایی دریافت کرده بودند، یکنواختی جوانه

(. 1)جدول  (7/5باالتری نسبت به دیگر تیمارها داشتند )

آبی متوسط، کود که بذرها در شرایط تنش کم هنگامی

 نداشتیر تأثزنی دریافت کرده بودند بر یکنواختی جوانه

شان کوددهی نشدند با اعمال  اما بذرهایی که پایۀ مادری

شان افزایش  زنیآبی متوسط، یکنواختی جوانهتنش کم

بذرهای یافت. محققان نشان دادند، قابلیت انبارداری در 

جویی که در شرایط آبیاری کامل توسعه یافتند افزایش 

نیافت، اما تیمارهایی که کوددهی نشدند و در شرایط 

آبی قرار گرفتند، کیفیت بذرشان بهبود یافت و  تنش کم

شان پس از انبارداری، میزان باالیی را  زنییکنواختی جوانه

 ,Maleki Farahani & Chaichi)به خود اختصاص داد 

. با اعمال تنش خشکی شدید اثر تخریبی بر (2012

های کودی متفاوت نسبت به تیمار  بذرهای با تیمار

زنی آبی متوسط، بیشتر بود. کاهش یکنواختی جوانه کم

 یستی، کود زتیمار با  جز بههای بذری در همۀ توده

یستی کود زبسیار آشکار بود. نتایج آزمایش نشان داد 

آبی، با حفظ آب  نش شدید کمیی در شرایط تتنها به

 Maleki Farahani et)دهد انبارداری بذر جو را بهبود می

al., 2010.)  
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 سرعت سبز شدن 

 تیمارمیانگین اثر متقابل تنش خشکی و  ۀمقایس

آبی متوسط کودی مشخص کرد با اعمال تنش کم

شان  مادری ۀبذر در تیمارهایی که پای یزن جوانهسرعت 

ریافت کرده بودند، سرعت کود زیستی و آلی د

شان نسبت به آبیاری کامل، تفاوت چندانی  زنی جوانه

حاوی کود شیمیایی،  ةاز تود تولیدینداشت، بذرهای 

گلدهی بود،  ۀآبی در مرحلتنش کم در شرایطکه 

ین سرعت رشد را به خود اختصاص داد بیشتر

محققان همخوانی داشت،  دیگر( که با نتایج 130/0)

گلدهی  ۀآبی در مرحلشود تنش کممی طاستنباچنین 

گیاه از کود را فراهم ساخته است  ةامکان استفاد

(Sarvarzadeh et al., 2014) با اعمال تنش خشکی .

شدید در بذرهایی که کوددهی نشدند، سرعت سبز 

محققان همخوانی  دیگرشدن افزایش یافت که با نتایج 

در  که یالدرح (.Maleki Farahani et al., 2010)دارد 

بذرهایی که کود آلی دریافت کرده بودند سرعت سبز 

شدن کاهش یافت، نتایج مبین آن است که تحمل 

در  ها آن ناتوانیدر از دست دادن آب، باعث  یاهانگ

 Maleki) شودشرایط ناسازگار می درحفظ بنیه 

Farahani et al., 2010.) دارند  باورن امحقق

 یرتأثیک اندازه تحت های رویشی و زایشی به فرآیند

گیرد، به همین دلیل سرعت تنش خشکی قرار می

هتری های مختلف آبیاری ثبات بسبز شدن در وضعیت

 (.(Schussler & Westgate, 1995 دارد

 

 ارتفاع بوته 

الگوی رشد گیاهچه پس از انبارداری در بذرهایی که 

کودی متفاوت دریافت کرده  تیمار شان یمادر ۀپای

آبی قرار گرفته بودند  تنش کم ر شرایطدبودند و 

ی که ارتفاع بوته در بذرهایی که ا افزایش یافت به گونه

کود تلفیقی دریافت کرده بودند همچنان در  پیشتر

آبی بر کماثرگذاری تنش حال نیبااباال باقی ماند  میزان

ی که تلفیقی از کود آلی با شیمیایی ا ارتفاع گیاهچه

تر( م سانتی 2/749تر بود )دریافت کرده بود، باال

رسد کاربرد کود زیستی بر گیاه (، به نظر می2)جدول 

غذایی توسط  عنصرهایمادری بتواند در افزایش جذب 

جو نقش مهمی را ایفا کرده رشد و نمو را تحت  ۀریش

 ,Hokmali Pour & Rauf Sharifi)قرار دهند  ریتأث

مواد پرورده در بذر  بیشتر ة. در نتیجه با ذخیر(2014

ابد و با تولید ی بذرشان افزایش می ۀغالت دانه ریز، بنی

، عملکرد را نیز بیشترقوی و ارتفاع  های گیاهچه

 ,.Baradaran Firouzabadi et alافزایش خواهد داد )

مادری  ۀکه پای هنگامی(. نتایج آزمایش نشان داد 2010

و کود  آبی شدید رشد کردندبذرها در شرایط تنش کم

در شیمیایی دریافت کردند نسبت به تیمارهایی که 

ی بیشترآبی متوسط بودند ارتفاع تنش کم شرایط

علت افزایش ارتفاع  در اصلتر(. م سانتی 8/70داشتند )

در  یادشدهکود  یدکنندگیتشدتوان به اثر را می

همچنین  آبی شدید در رشد گیاه نسبت دادکم شرایط

حصول در وضعیت تنش شدید کاربرد کود بر تولید م

با  درواقع (.Khosravi et al., 2014)است  مؤثرآبی کم

ای مشخص از رشد شده در مرحله آبی کنترلتنش کم

نوع و  توان یمای گیاه، گیاه یا تغییر در رژیم تغذیه

 ۀکه اثر مثبت بر بنی بردذخایر بذر را به سمتی  میزان

 Baradaranاز آن داشته باشد ) ناشی ۀگیاهچ

Firouzabadi et al., 2010 با توجه به افزایش ارتفاع ،)

شرایط شدید  درمادریش  ۀ گیاه در تیماری که پای

آبی کود زیستی دریافت کرده بودند، به نظر  کم

در رسد در گیاه مادری با کاربرد کود زیستی  می

غذایی  عنصرهایآبی، آب و تنش شدید کم شرایط

پس از انبارداری  دیتولی بذرهایبهتر جذب شد و 

گیاه  صورت نیبدکنند.  بذر خود را حفظ می ۀبنی

هد د جدید ارتفاع باالیی را به خود اختصاص می

(Elgala et al., 1995.) 

 

 عملکرد دانه

 انیاثر متقابل نشان داد که از م نیانگیم ۀسیمقا

کود  شان یمادر ۀیکه پا ییتنها بذرها یکود هایتیمار

با کود  کمپوستیکود ورماز  یقیتلف ای یستیز

 آبیکرده بودند با اعمال تنش کم افتیدر ییایمیش

محققان  دیگر. افتی شافزای شانمتوسط، عملکرد دانه

آب  یشیرشد رو ةکه در دور یاهانیند گکرد دییتأ زین

 ۀتنش در مرحل یمؤثرتربه شکل  ندکن افتیدر یکاف

 ,Mcpherson & Boyer) کنندیرا تحمل م یگلده

 های هیاز پا تولیدی یاما عملکرد دانه در بذرها(. 1997
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از  یقیتلف د،یشد آبیتنش کم در شرایطکه  یمادر

کردند نسبت  افتیدر ییایمیبا ش کمپوستیکود ورم

که  ییمارهایت که یدرحالکمتر بود  مارهایت دیگربه 

 ییبودند همچنان عملکرد باال دهید یستیز-کود

غالت  ۀیتغذ یبرا یستیکود ز کاربردداشتند، در واقع 

عملکرد و  شیافزا برای سودمندو  یاساس هایکاراز راه

، با (Karimian, 2000)محصول است  تیفیبهبود ک

 ةثابت شد بذرها پس از دور شیآزما جیتوجه به نتا

را در  آبیتحمل تنش کم توانهمچنان  یانباردار

 هنگامیاز  بیشتر یبینداشتند و اثر تخر یگلده ۀمرحل

اعمال شد و  دیبذرها تنش شد یمادر ۀیکه بر پا بود

 ۀداشتند و عملکرد دان تریفیضع ۀیبذرها بن جهیدر نت

  .دندنشان دا یعیطب یانباردار ةرا پس از دور ترینییپا

 

  تودهستزی عملکرد

مشخص  یاریآب تیماراثر متقابل کود و  هاییبررس در

بت به نس آبیبا اعمال تنش کم توده ستیشد عملکرد ز

که در  ییبذرها افت،ی شیافزا یاریآب هایتیماردیگر 

کود  ای دندیکود ند یگلده ۀدر مرحل آبیشرایط تنش کم

 ییایمیو کود ش یستیاز کود ز یقیو تلف کمپوستیورم

نشان  ییباال ةتود ستیکرده بودند عملکرد ز افتیرا در

در  اهیآن بر رشد گ ریو تأث یستیدادند. کاربرد کود ز

از  ییباعث جذب عنصرهای غذا آبیتنش کم طیشرا

بذرهای  یۀبن شیباعث افزا جهیدر نت شود،یخاک م

 ,.Subramanian et al) شودیم یمادر اهیاز گ تولیدی

 آبیکه در شرایط تنش کم ییبذرها که ی(. درصورت1997

 داد، نشان کاهش شان توده ستیبودند عملکرد ز دیشد

 لیبه دل رسدیظر مبه ن توده ستیز عملکرد کاهش

 آبیکم تیحساس پر شدن دانه با وضع ۀبرخورد مرحل

(. اما Maleki Farahani et al., 2010باشد ) اهیگ

و کود  ییایمیاز کود ش یقیکه تلف ییمارهایت

 دیشد آبیکمتنش  طیبودند در شرا دهیکمپوست د ورمی

 توانیم جینتا رتفسی در بودند، هاتوده دیگر از ترمقاوم

 طیدر شرا اهیبر رشد گ ییایمیو ش یکود آل قیت تلفگف

جذب آب و  شیدارد که باعث افزا ریتأث یتنش خشک

و  ییبذرها توانا نیو ا شودیاز خاک م ییعنصرهای غذا

بعد خواهند داشت  یها را در سال یانباردار قابلیت

(Maleki Farahani & Chaichi, 2012.) 

 هدایت الکتریکی 

ر متقابل تنش خشکی و کودی مقایسۀ میانگین اث

ان در شرایط ش مشخص کرد بذرهایی که پایۀ مادری

الکتریکی آبی متوسط رشد کرده بودند هدایتکم

تری نسبت به تیمارهای با آبیاری کامل نشان پایین

توان بیان دادند در واقع با توجه به نتیجه آزمایش می

آبی در مرحلۀ کرد گیاه جو در شرایط تنش کم

، پایداری غشای بذر خود را حفظ کرده است، گلدهی

کارهای ای از وجود راهحفظ غشا در شرایط تنش نشانه

 Siousemordeآبی است )کنترل در گیاه به شرایط کم

et al., 2014 .)ان در ش اما بذرهایی که پایۀ مادری

شرایط تنش شدید بودند هدایت الکتریکی باالتری 

ود زیستی دریافت تیماری که ک هرچندنشان دادند 

آبی قرار داشت، کرده بود و در شرایط تنش شدید کم

پس از انبارداری میزان هدایت الکتریکی در آن کاهش 

( که با نتایج دیگر محققان 2/79شدیدی نشان داد )

 ,Maleki Farahani & Chaichiهمخوانی داشت )

، شده اعمال(. همچنین در میان تیمارهای کودی 2012

ه کود شیمیایی دریافت کردند نسبت به تیمارهایی ک

دیگر تیمارهای کودی با افزایش تنش خشکی هدایت 

الکتریکی بذرهایشان نه تنها افزایش نیافت بلکه 

(. 2( )جدول 06/78ی نیز نشان داد )دار یمعنکاهش 

شرایط محیطی حاکم بر پایۀ مادری مانند تنش 

دانه باعث کاهش کیفیت  پر شدنخشکی در مرحلۀ 

شود، در مقابل با کاربرد کود شیمیایی در می بذر

مرحلۀ بلوغ، با افزایش میزان پروتئین و همچنین 

های ۀ گونهلیوس بهحفظ غشای پالسمایی از تخریب 

فعال اکسیژن نقش مثبتی را بر حفظ بنیۀ بذر و 

موجب  تیدرنهاکاهش هدایت الکتریکی ایفا کرده و 

 Farhadiشود ) میافتادن فرآیند پیری در بذر  ریتأخبه 

et al., 2014.)  نتایج آزمایش مبین آن است که کود

شود و زیستی موجب حفظ غشای فسفولیپیدی می

قابلیت انبارداری را افزایش داده و بر کیفیت بذر نیز 

در تیماری که کود آلی دریافت  که یدرحالافزوده است 

آبی قرار گرفت کرده بود و در معرض تنش شدید کم

الکتریکی نیز ا افزایش یافت و میزان هدایتنشت بذره

آبی بر توان اشاره کرد کمی میروشن بهدر آن باال رفت 

پایۀ مادری باعث کاهش مقاومت به تخریب غشای 
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یابد، پالسمایی شده و درنهایت نشت غشا افزایش می

کند می دییتأکه نتایج دیگر محققان نیز این موضوع را 

(Fougereux, 1997; Maleki Farahani & Chaichi, 

2012.) 
 

 پراکسیداسیون لیپید )میزان مالون دی آلدهید( 

دهد، تنش خشکی باعث افزایش میزان  نتایج نشان می

بذرهای  جز بهآلدهید در همۀ بذرها دیمالون

تولیدشده با کود تلفیقی شیمیایی و زیستی شد 

دیگر تیمارهای  برخالف(. در این تیمار 2)جدول 

ی در دار یمعنافزایش تنش خشکی افزایش کودی با 

آلدهید مشاهده نشد. میزان دیمیزان مالون

لیپیدهاست  ة پراکسیداسیوندهند نشانآلدهید  دی مالون

یابد و که با افزایش تنش خشکی افزایش می

شوند که بذرها در شرایط طبیعی انبار پیر می هنگامی

ابد یآلدهید در بذرها افزایش میدیمیزان مالون

(Zamani et al., 2010چنین استنباط می .) شود تنش

های خشکی با ایجاد اختالل در نظام فرونشانندة گونه

فعال اکسیژن منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپید 

شود ای می آسیب به غشاء یاخته تیدرنهاغشایی و 

(Siousemorde et al., 2014).  کاربرد همزمان

های محرک رشد منجر به  یکودهای شیمیایی با باکتر

های شود، باکتریتولید بذرهای جو با بنیۀ باال می

محرک رشد با گیاه میزبان همزیست بوده، و موجب 

سازگاری گیاه مادری به شرایط نامساعد محیطی از 

ای که از تجمع اکسیژن شود، به گونه جمله خشکی می

های آزاد در غشای سیتوپالسمی و  فعال و رادیکال

آسیب به آن جلوگیری کرده و بازدارندة  تیادرنه

پراکسیداسیون لیپید در غشا گیاهان مادری در شرایط 

شود، و با بهبود بازدة نورساخت  آبی شدید میتنش کم

)فتوسنتز( در گیاهان مادری، ذخایر در بذر افزایش 

در پیری بذر را فراهم  ریتأخیافته و با حفظ بنیۀ بذر 

  ;Baradaran Firouzabadi et al., 2010سازد )می

 

Timmusk et al., 2014; Hokmali Pour & Rauf 

Sharifi, 2014.) 

 

 گیری کلینتیجه

باال منجر به افزایش  توانجو با  بذرهایاستفاده از 

 ,Perry & Harrison) شودظهور سبز گیاهچه می

بر  افزونمشخص شد که  بررسی(. با اجرای این 1977

 ةکنند تواند تعیینبذر می ۀولیا ۀشرایط انبار، بنی

 باشد.  ها آنانبارداری  قابلیت

بر بنیه و  مؤثرهای  آب و مواد مغذی از عامل

یت بر افزایش بازدة تولید درنهاماندگاری بذر هستند و 

زای محیطی بر های تنش نیز اثرگذار است. در مقابل عامل

یر اساسی داشته و به دنبال آن کاهش تأثکاهش بنیۀ بذر 

. در (Shabanzadeh et al., 2008) عملکرد را در پی دارد

این بررسی مشخص شد که کاربرد کودهای تلفیقی 

کمپوست و زیستی به همراه کودهای شیمیایی بر  ورمی

پایۀ مادری در شرایط آبیاری عادی کیفیت بذر تولیدی را 

شود. لذا چنانچه بهبود داده و باعث حفظ بنیۀ بذر می

ر در شرایط بدون محدودیت آب باشد هدف، تولید بذ

کاربرد این کودها با اثر بر بنیۀ اولیۀ بذرها بازدارندة 

پذیری در شرایط انبار  ازحد غشا و آسیب یشبتخریب 

شود. اما با توجه به اینکه با کاربرد کود تلفیقی زیستی می

آبی قرار یر تیمار تنش کمتأثو شیمیایی، بنیۀ بذرها تحت 

خوبی پس  سبز شدنذرها درصد و سرعت نگرفت و این ب

از انبارداری تولید کردند و همچنین غشای بذرهای 

تولیدی با این کود کمتر دچار تخریب و پراکسیداسیون 

توان چنین استنباط و پیشنهاد کرد که در قرار گرفت می

به توان از این کود های با محدودیت منابع آب، میمحیط

د بذرهای با کیفیت استفاده یمت برای تولیق ارزان نسبت

شود  کرد. همچنین قابلیت انبارداری بذرها نیز حفظ می

های تولید با کاربرد در این صورت افزون بر کاهش هزینه

کمتر کودهای شیمیایی نیز به پایداری و حفظ 

 توان دست یافت. زیست نیز می یطمح
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