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 چكیده
شله، ن لهی  قلار  بلذرزاد شلام       بای بلذرزاد ملي  هلا قلار  بله   اثرآیلودگي بر هلا هچله زنلي علفيو و از بلي  رفلت  زود ه گلا  گيا     بلذر، ووانله  پلایي   عمله  تویيله   عوامل    یكي از

مؤسسله تحقيقلات ثبلت     دردر هملي  راسلتا تحقيقلي     .انهع وان پاتوژن گياهچه غالت گزارش شه هب Fusarium و  Alternaria  ،Aspergillus،Penicilliumهایگونه

تووه به نتایج به دست آمه ، اثرات متقاب  دمای نگههاری یه كامالً تصادفي اورا گردیه. بابا طرح پا ) رقم و دمای نگههاری بذر(دو عاملي  گواهي بذر و نهال، بصورت فاكتوری و

متفاوت بلود. بلذرهایي كله     هاقار  بود، بطوریكه رونه تغييرات گسترش دارمف يی بذرزاد درشرایط انبار هاقار رقم، بفه از سه ما  انبارداری بر وعفيت گسترش  xانبار  بذرها در

 ی انبللاری هللاقلار  آیودگي بلله بودنلله، در له  نگهللهاری شله   (گلراد سللانتيدروله   37سللاعت 8و  گلراد سللانتيدروله   27سللاعت 11) گلراد سللانتيدروله   27-37دردملای مت للاو  

Penicillium spp. و Aspergilau flavus   در ه آیلودگي بله قلار     مووب كاهش  گرادسانتيدروه  27-37درآنها كاهش یافت. بفالو  نگههاری بذرها دردمای مت او

Fusarium spp. قار   بهكه در ه آیودگي ارقا  یوسو، نصرت و پروداكتيو گردیه، در حایيدرAlternaria alternata در  27-37شه  دردمای مت لاو   بذرهای انباردر

 27-37نگهلهاری شله  در دملای مت لاو       دو رقم  حرا و پروداكتيو قاب  تووه بود. بذرهای كه ای  افزایش بيشتر در، افزایش یافت گرادسانتيدروه  27مقایسه با دمای نگههاری

آنها افزایش یافت، كه ایل  رونله تغييلرات نيلز بلي  ارقلا  موردآزملایش متفلاوت بلود،          ری عادی دهاتویيه گياهچهدر ه شتری برخوردار بودنه، شاخص ب يه بياز گرادسانتيدروه 

 ی بلذرزاد بلویژ   هلا قلار  گياهچله علادی برتلری نشلان دادنله. بلا كلاهش در له آیلودگي بلذرها بله             در ه بطوریكه ارقا   حرا، پروداكتيو در مقایسه با سایر ارقا  از نظر تویيه

Aspergilau flavus ،Penicillium spp.  وFusarium spp.  دمای نگههاری بذرها دركلي بطور افزایش یافت.ی عادی و ب يه بذرهاویيه گياهچهنهایي، ت زنيووانهدر ه

ای بلویژ   و قلار  بلذرزاد مزرعله    .Penicillium sppو   Aspergilau flavusی بلذرزاد انبلاری   هلا قلار  گسلترش  وهلت وللوگيری از   گلراد سلانتي دروله   27-37مت لاو  

Fusarium spp.  كاهش ب يه بذر، برای ارقا  مورد مطایفه قاب  تو يه استو. 

دمای انبار، ارقا  وو  ب يه بذر، ی بذرزاد،هاقار كلمات كلیدی:   
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Abstract 
One of the major factors for the low productivity of seeds is poor seed germination and early seedling mortality due to seed-

borne fungi. Several grain-borne fungi, including species of Alternaria, Aspergillus, Fusarium and Penicillium, have been 

implicated as seedling pathogens of cereals. Experiments were conducted at the seed and Plant certification and Registration 

Research Institute. Experimental units were arranged factorial in a completely randomized design with two factors (cultivar and 

storage temperature). The result indicated that interaction between storage temperature × cultivar had significantly affected on 

seed-borne fungi after three months storage. The seed-borne fungi infestation sach as Asporgilau flavus and Penicillium 

decreased in all seeds that stored at 20-30 C°  (alternative temperature), also the Fusarium species infestation was reduced in 

Usef, Nosrat, and Productive Cultivars seed under storage at 20-30 C° , whereas Alternaria alternate infestation was increased in 

all seeds that stored at 20-30  C° . Meanwhile, normal seedling percentage and seedling vigor were significantly improved by 

storage seeds at 20-30  C° that it was more pronounced in Sahra and Productive cultivars. Final germination percentage and 

normal seedling percentage increased, when seed-borne fungi infestation such as Aspergillus flavus, Penicillium spp and 

Fusarium spp decreased in seed samples. Generally, according to cultivars that examined in this experiment, seed stored at 20-

30  C° (alternative temperature) could have maintained their vigour high, it is new founding that could help to control seed-borne 

fungi (Asporgilau flavus, Penicillium spp and Fusarium spp) in storage condition also prevent of seed deterioration.  
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 مقدمه

یيله محصلو ت سلایم    اساسلي درتو  بذرها دارای نقش

كه آیود  به پاتوژن هست ه، بطور نشمگيری آنهایي. هست ه

بذرها  آیودگي.هشونمي باعث كاهش درعملكرد محصول

 باشله ملي ی بذرزاد از ای  وهلت دارای اهميلت   هاقار به 

 زنلي ووانله ی بذرزاد نه ت هلا باعلث كلاهش در    هاقار كه 

ی هلا بيماری به گياهچه گردنه، بلكه باعث انتقالبذرها مي

 گردنللهمللي وهیلله، درحللال رشلله و آیللود  شللهن خللا  

(Hasan et al.,2005) .  تویيله  مله   بفلالو  از فاكتورهلای ع

زني عفيو و از بي  رفت  زود ه گلا   پائي  بذر، بفلت ووانه

باشله،  ملي  ی بلذرزاد هلا قلار  بله   آیلودگي دراثر  هاگياهچه

، Alternaria هلللایگونللله بلللذرزاد شلللام ن لللهی  قلللار  

Aspergillus ،Penicillium  وFusarium پاتوژن  ع وانهب

 ;Hassan, 1999انلله ) گياهچلله غللالت گللزارش شلله     

Zare, 2012). 

های مهم كه برای ك ترل كيفيلت بلذر   یكي از بازرسي

یي است كه برای ش اسلایي  هاغالت مفمول است آزمایش

ی بذرزاد سبب هاقار آیه. ی بذرزاد به عم  ميهابيماری

، انتشار بيماری، كاهش عملكرد و بله خطلر   زنيووانهعه  

 .گردنهي بذرميایمللبي انهاخت  تویيه محصول و تجارت 

ی بذرزاد در انبلار دخایلت   هاقار وام  مختلفي در بقای ع

ژنوتيل  ميزبلان، نلوي ای وكویلو       دارنه، ای  عوام  شلام  

مقهار آن روی بذر، مح  استقرار آن روی بذر و نوي بقلا  )

هر نوي پروپاگول(، نوي بسته ب هی بذر، محيط انبار، مهت 

انبار داری و وولود ميكروفلورآنتاگونيسلت بلر روی بلذر     

. شلونه ملي ، كه در نهایت باعث كاهش ب يله بلذر   باش همي

و قهرت رویش بذرهای اكثلر غلالت    تویيه گياهچه عادی

مان لله، ترت، گ لله ، وللو، سللورگو  و یللو   بصللورت  

تلا   % 12رعایت بخشي است، اگر محتلوای رطلوبتي آنهلا    

 .م اسب انبار نگههاری شونهدمای  در و باشه 13%

ودر  %13رطوبلللت  بلللذرهای گ للله  بلللا كردن انبلللار

ی هللاقللار  باعللث رشلله گللرادسللانتيدرولله  32-37دمللای

بلللر روی  Penicillium و Aspergillus flavus زادبلللذر

بذرهاگردیه  وهمچ ي  باعث افزایش ميزان اسليههای نلر    

زنلي درآنهلا   ووانله  در بذرها شه  ودر نهایلت باعلث كلاهش   

سرعت فرسودگي بذرهای (. Karunakaran, 1993) گردیه

 12كه در دماهلای مختللو   %13-12ه  با محتوای رطوبتي گ 

انبار شله  بودنله، ملورد ارزیلابي قلرار       گرادسانتيدروه  32تا 

 ،گلراد سلانتي دروله   32و دملای   %13گرفت كه در رطوبلت  

آنهلا   زنيووانهشهت ت فس بذرها افزایش و در نهایت در ه 

ب ابر گلزارش   (.Karunakaran et al., 2001)كاهش یافت 

و در دملای   % 27و %11محققان بذرهای وو كه با رطوبلت 

و ی انبلاری  هلا قلار  رشله   انبار شه  بودنله، ميلزان   2±27

افزایش و  % 27ی نر  آزاد در بذرهای با رطوبت هااسيه

كاهش  % 11در آنها در مقایسه با رطوبت  زنيووانهميزان 

 (.Abramson et al., 1983یافت )

دروه 1دمای و در %13وبتكه با رطبذرهای ووبفالو  

داری انبلار  هفتله بفله از   3تا  2 انبار شه  بودنه، گرادسانتي

وميلزان  روی بذر افلزایش   Aspergillus flavusرشه قار  

(. Jorgensen,1970) در آنهللا كللاهش یافللت  زنلليووانلله

و انباركردن بذر  در ه 17همچ ي  ميزان رطوبت با تر از

ملا  انبلارداری    1تلا   3از  بفه گرادسانتيدروه  37دمای در

گلردد  ملي بلذرهای ولو    زنيووانهباعث كاهش در ميزان 

(Reuss et al., 2002.) 

و تأثيرآن بر ب يه  ی بذرزاد ووهابيماریمطایفه برروی 

درطبقلات   حله  ز  وكلافي  در در ایلران بذروو ، وكيفيت

های ها واستراتژیمختلو ووود نهارد، یذا یكي از اویویت

دركشللور، ش اسللایي و توولله بيشللتر بلله     تحقيقللات وللو 

ی بلذرطي شلرایط   هابيماریی شایع به خصوص هابيماری

 هللابيمللاریداری و ارائلله راهكارهللای آتللي مقابللله بللا انبللار

 با تووله بله ای كله دملای نگهلهاری بلذر ولو در        باشه.مي

غالت دركشور، دمای مفمویي اتاق اسلت هله     انبارهای

دروله   27-37مت لاو   ای دمل  تلأثر ازای  تحقيلق ارزیلابي   

 37سلاعت  8و  گرادسانتيدروه  27ساعت 11) گرادسانتي

در  ی بلذرزاد هلا قار وعفيت ك ترل ر ( بگرادسانتيدروه 

 باشه.ب يه بذر وو مي و به تبع آن انبار
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 هامواد و روش

ی هلا قار ي به م ظورتأثيردمای انبار برگسترش آزمایش

( بفله از سله   .Hordeum vulgare Lبذرزاد و ب يه بذروو )

در مؤسسله تحقيقلات ثبلت و گلواهي بلذر و      ما  انبلارداری  

بللا طللرح پایلله كللامالً دو عللاملي نهللال، بصللورت فاكتوریلل  

فاكتورهلای ملورد    .تصادفي و با نهار تكلرار انجلا  گردیله   

مطایفلله شللام : بللذرهای ارقللا  یوسللو، نصللرت و ریحانلله   

مركلز   تویيله م طقله كلر،(،  لحرا و پروداكتيلو )     )تویيهی

كه پس از برداشت با رطوبلت   تحقيقات كشاورزی ساری (،

 27 از مزرعه، به مهت سه ما  در شرایط انبلار بلا دملای    10%

 گلراد سلانتي دروه 27-37و دمای مت او   گرادسانتيدروه 

درولله  37سللاعت 8و  گللرادسللانتيدرولله  27سللاعت 11)

بطوریكه پس از رسليهگي   ( نگههاری گردیهنه.گرادسانتي

ها، بللا اسلتفاد  از رطوبللت سلل ج ایكتریكلي قابلل  حملل    بلذر 

رطوبت آنها ارزیابي گردیه و با رسيهن ميزان رطوبلت بلذر   

از  هلا برداشلت شلهنه. بوتله    هلا به حلهود ملورد نظلر، نمونله    

خطوط مياني مزرعه با دست برداشلت شله و بلذرها پلس از     

ی نفلوت ناپلذیر قلرار    هلا درون ظر  هاخار، نمودن از س بله

. پس از انتقال بلذرها بله آزمایشلگا  ميلزان دقيلق      هنهش داد 

رطوبت بذر به روش استانهارد دمای بلا  و ثابلت بله وسليله     

بلر   (High constant temperature oven method) آون

ي آزملللون بلللذر  ایملللللبلللي مب لللای مفيارهلللای انجمللل   

(Anonymous, 2011)   گردیه.تفيي 

شلهنه   آسيا  خردبرای ای  م ظور بذرها با استفاد  از 

(Grinding  و سلل س بلله مللهت )137سللاعت در دمللای  2 

و ميلزان  گرفت له   درون آون خشک قرار گرادسانتيدروه 

 :گردیه محاسبه( 1) رطوبت بذر با استفاد  از رابطه

(1) )1M-2)×100/(M3M-2(M 

و درپللوش آن بللر حسللب   وزن ظللر  1Mكلله در آن 

قبل  از   وزن ظر ، درپوش و بذرهای خرد شه  2Mگر ، 

وزن ظر ، درپلوش و   3Mخشک كردن بر حسب گر  و 

 بذرهای خرد شه  بفله از خشلک كلردن بلر حسلب گلر       

باشه.پس از اتملا  دور  انبلارداری، وعلفيت بلذرها از     مي

ی بذرزاد و ب يه بذر ملورد ارزیلابي   هاقار به  آیودگينظر 

 قرارگرفت ه.

ی هاا قارچبه  آلودگيارزیابي سالمت بذر از نظر 

ی هلا قلار  بله   آیلودگي  ارزیابي بلذرها از یحلا   : زادبذر

)آیترناریا، فوزاریو ، آسل رژیلو  و پ يسليليو ( بله     بذرزاد

 آزمللون كاغللذ  للافي )بالتللر( بلله روش انجمللاد     روش 

Kongsdal, 2003)  Mathur and ) بللله انجللا  گرفلللت ،

هر نمونه در روی كاغذ بالتر مرطلو    یای صورت كه بذرها

 گلراد سانتيدروه  -27س س در فریزردر پتری دیش كشت و 

ملهت   0برای  هاس س نمونه، شهنهساعت قرارداد   1-8 برای

دروه سلسيو ( در نرخه  22تا  27روز دردمای تفيي  شه  )

اتاقلک رشله    درسلاعت تلاریكي    12ساعت نلور،   12مت او  

 قلرارداد  شلهنه، در نهایلت   ( NUV) بل فش  یملاورا  زیر نلور 

براسللا  خصو لليات ریخللت  رزادی بللذهللاش اسللایي قللار 

از قبي  فا له مسير رشه، انلهاز  آنهلا، رنلس، سيسلتم      ش اسي

و ساختار اسل وردهي بلا اسلتفاد  از ميكروسلكو       شاخه دهي

 گرفت.  ورتمركب 

-در ه، سرعت ووانه: استاندارد زنيجوانهآزمون 

بله روش   بلذرها پلس از اتملا  دور  انبلارداری     زني و ب يله 

استانهارد ارزیابي گردیه. بذرها به روش  زنيووانهآزمون 

 1( و در ژرمي لاتور در دملای   1BT) حویله كاغلذی كشلت   

ساعت تاریكي و رطوبت  8ساعت روش ایي و  11و با  ±27

 قرار داد  شهنه. % 12±2نسبي 

اسلتفاد  از   بلا  MGT)) 2متوسط زملان ظهلور گياهچله   

 . (Scott et al., 1984) گردیهمحاسبه  (2) رابطه

(2) 
S

TiNi
MGT (day) =  

 : تفهاد روز از شروي آزمایشTiكه درآن 

Niی ظاهر شه  در روز ها: تفهاد گياهچهi 

S: ی ظاهر شه هاتفهاد ك  گياهچه 

                                                           
1 Between Paper 
2 Mean Germination Time  
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هلای  شاخص ب يه بلذر ازحا لرلر  در له گياهچله    

محاسللبه  (3)عللادی در طللول گياهچلله بللا توولله بلله رابطلله 

 (.Abdul-Baki and Anderson, 1973) گردیه

 شاخص ب يه بذر های عادی=در هگياهچه ×طول گياهچه  (3)

در آون بلا   هلا به م ظلور تفيلي  وزن خشلک، گياهچله    

سللاعت قللرار  08بلله مللهت  گللرادسللانتيدرولله  02دمللای 

با اسلتفاد  از نلر     هاتجزیه و تحلي  داد  یتدر نها گرفت ه.

  ورت خواهه گرفت. SASافزار 

 نتایج

گسلترش  رقم بر× رات ا لي و متقاب  دما اث در بررسي

ی بذرزاد در ارقا  مختلو ملورد آزملایش، اثلرات    هاقار 

در  رقلم × ا لي رقم، دمای نگههاری و اثرات متقاب  دملا  

 ی بلللذر زاد هلللاقلللار بلللر ميلللزان در للله    %1سلللط  

Alternaria alternata ،Fusarium spp. ،Aspergillus  و

Penicillium spp. (1 )وهول یهگرد دارمف ي. 

 انبارداری سه ما بفه از  در ارقا  مختلو وو تحت تأثير دمای انبار ی بذر زادهاقار به  بذر آیودگي)ميانگي  مربفات(  تجزیه واریانس -1وهول 

Table-1 Analyzes of variance (mean squares) of seed-borne fungi infestation in different barley cultivars seed 

under storage temperature after storing three months 
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دروه 

 آزادی

df 

 م بع تغيير

s.o.v. 

**62.08 **44.52 59.00** **146.43 4 
 رقم

Cultivar 

**2295.22 **119.02 2002.22** **874.22 1 
 دمای انبار

storage temperature 

(b) 

**102.78 **200.4 **227.22 **122.16 4 
 xدما رقم 

 )axb( 

0.341 0.441 0.308 0.32 30 
 خطا

Error 

5.3 3.74 6.08 8.29 
 

 

 )%( عریب تغييرات

C.V% 

ns  در ه 1و  2حتمال خطای آماری در سط  ا دارمف يو  دارمف ي، * و** به ترتيب: غير 

  ns: not significant * and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively 

 

: (Alternaria alternate) درصد آلودگي به آلترناریا

دملای نگهلهاری بلذرها،    × در بررسي اثرات متقابل ، رقلم  

 بيشلللللتری  در للللله آیلللللودگي بلللللذرها بللللله قلللللار   

Alternaria alternata   در رقلللم ریحلللان و بلللذرهای ،

و  گرادسانتيدروه  27-37نگههاری شه  دردمای مت او  

مشاهه  گردیه، كمتری  در هآیودگي به  %23با ميانگي  

Alternaria alternata ذرهای رقم یوسلو و متفلق به بنيز 

بود، بطوریكه  گرادسانتيدروه 27نگههاری شه  دردمای 

زاد بلذرها بله ایل  نلوي قلار  بلذر      یلودگي در هيچ گونله آ 

، بذرهایي كله  آزمایشمورد مشاهه  نگردیه. دركليه ارقا 
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نگهلهاری شله     گرادسانتيدروه  27-37دردمای مت او  

، از گلراد سانتيدروه27مقایسه با دمای یك واخت در بودنه

، Alternaria alternataبله قلار     در ه آیودگي با تری

ر مقایسه بلي  بلذرهای نگهلهاری شله      د برخوردار بودنه.

  ارقللا  ، بلليگللرادسللانتيدرولله  27-37دردمللای مت للاو  

داری تفلاوت آملاری مف للي  یوسلو، نصلرت و پروداكتيلو    

دملای  ما بلذرهای ارقلا  ریحلان و لحرا در    ا مشاهه  نشه،

، از گللللرادسللللانتيدرولللله  27-37نگهللللهاری مت للللاو 

 Alternaria alternataقلار    بله بلا تری   آیودگيدر له 

نصللرت و  بللا سلله رقللم دیگللر یوسللو،  برخللوردار بللود  و 

 .(2)وهول  دار بودآماری مف ينها از نظرپروداكتيو تفاوت آ

 های بذر زاد در ارقا  مختلو وو تحت تأثير دمای انبار بفه از سه ما  انبارداریمقایسه ميانگي  ميزان آیودگي بذر به قار  -2وهول

Table2-Comparison of means of seed-borne fungi infestation in different barley cultivar seed under storage 

temperature after storing three month 
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 گراد(سانتي انبار )دروهدمای

C)°storage temperature ( 

 رقم

cultivar 

0.0 a 19.25 b 7.50 m 6.00 a 20 
 یوسو

Usef 

15.75 b 17.25 a 3.50 h 3.00 b 20-30 
 یوسو

Usef 

e 1.00 22.75 ce 22.75 n 22.25 c 20 
 نصرت

Nosrat 

15.75 b 17.75 a 1.75 g 2.00 f 20-30 
 نصرت

Nosrat 

12.50 f 21.00 d 22.75 q m  14.25 20 
پروداكتيو 

productive 

16.00 b 5.25 f 00.0 cb 00.00 n 20-30 
پروداكتيو 

productive 

0.75 ae 17.50 a 15.75 d 13.25 d 20 
 ریحان

Riehan 

23.00  c 23.25 c 0.75 abf 5.75 a 20-30 
 ریحان

Riehan 

3.00 h 11.75 h 16.25 d 2.00 f 20 
  حرا

sahra 

22.50 c 21.50 de 0.250 fc 0.25 n 20-30 
  حرا

sahra 
 ، نهارنه.% 2ی در سط  احتمال خطای آماری دارمف يدانك  اختال  ای هها با حرو  مشابه، بر اسا  آزمون ن ه دام *در هر ستون ميانگي 

*Means with same letter in each columns are not significantly different at the 5% 

% probability level according Duncan's Multiple Range Test (DMRT). 
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: (.Fusarium spp) درصد آلودگي باه فوزاریاوم  

دملای نگهلهاری بلذرها،    × رقلم  در بررسي اثلرات متقابل   

بلا ميلانگي    .Fusarium spp  بيشلتری  در لهآیودگي بله   

دملای  م ریحان و بذرهای نگههاری شه  دردر رق 22/23%

كمتللری  در لله  مشلاهه  گردیلله،  گللرادسللانتيدروله   27

و  پروداكتيودر بذرهای رقم  %22/2نيز با ميانگي   آیودگي

مشلاهه    گرادسانتي دروه 27-37نگههاری شه  در دمای 

در لله نصللرت و پروداكتيللو،  گردیلله. در ارقللا  یوسللو،

دروله   27-37دمای مت او    دروفوزاری آیودگي بذرها به

 درولله 27در مقایسلله بللا دمللای یك واخللت    گللرادسللانتي

ن و لحرا،  كاهش یافت، اما در دو رقلم ریحلا   گرادسانتي

 درولله 27دمللای یك واخللت بللذرهای نگهللهاری شلله  در

 .Fusarium spp كمتلری بله  ازدر لهآیودگي  گرادسانتي

ر دمللای د كلله برخللوردار بودنلله، درحللایي كلله بللذرهایي 

نگهلهاری شله  بودنله،     گلراد سانتي دروه 27-37مت او  

 .(2)وهول  در ه آیودگي در آنها افزایش یافت

 (:Aspergilau flavusدرصد آلودگي به آسپرژیلوس )
 %02/22با ميانگي   Aspergillusحهاكثر در ه آیودگي به 

در بللذرهای ارقللا  نصللرت، پروداكتيللو ونگهللهاری شلله       

گلراد مشللاهه  گردیله وحللهاق  آن   نتيسللادروله  27دردملای 

مربوط به رقم پروداكتيلو و نگهلهاری شله  دردملای مت لاو       

گراد بلود، بطوریكله در ایل  بلذرها هليچ      دروه سانتي 37-27

مشاهه  نگردیله. دركليله    Aspergillus گونه آیودگي از نظر

 27ارقا  مورد آزمایش بذرهای نگههاری شه  در دمای ثابت 

از در ه آیلودگي بلا تری بله آسل رژیلو       گرادسانتيدروه

برخوردار بودنه، درحایي كه نگههاری آنها دردملای مت لاو    

گراد باعلث كلاهش در له آیلودگي بله      دروه سانتي 37-27

آس رژیلو  گردیه. بيشلتری  تفلاوت در آیلودگي بلذرها بله      

آس ر ژیلو ، مربوط به رقم پروداكتيلو و نگهلهاری شله  در    

 (.2)وهول  یش بوددو دمای مورد آزما
(: .Penicillium sppدرصد آلودگي به پنیسیلیوم )

اثرات ا لي رقم و دمای نگههاری و اثرات متقاب  آنها بلر  

 %1درسللط   .Penicillium spp ميللزان گسللترش قللار   

 .Penicillium spp گردیه. حهاكثرميزان آیودگيدارمف ي

 دروله  27دربذرهای رقم نصرت نگههاری شله  دردملای  

مشللاهه  گردیلله، در  %22/22گللراد و بللا ميللانگي   تيسللان

كه دربذرهای رقلم پروداكتيلو و نگهلهاری شله  در     حایي

گللراد، هلليچ گونلله  درولله سللانتي 27-37دمللای مت للاو  

آیودگي به ای  قار  مشاهه  نگردیه. دركليه ارقلا  ملورد   

دروله   27-37آزمایش با نگههاری بذرها دردمای مت او  

 .Penicillium sppودگي بله قلار    گراد در له آیل  سانتي

كاهش یافت كه ایل  رونله كلاهش در ارقلا  پروداكتيلو،      

 (.2)وهول  نصرت و  حرا مشهودتر بود

اثلرات رقلم، دملا و اثلرات      نهایي: زنيجوانهدرصد 

 %1نهلایي درسلط     زنلي ووانله دملا بردر له   × متقاب  رقم

 گردیه. در مقایسه اثرات متقاب ، بيشلتری  در له   دارمف ي

متفلق به رقم پروداكتيلو و   %38نهایي با ميانگي   زنيووانه

دروله   27-37بذرهای نگهلهاری شله  در دملای مت لاو     

 %10بلا ميلانگي     زنلي ووانهگراد بود، حهاق  در ه سانتي

 27نيز برای رقم ریحان و بذرهای نگههاری شه  در دمای 

گراد ثبت گردیه. دركليه ارقا  مورد آزمایش دروه سانتي

گلراد  دروله سلانتي   27-37بذرهایي كله دردملای مت لاو    

نهایي با تری در  زنيووانهنگههاری شه  بودنه، ازدر ه 

گلراد برخلوردار   دروه سلانتي  27مقایسه با دمای نگههاری

 (.0، 3بودنه )وهاول 

دربررسلي اثلرات    هاای عاادی:  درصد تولید گیاهچه

حرا و رقم، حلهاكثر ایل   لفت بلرای ارقلا   ل      × متقاب  دما 

و نگههاری شله    %31و  %2/31پروداكتيو به ترتيب با ميانگي  

گللراد ثبللت گردیلله. درولله سللانتي 27-37در دمللای مت للاو  

 %13هلای علادی نيلز بلا ميلانگي       حهاق  در ه تویيه گياهچه

 27برای رقم ریحان و بذرهای نگههاری شه  در دمای ثابلت  

تویيلله گللراد مشللاهه  گردیه،رونلله تغييللرات   درولله سللانتي 

های عادی نيز به ای   لورت بلود كله دركليله ارقلا       گياهچه

دروله   27-37مورد آزمایش بلذرهایي كله دردملای مت لاو      

 27گراد نگههاری شه  بودنه، در مقایسه با دمای ثابلت  سانتي

هلای علادی   ، از افلزایش در تویيله گياهچله   گلراد دروه سانتي

برخوردار بودنه. بي  ارقا   حرا، پروداكتيو و نصلرت از نظلر   

درولله  27-37هللای عللادی دردمللای مت للاو  تویيلله گياهچلله
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داری مشلاهه  نشله و   گراد، از نظر آماری تفاوت مف لي سانتي

هلای علادی   در مقایسه با سایر ارقا  از در له تویيله گياهچله   

 (.0، 3)وهاول  خوردار بودنهبيشتری بر

اثرات ا لي رقم در سلط    :زنيجوانهمتوسط زمان 

بللر روی ایلل   للفت   %2و اثللر ا لللي دمللا در سللط    1%

دار گردیه، اما ای   فت تحلت تلأثير اثلرات متقابل      مف ي

دما قرار نگرفت. در بررسي اثرات رقم، بذرهای رقم × رقم

روز( 8/1ميلانگي    حرا درمقایسه با سایر ارقا  سریفتر) با 

مربللوط بلله رقللم  زنلليووانللهووانلله زدنلله. بيشللتری  زمللان 

روز بود، تفاوت رقم پروداكتيو  10/2پروداكتيو با ميانگي  

دار بود، در حلایي كله بلي     با سایرارقا  از نظر آماری مف ي

ارقللا  ریحللان و یوسللو و  للحرا از نظرآمللاری تفللاوت    

را بلا دو رقلم   داری مشاهه  نگردیه. بفالو  رقلم  لح  مف ي

داری بود و نصرت و پروداكتيو دارای تفاوت آماری مف ي

 (.0، 3)وهاول  در مقایسه با آنها سریفتر ووانه زدنه

دملا بلر شلاخص ب يله     × اثلر متقابل  رقلم    شاخص بنیه:

(، بيشلتری   3)ولهول   دار گردیله مف ي %2طویي در سط  

های حا   از رقم نصرت و شاخص ب يه طویي در گياهچه

گلراد  دروه سانتي 27-37ههاری شه  در دمای مت او  نگ

بهسللت آملله، بفللالو  گياهچلله حا لل  از ارقللا   للحرا و  

 پروداكتيللو و نگهللهاری شلله  در دمللای مت للاو  مت للاو   

گلراد بلا رقلم نصلرت تفلاوت از نظلر       دروه سانتي 37-27

دار نبود، اما گياهچه حا ل  از ارقلا  ریحلان،    آماری مف ي

دروله   27-37  دردملای مت لاو    یوسو و نگههاری شله 

گراد ازشاخص ب يه كمتری در مقایسه با رقم نصرت سانتي

دار بلود،  برخوردار بود  و تفاوت آنها از نظر آماری مف لي 

رونه تغييرات شاخص ب يه طویي به ایل   لورت بلود كله     

گياهچله حا لل  از كليله ارقللا  نگهلهاری شلله  در دمللای    

دروله   27مقایسله بلا   گلراد در  دروه سانتي 27-37مت او 

گراد از شاخص ب يه طویي بيشتری برخوردار بودنله.  سانتي

كمتری  شاخص ب يه طویي به ترتيب متفلق به ارقا  ریحلان  

دروللله  27و پروداكتيلللو و نگهلللهاری شللله  در دملللای   

 (.0)وهول  گراد بودنهسانتي

 بفه از سه ما  انبارداری تحت تأثير دمای انبار وو ارقا  مختلو  فات مربوط به ب يه بذر در)ميانگي  مربفات(  تجزیه واریانس -3وهول 

Table-3Analysis of variance (mean squares) of characteristics related to seed vigour in different barley 

cultivar under storage temperature after storing three month 
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df 

 م بع تغيير

s.o.v. 

**09720. **389443.19 **0.000017 *9.7 **10.67 *2.37 **475.75 **413.15 4 
 رقم

Cultivar (a) 

*0.065 **1771500.75 ns0.00000008 3.41ns ns0.817 ns 3.00 **1742.40 **2190.4 1 
 دمای انبار

storage 

temperature (b) 

0.026ns *119212.64 **0.00001 4.19ns ns2.33 **3.78 **114.5 **95.65 4 
 دما* رقم

(a*b)  

0.013 32096.41 0.000002 3.28 1.448 0.771 17.4 17.53 30 
 خطا

Error 

5.8 8.65 8.98 7.27 9.6 7.12 4.9 5.05  
 عریب تغييرات)%(

c.v% 

ns  در ه 1و  2در سط  احتمال خطای آماری  دارمف يو  دارمف ي، * و** به ترتيب: غير 

  ns: not significant * and **: significant at the 5% and 1% probability levels, respectively 
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 بفه از سه ما  انبارداری تحت تأثير دمای انبار وو  فات مربوط به ب يه بذر در ارقا  مختلومقایسه ميانگي   -0وهول

Table4-Comparison of means of characteristics related to seed vigour in different barley cultivar under 

storage temperature after storing three month 
 

 شاخص ب يه

Vigour index 

 وزن خشک بوته

 )گر (
Seedling dry 

weight (g) 

 طول ساقه )سانتيمتر(

Stem 

length)cm( 

 نهایي )%( زنيووانه

Final 

germination 

(%) 

 عادی )%( زنيووانه

Normal 

seedling (%) 

 انباردمای

 (گرادسانتي)دروه

storage 

temperature 

(˚C) 

 رقم

Cultivar 

1798.45 ab 0.0178 ac 12.76 ab 75.00 a 73.5 a 20 
Usef 
 یوسو

1883.30 ab 0.0207e f 12.84 a 82.50 bc 79.5 ab 20-30 
Usef 
 یوسو

1630.35 a 0.0163 ab 12.19 ab 64.00 m 63.00 d 20 
Riehan 
 ریحان

2148.28 cedq 0.0177 ad 12.61 ab 86.00 cf 85.00 b 20-30 
Riehan 
 ریحان

2224.41 cfn 0.0180 cda 11.56 bc 91.00 ce 85.00 b 20 
Nosrat 
 نصرت

2506.02 h 0.0213 bf 12.98 a 95.00 ed 94.50 c 20-30 
Nosrat 
 نصرت

1968.03 bef 0.0190 cedf 12.38 ac 83.00 bf 80.50 be 20 
sahra 
  حرا

2465.96 nh 0.0207 ef 12.92a 96.50 eh 96.50 c 20-30 
Sahra 
  حرا

1680.30 a 0.0150 b 10.13 f 79.00 ab 75.50 ae 20 
productive 
 پروداكتيو

2402.44 dnhq 0.0186 aed 12.76 ac 98.00 dh 96.0 c 20-30 
productive 
 پروداكتيو

 ، نهارنه.% 2ی در سط  احتمال خطای آماری دارمف يدانك  اختال  ای هبر اسا  آزمون ن ه دام با حرو  مشابه،  ها*در هر ستون ميانگي 

*Means with same letter in each columns are not significantly different at the 5% 
% probability level according Duncan's Multiple Range Test (DMRT). 

 

در مقایسله اثلرات متقابل      :وزن خشک كل گیاهچه

متفلللق بلله  هللادمللا، حللهاكثر وزن خشللک گياهچلله  ×رقللم

صلرت،  لحرا و یوسلو نگهلهاری شله       بذرهای ارقلا  ن 

بللا ميللانگي   گللرادسللانتيدرولله  27-37دمللای مت للاو  در

گر  بود، حهاق  وزن خشک گياهچله   7270/7و  7213/7

رقللم پروداكتيللو  گللر  بللرای بللذرهای  712/7بللا ميللانگي  

ثبت گردیه.  گرادسانتيدروه  27دمای هاری شه  درنگهو

ه حا   از كليه ارقا  مورد آزمایش وزن خشک گياهچدر

دروله   27-37دملای مت لاو    بذرهای نگهلهاری شله  در  

دروله   27در مقایسه با دملای نگهلهاری ثابلت     گرادسانتي

 .افزایش یافت گرادسانتي

 %2تأثيررقم درسلط    فت تحت ای  :طول گیاهچه

. در مقایسه بي  ارقا ، بيشتری  طول (3)وهول  ار گرفتقر

سانتيمتر دررقم نصرت وكمتلری    3/21گياهچه با ميانگي  

سانتيمتر در رقلم پروداكتيلو    1/23طول گياهچه با ميانگي  

 مشاهه  گردیه.

ایل   لفت فقلط تحلت تلأثير رقلم        :چاه طول ریشه

. در مقایسله بلي  ارقلا     (3)ولهول  قرار گرفت %1سط  در

مورد مطایفه از نظلر ایل   لفت، بيشلتری  طلول ریشله بلا        

 سانتيمتر متفلق بله رقلم نصلرت و كمتلری      20/10ميانگي  

ی هللاسللانتيمتر درگياهچلله 13/11طللول ریشلله بللا ميللانگي  

حا   از بذرهای رقم یوسو مشاهه  گردیه. بي  دو رقم 
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نبلود،  دارمف لي نصرت و ریحان نيز از نظر آملاری تفلاوت   

قيه ارقا  شام   لحرا،پروداكتيو و یوسلو بلا    كه بدرحایي

ی را دارمف لي رقم نصرت از نظر طول ریشه تفاوت آماری 

 نشان دادنه و از طول ریشه كمتری برخوردار بودنه.

 %2سلط   ثير رقم درای   فت تحت تأ :چهطول ساقه

. (3)ولهول   قلرار گرفلت   %1سط  دما در ×رقمو اثر متقاب  

دما،بيشتری  طلول گياهچله بلا     ×بررسي اثرات متقاب  رقمدر

سانتيمتر متفلق به گياهچه حا   از بلذرهای   38/12ميانگي  

دروله   27-37دمای مت او ررقم نصرت و نگههاری شه  د

در حایي كه كمتلری  طلول سلاقه نيلز بلرای       بود، گرادسانتي

و نگهلهاری شله     گياهچه حا   از بذرهای رقم پروداكتيو

 13/17ميللانگي   بللا گللرادسللانتيدرولله  27دمللای ثابللتدر

كليلله ارقللا  مللورد آزمللایش بللذرهایي كلله سللانتيمتر بللود، در

نگهلهاری شله     گلراد سلانتي دروله   27-37دردمای مت او 

بودنه، از طول ساقه بيشتری در مقایسله بلا دملای یك واخلت     

برخوردار بودنه، كه بيشلتری  افلزایش    گرادسانتيدروه  27

 .(0 )وهول متفلق به رقم پروداكتيو بود

 بحث

اثرات متقاب  دمای نگههاری بذرها در انبار و رقم، بفه 

ی بلذرزاد  هلا قار از سه ما  انبارداری بر وعفيت گسترش 

بللود، بطوریكلله رونلله تغييللرات  دارمف لليدر شللرایط انبللار 

دمللای متفللاوت بللود. بللذرهایي كلله در  هللاقللار  گسللترش

   بودنله، هنگهلهاری شل   گلراد سلانتي دروه  27-37مت او 

ی انبلللاری پ يسللليليو  و هلللاقلللار ه آیلللودگي بللله در للل

نگههاری بلذرها  آنها كاهش یافت. بفالو  یلویس دراس رژ

در ه آیلودگي   گرادسانتيدروه  27-37دمای مت او  در

به قار  فوزاریو  نيز در ارقا  یوسو، نصرت و پروداكتيو 

یافلت، در   كلاهش  گرادسانتيدروه  27در مقایسه با دمای 

یودگي به قار  آیترناریا در بذرهای انبار حایي كه در ه آ

در مقایسللله بلللا دملللای  27-37دردملللای مت لللاو  شللله  

كله ایل    ، افلزایش یافلت   گلراد سلانتي دروله   27نگههاری

و پروداكتيلو قابل  تووله     بيشتر در دو رقلم  لحرا   افزایش

روداكتيو از ميزان بيشلتر  . علت ای كه دو رقم  حرا و پبود

 Alternaria alternata ایمزرعللله بللله قلللار آیلللودگي 

وان به شرایط محيطلي تویيله شله     تبرخوردار بودنه را مي

مازنلهران   دو رقلم دراسلتان   آن نسبت داد، نرا كه ایل  در

ه گلا  تشلكي  بلذرها و مرحلله     تویيه شله  بودنله كله در   

رسلليهگي آنهللا شللرایط آ  و هللوایي ازرطوبللت بيشللتری  

ر  برخللوردار بللود  و شللرایط مسللاعه بللرای رشلله ایلل  قللا

 مهيا بود  است.ای همزرع

دروه  27-37دمای مت او  نگههاری شه  در بذرهای

از شاخص ب يه بيشتری برخوردار بودنه، تویيله   گرادسانتي

آنهلللا افللزایش یافلللت، بفلللالو   ی عللادی در هلللاگياهچلله 

 وزن خشللک بيشللتری نيللز  از هللای حا لل  نيللز گياهچلله

  رونلله تغييللرات نيللز بللي  ارقللاایلل  برخللوردار بودنلله كلله 

طوریكلله ارقللا   للحرا،   ب آزمللایش متفللاوت بللود،  مورد

دمللای نگهللهاری رمقایسلله بللا سللایر ارقللا  د پروداكتيللو در

تویيلله گياهچلله از نظر گللرادسللانتيدرولله  27-37مت للاو 

آیودگي بلذرها  برتری نشان دادنه. با كاهش در له  عادی

، پ يسليليو  و  .Aspergillus spp ی بذرزاد بلویژ  هاقار به 

ی هلا نهلایي، تویيله گياهچله    زنلي ووانله ه فوزاریو ، در 

( 1330) و همكلاران  Stric عادی و ب يه بذر افزایش یافلت. 

ی بذرزاد باعث آسليب بله   هاقار گزارش نمودنه كه ای  

شه  كه درنهایلت باعلث    گ ه و ي  و تغيير رنس در بذر 

 آندر زنلليووانللهبللذر و  عملكللرد دانلله، ب يلله كللاهش در

بفلله از بلللور، در شللرایط  گللردد. بللذرهای وللو قبلل  ومللي

ای هی بذرزاد مزرعل هاقار  ، مورد هجو رطوبت نسبي با 

 ;Hudec, 2007) گيللردمللي بلله بللا تری  حلله قللرار   

Mathre,1997.) بيان شه  اسلت كله    های متفهدیگزارش

ی متفاوت قار  به تغييرات متفاوت محيطلي پاسلخ   هاگونه

مسلتقيم  رسيت ميزبان به بيماری قلارني بطو ده ه، حسامي

 باشله ی اسلمزی ملي  هاما،رطوبت هوا و ت شتحت تأثير، د

(Hudec,2007;Conrath et al., 2002)،      كله بلا تووله بله

ی هلا ایفمل  نتایج ای  تحقيق، ارقا  ملورد آزملایش عكلس   

در شلرایط   ی بلذر زاد هامتفاوتي به ميزان آیودگي به قار 

 انبللار نشللان دادنلله كلله بيللانگر تفللاوت ژنتيكللي ارقللا  در   
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ی بذر زاد و شلرایط محيطلي ملؤثر بلر     هاحساسيت به قار 

 باشه.مي مراح  نمو و بلور بذر آنها

 (، آیترناریلللللاAspergilau flavus) آسللللل ژیلو 

(Alternaria alternate  و فوزاریلو ) (Fusarium oxysporum،) 

هست ه كله باعلث كلاهش در     ی پاتوژنيکهاقار بيشتری  

 شللونهمللي  و گ لله ( وللو، سللورگوی )هللاتویيلله گياهچلله

(Hassan, 1999)ها مؤیه نتایج بهست آمله   ، كه ای  یافته

بذر و  زنيووانهدر ای  تحقيق است. اثرات بازدارنهگي بر 

ز در تویيلله گياهچلله، ناشللي از كللاهش در ففایيللت آملليال  

بطوریكله   باشه،مي هاگياهچهو زنيووانهبذرهای در حال 

ر تجزیه و هيلهرویيز  با كاهش در ففایيت آميالز، كاهش د

دسلتر  نبلودن   نتيجه م جلر بله در  دهه و دررخ مينشاسته 

طللي دور  رز وهللت اسللتفاد  محورهللای و ي للي در سللاكا

(. Hassan, 1999)گللرددمللي زنلليووانللهوللذ  آ  و 

، بلویژ  گونله   و گسلترش آنهلا   هلا قلار  ای حمالت مزرعه

فوزاریللو  و همچ للي  گونلله آیترناریللا باعللث كللاهش در   

ی كاهش دركيفيت تك ویوژیكي دارمف يبطور عملكرد و 

. با افزایش آیلودگي بلذر ولو بله     گرددميبذرگ ه  و وو 

بلذرها   زنلي ووانله ی بذرزاد آیترناریا و فوزاریلو ،  هاقار 

كاهش یافته، همچ لي  اسلتفاد  از بلذرها در وهلت تویيله      

  مایللللت از كيفيللللت پللللائي ي برخللللوردار خواهلللله بللللود

(Hudec, 2007بفالو  در .)هلای ایل  تحقيلق    راستای یافته

محققي  گزارش نملود  انله كله آیلودگي بلذر غلالت بله        

 spp.  Aspergillus ی بذرزاد آیترناریا، فوزاریلو ، هاقار 

كيفيلت بلذر، كلاهش در قابليلت     و پ يسيليو  باعث كاهش

، آسيب به گياهچه و كاهش ارزش غلذایي آنهلا   زنيووانه

 )(. گرددمي

ی سلاپروفيتيک هملرا  بلا    هاار قگياهي و های پاتوژن

و كلاهش قللو    بلذرهای وللو باعلث ایجللاد عالئلم بيمللاری   

گردنه. گرنه آسيب بله بلذر قبل  از    ها ميزیست گياهچه

نام اسب انبار نمودن  اما با شرایط گردد،مي برداشت شروي

برداشلت ایل    در بذرها بویژ  در شرایط مرطلو  و تلأخير  

 (.Wiese,1987; Hudec, 2007گردنه)عالئم تشهیه مي

در ای  تحقيق نيلز بلذرهای نگهلهاری شله  در دملای      

از در ه آیلودگي بلا تری بله     گرادسانتيدروه  27ثابت 

 كه به تبع آن كاهش در ی بذرزاد برخوردار بودنه،هاقار 

ی علادی و ب يله   هلا بذرها، تویيه گياهچله  زنيووانهدر ه 

تحقيلق  ای   ب ابرای  با تووه به شرایط بذر مشاهه  گردیه،

ی انبللار یكللي از مهمتللری  عواملل    ی آن دمللاهللاو یافتلله

باشله و  و مؤثر بر ب يه بذر ملي ی بذرزاد هاقار گسترش بر

ی بلذرزاد  هلا قلار  ب انبلار گسلترش   توان با دمای م اسمي

هلای سلابر محققلي  نيلز،     بلا تووله بله یافتله     ك ترل نمود.را

 ، Alternaria alternataهلللای قلللار  بلللذرزاد   گونللله

Penicillium spp. ،Aspergillus  وFusarium spp.   كله

( بذر وو ولها  Black point) بلک پوی ت آیود  بهمح  از

ب يله  ه از بي  بردن و ي  و یلا كلاهش در  شه  بودنه، قادر ب

 (.Hudec, 2007) و ي  بذر شهنه

ایل  تحقيلق،   هلای حا ل  از  از طرفي با تووه به یافتله 

ای ه قللار  مزرعلله افللزایش در لله آیللودگي بللذرها بلل    

Alternaria alternata  27-37در دمای نگههاری مت او 

ه ، تویيللزنلليووانللهتللأثير م فللي بر  گللرادسللانتيدرولله 

فه نهاشت، ارقا  مورد مطایهای عادی و ب يه بذر درگياهچه

بلله سللایر ر لله آیللودگي كه دشللایه علللت آن ایلل  باشلله 

ایي ته و یلذا ایل  قلار  بله ت هل     ی بذرزاد كاهش یافهاقار 

ارقا  مورد مطایفه توانایي تخریب و لي  بلذرو كلاهش    در

كله درایل  راسلتا محققلي  دیگلر       تسل ا ب يه بذر را نهاشته

ی بللذری كلله گونلله هللاگللزارش نمودنلله كلله در تللود  نيز

Alternaria alternata   در آنها غایب بود با آسيب كمتلری

آنهلا  در .Fusarium spp كه یيهابودنه، اما درنمونه مواوه

  ب بلللللود، كيفيلللللت آنهلللللا كلللللاهش یافلللللت   غایللللل

(Kosiak et al., 2004; Hudec, 2007.) 

 نتیجه كلي

دروللله  27-37دملللای مت لللاو نگهلللهاری بلللذرها در

 ی بلذرزاد هلا قار گسترش وهت ولوگيری از گرادسانتي

و قلار  بلذرزاد   .Penicillium spp و Aspergillusانبلاری  

طایفله  بلرای ارقلا  ملورد م   .Fusarium spp ای بویژ مزرعه
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 هلا قلار  ترش سل ایل  دملا گ  كله در قاب  تو يه اسلت، نرا 

ذرهای نگهلهاری شله    ارقا  مورد آزمایش ك تلرل و بل  در

ی انباری به و ي  در امان مانه ، هاقار آسيب ای  دما ازدر

نهلا،  ی علادی و ب يله بلذر در آ   هلا بطوریكه تویيله گياهچله  

ت افزایش یاف گرادسانتيدروه  27مقایسه با دمای ثابت در

تللوان ازكللاهش ب يلله بللذر  مللي روشو بللا اسللتفاد  از ایلل  

هرن لله ميللزان   گيری نمللود،لللوشللرایط انبللارداری و در

 Alternaria alternata ایآیودگي بذرها به قلار  مزرعله  

 گلراد سلانتي دروله   27-37با نگهلهاری در دملای مت لاو    

ر  به ت هایي قهرت تخریب و ي  ااما ای  ق افزایش یافت،

نللرا كلله بللا نگهللهاری بللذرها در دمللای    بللذر را نهاشللت

ی هلا قلار  ميلزان سلایر    گلراد سلانتي دروه  27-37مت او 

بذرزاد مورد مطایفه كاهش یافتله و یلذا ب يله بلذرها حفل       

 گردیه.
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