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9/91/41تاریخ پذیرش:                                                                                                 91/6/41تاریخ دریافت:   

 چکیده

ی در سزایکار رفته در بوجاری تأثیر بههای بهترین مراحل فرآوری آن است و با توجه به نوع دستگاهبوجاری بذر یکی از مهم

زنهی و بنیهه بهذر های بوجاری بر جوانههمنظور ارزیابی اثر دستگاهبهبود کیفیت توده بذری و گواهی آن دارد. لذا این پژوهش به

در قالب طرح کامالً تصادفی بها چههار تکهرار در  (t-test)استیودنت  t آزمونروش صورت آزمایش مقایسه بهگندم رقم پیشتاز به

گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد. تیمارها شامل بذرهای قبل و بعد از فرآوری شش خط فرآوری بهذر از موُسسه تحقیقات ثبت و 

 عهادی و هایگیاهچه همچنین صفات مورد بررسی درصدپنج شرکت تولیدکننده بذر در سه استان قزوین، البرز و تهران بودند. 

 بهافتی آب الکتریکهی، محتهوای گیاهچه، ههدایت به یافتهتحرک بذر غذائی نسبت ذخایر غیرعادی، وزن خشک و طول گیاهچه،

، چگالی و وزن هزار بذر بودند. نتهایج نشهان هادرصد وزنی بذر سایر گونهفیزیکی،  خلوص، گیاهچهبنیه طولی  شاخص، گیاهچه

طهور ننهده ثقلهی، بههداد فرآوری جوانه زنی و بنیه بذر را بهبود و ارتقا داد. همچنین، خطوط فرآوری بهذر دارای دسهتگاه جداک

کهارگیری زنی بذر و خصوصیات بررسهی شهده در طهی فهرآوری داشهتند و لهذا بههتری بر بهبود جوانهمتوسط تاثیر مثبت بیش

جداکننده ثقلی در فرآوری بذر گندم ضروری است. از طرفی مشاهده شد که وجود یک مجموعهه کامهل از جداکننهده اسهتوانه 

دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد خط فرآوری بذر برخورداری از مجموعهه اری بذر را کاهش میدار احتمال آسیب و بیمدندانه

دیده مکانیکی برای کاهش مخاطره آلودگی ندیده از بذور شکسته و آسیبمنظور جداسازی بذور آسیببهدار کامل استوانه دندانه

ههای است. نتایج نشان داد که شرکت سازنده دسهتگاه مار مناسبدیده مکانیکی و بذور بیتوده بذور فرآوری شده به بذور آسیب

ها با توجه به شرایط تولید بهذر از اهمیهت بها یی در دسهتیابی بهه بهبهود و ارتقهای کیفیهت بهذر بوجاری و تنظیم این دستگاه

 برخوردار هستند.
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 مهمقد

ترین گیاه مهم( .Triticum aestivum L) گندم

زراعی در دنیا است که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی 

طبق گزارش . (Sharma et al., 2015)ها داردانسان

تولید  9(FAO) واربار و کشاورزی ملل متحدسازمان خ

 میلیون 242به  2191-2121زراعی در سالگندم جهان 

میلیون  294نیز  جهان میزان سطح زیر کشت گندمو تن 

در سال  .(20FAO, 20) بوده استهزار هکتار  ۰41و

و عملکرد  تولیدمیزان ، سطح برداشت 2991-۰1زراعی

تن و  9929525۰ ،هکتار 5۰46556ترتیببهکشور  گندم

و  اراضی آبی در کیلوگرم در هکتار 9611و  6999ترتیببه

عنوان کیفیت بذر به(. Ahmadi et al., 2020) بود دیم

از . ای برخوردار استگیاهان از اهمیت ویژه اندام تکثیری

میان عوامل مهمی که عملکرد گیاه زراعی را در مزرعه 

های بذری یا تودهدهند، کیفیت بذرها تحت تأثیر قرار می

یکی از مراحل  .(Powell, 2007)قابل ذکر هستند 

طور کلی است که به 2فرآوری گندم مرحله بوجاری اساسی

-می 6و بوجاری تکمیلی 9بوجاریشامل دو مرحله پیش

بوجار فرآیندی است که در واقع با حذف پیش .باشد

ای بذر، بذر را برتوده از  و شاخه کلشکاه و  ی مانندضایعات

. بوجاری تکمیلی کندفرآیند بوجاری تکمیلی آماده می

دومین گام در بوجاری بذور است که از طریق جریان هوا و 

 یک(.  al etSinha.200 ,1) کندعمل می 5هالرزش غربال

خط بوجاری کامل برای بذرهای گندم که دارای 

-2/2متر، ضخامت میلی 6-2/2 مشخصاتی از جمله عرض

گرم، به  1/62 و وزن هزاردانه 5/2-5طول متر، میلی ۰/9

دار با بافت آندوسپرمی مرغی بیضی شکل کرکشکل تخم

باشد، هایی در سطح پشتی میچروک نرم همراه با چین و

)در 4بوجارپیش های جداکنندهترتیب شامل دستگاهبه

 ۰داردندانه ، استوانه2صورت نیاز( بوجاری با جریان هوا

دار اصلی )تریور(، و از، استوانه دندانه( در صورت نی1)تریور

 99کنندهعفونیو دستگاه ضد 91دستگاه جداکننده ثقلی

                                                           
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 
2 Cleaning 
3 Pre-cleaning  
4 Fine-cleaning 
5 Bins 
6 Scalper 
7 Air separator 
8 Indented cylinder  
9 Terior 
10 Gravity separator 

 21هر سال . (Gregg and Billups, 2010)باشد می

صورت ضایعات در شده در ایران بهدرصد از گندم تولید

 رودمراحل مختلف از کاشت تا مصرف نان به هدر می

(Faridi et al., 2010).  گزارش جعفری در بر اساس

علت ضایعات از دست درصد گندم تولیدی به 92-91ایران 

درصد آن مربوط به ضایعات  9/94رود که از این میزان می

رفتن سرمایه بزرگی از که خود سبب هدر باشدبوجاری می

 .( et alChenari,. 2013)شود کشور در هر سال می

بر  یخصوصهبرای عملیات ب بوجاری هایطراحی ماشین

ها از جمله خصوصیات فیزیکی اساس تعدادی از فاکتور

و راندمان خط  ای، میزان دقت تمیزکردنمواد دانه

ای ها باید به گونهگیرد. این ماشینصورت می یتکنولوژیک

طراحی شوند که دارای دقت با ی تمیزکردن و جداسازی، 

محدوده وسیع از  راندمان مناسب، امکان تنظیم در یک

. افزایش تولید رهای کاری و سطح صدای کمی باشندپارامت

محصو ت کشاورزی نیاز برای  دینامیک در غالت و توسعه

جداکننده  -های مدرن و کارآمد تمیزکنندهساخت ماشین

هایی برای عملیات کند، طراحی چنین ماشینتر میرا بیش

خصوص بر اساس تعدادی از فاکتورها از جمله هب

ای، میزان دقت تمیزکردن و نهفیزیکی دا خصوصیات

 Gregg and)گیرد صورت می راندمان خط تکنولوژیکی

Billups, 2010). ای برخوردار از اهمیت ویژه یفیت بذرک

های عادی و یکنواخت است زیرا  زمه داشتن گیاهچه

، 99، بنیه92زنیجوانهقابلیتهای از جمله داشتن پارامتر

، میزان 94سالمت بذرو  95، ماندگاری96انبارمانی قابلیت

ترین مهم .( 2012et alElias ,.)باشد می 92رطوبت

زنی و قدرت بذر میزان جوانه عوامل موثر بر کیفیت بذر

از میان ارقام مختلف گندم . (Elias et al., 2012) است

رقم پیشتاز که از تالقی یک  ین پیشرفته که بعدا الوند 

ارقام با عملکرد با   نام گرفت با یک  ین با منشا برزیلی از

 5/99طور متوسط دارای که بهباشد که با توجه به اینمی

 باشد از کیفیتدرصد گلوتن می 2۰درصد پروتئین و 

                                                                                    
11 Treater 
12Germinability 
13Vigor 
14Storability 
15Longevity 
16Seed health 
17 Humidity 
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-برخوردار است و از این نظر در استاننیز نانوایی با یی 

 باشد.های تهران، البرز، اصفهان و خراسان مورد توجه می

متر، سانتی 12اره و ارتفاع رقم پیشتاز دارای تیپ رشد به

-گرم و دارای مقاومت به خوابیدگی می 66وزن هزاردانه 

دارای با ترین  شدههای انجامباشد، این رقم در آزمایش

های ایرانشهر و که در ایستگاهطوریبهعملکرد بوده است، 

 1464کیلوگرم و رکورد  2914کالردشت متوسط عملکرد 

اساس برنامه تکثیر و  بر .کیلوگرم گزارش شده است

، مادری و سه تدارک بذور گندم آبی در طبقات پرورش

های البرز، در استان 19-9912شده در سال زراعی گواهی

 سه تهران و قزوین رقم گندم آبی پیشتاز برای بذر پرورش

 تن برای بذر طبقه مادری ۰و  29، 9ها ترتیب استانبه

، 911شده واهیتن و برای بذر طبقه گ 961و  251، 21

 Heydarpour et)تن مورد نیاز بوده است 9111و  9511

al., 2012) با  15 - 16. گندم رقم پیشتاز در سال زراعی

هکتار در  259هکتار در استان البرز و  66سطح زیر کشت 

تن تولید داشته  919۰و  2/9۰9ترتیب استان تهران به

 بیانگرکه این خود  (.Keshavarz, et al., 2015)است 

اهمیت و استراتژیک بودن گیاه گندم و اهمیت رقم پر 

که خود بیانگر نیاز به تحقیقات باشد مییشتاز پمصرف 

منظور افزایش کیفیت و کاهش هدررفت آن تر بهبیش

  است.

 

 هامواد و روش

با توجه به اهمیت کیفیت بذر و سطح کشت گسترده 

های اناین رقم گندم و اهمیت تولید بذر آن در است

مختلف منطقه معتدل سرد کشور، این تحقیق با هدف 

های مختلف بوجاری در ارزیابی اثر فرآوری بذر با ماشین

زنی و بنیه بذر گندم طی مراحل فرآوری بر کیفیت جوانه

های شده رقم پیشتاز تولیدشده در استانطبقه گواهی

منظور ارزیابی و بررسی روند بهالبرز، تهران و قزوین و 

-مشخص و توده بذری در طی فرآوریکیفیت تغییرات 

فرآوری بر  وطخطهای دستگاه شدن اثر کارکرد هر یک از

آزمایش با استفاده از بذور  بهبود کیفیت آن اجرا گردید.

سه استان قزوین،  ازگواهی شده رقم پیشتاز گندم طبقه

تصادفی با چهار تکرار در  در قالب طرح کامالً  البرز و تهران

کارگاه فرآوری بذر  آموزش تجزیه کیفی بذرمایشگاه آز

 کرجسسه تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر و نهال ؤم

-شده و بذور فرآوریتیمارها شامل بذور فرآوری. انجام شد

از پنج شرکت تولیدکننده بذر در نشده شش خط بوجاری 

هر  طور کلی دربه. بودندسه استان البرز، تهران و قزوین 

در این سه استان شامل  فرآوریین شش خط یک از ا

بوجار، پیش به شرح ذیل بودند.های جداکننده دستگاه

 ثقلی ، جداکنندهداردندانهاستوانهبوجاری با جریان هوا، 

ولی دارای  کننده،های ضدعفونیو دستگاه )گراویتی(

های جزئی از نظر وجود یا عدم وجود دستگاه تفاوت

در این  دارهای دندانهاستوانه تعدادجداکننده ثقلی و 

های جداکننده در هر خط دستگاه .باشندمیخطوط 

خط شماره یک شرکت  -9فرآوری بدین شرح بودند: 

-خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین شامل دستگاه

بوجار، بوجاری با جریان هوا، استوانه های جداکننده پیش

شماره دو، دار دار شماره یک، استوانه دندانهدندانه

خط شماره  -2کننده. جداکننده ثقلی و دستگاه ضدعفونی

دو شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین شامل 

بوجار، بوجاری با جریان هوا، های جداکننده پیشدستگاه

گیر و جوگیر همراه با هم، و دستگاه دار خردهاستوانه دندانه

ت شرکت کشت و صنعت نیکودش -9کننده. ضدعفونی

بوجار، بوجاری با های جداکننده پیشقزوین شامل دستگاه

دار گیر(، استوانه دندانهدار )خردهجریان هوا، استوانه دندانه

-دار )بلندگیر( و دستگاه ضدعفونی)جوگیر(، استوانه دندانه

های شرکت پیشرو کشت البرز شامل دستگاه -6کننده. 

ا همراه با هم، بوجار و بوجاری با جریان هوجداکننده پیش

دار شماره دو، دار شماره یک، استوانه دندانهاستوانه دندانه

شرکت  -5کننده. جداکننده ثقلی و دستگاه ضدعفونی

های خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز شامل دستگاه

بوجار، بوجاری با جریان هوا، استوانه جداکننده پیش

رکت تعاونی ش -4کننده. دار و دستگاه ضدعفونیدندانه

های تولیدکنندگان بذر استان تهران دارای دستگاه

بوجار، بوجاری با جریان هوا، استوانه جداکننده پیش

کننده دار، جداکننده ثقلی و دستگاه ضدعفونیدندانه

، هدایت الکتریکی زنیمنظور ارزیابی کیفیت جوانهبه بودند.

ز پیش ا شده رقم پیشتازو بنیه بذرهای طبقه گواهی

های تهران، البرز و در استانو پس از فرآوری  فرآوری

و پس  فرآوریبل از قشده قزوین، از توده بذرهای برداشت

 -9: در این سه استان تولیدکننده شرکت پنجاز فرآوری 

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی -2پیشرو کشت البرز، 

شرکت تعاونی تولیدکنندگان بذر -9شعبه استان البرز، 

فرآوری بذر شرکت  2و  9خطوط  -5و  6هران، استان ت
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 -4خدمات حمایتی کشاورزی شعبه استان قزوین و 

برداری شرکت کشت و صنعت نیکودشت قزوین نمونه

المللی انجمن بین استاندارد طبق دستورالعمل بین المللی

صورت جداگانه از هر به (ISTA, 2020) 9آزمون بذر

 صورت کامالً ط بوجاری بهکار برده شده در هر خدستگاه به

از  سپس .صورت گرفت بذر گیرینمونه ابزارتصادفی و با 

وسیله مقسم مکانیکی براساس شده بههر نمونه گرفته

 2نمونه کاری (ISTA, 2020) المللیدستورالعمل بین

بندی اندازه بذر، وزن هزار تهیه شد و صفاتی چون درجه

صورت تحلیلی و به هاسایر گونه بذر و درصد وزنی بذر

زنی استاندارد صفات چگالی، خلوص فیزیکی، آزمون جوانه

گیری پارامترهایی چون طول گیاهچه، وزن و سپس اندازه

ر یخشک گیاهچه، محتوای آب میان بافتی، میزان ذخا

صورت تکراردار صورت بنیه به طولی مصرفی بذر و شاخص

طبق  زنی چگالی و وزن هزار بذر ،9فیزیکیپذیرفت. خلوص 

در آزمایشگاه  (ISTA, 2020) المللیدستورالعمل بین

سالمت بذر موسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی نهال و 

ند. بر تعیین شدشده و استاندارد ط کنترلیبذر کرج در شرا

 ,ISTA) المللیدستورالعمل بینهمین اساس ابتدا طبق 

گرم بذر توسط مقسم مکانیکی جدا شد  921مقدار (2020

و 6هابه اجزای بذر خالص، درصد وزنی بذر سایر گونهو 

± 119/1 دقتتقسیم شد و با ترازوی دقیق با  5مواد جامد

گرم توزین شد. پس از ارزیابی خلوص فیزیکی برای 

ها طبق مشخص کردن درصد وزنی بذر سایر گونه

گرم  ۰۰1مقدار  (ISTA, 2020) المللیدستورالعمل بین

± 119/1 دقتترازوی دقیق با بذر با مقسم مکانیکی و 

گرم توزین شد و تمامی بذوری که مربوط به بذر گندم 

که با ترازو توزین رقم پیشتاز نبود جدا شد و پس از این

ها صورت درصد، تحت عنوان درصد وزنی سایر گونهبه ،شد

گزارش شد. سپس هزار عدد بذر از هر نمونه جدا شد و 

ادداشت شد و بعد از آن با عنوان وزن هزار بذر یوزن آن به

گیری حجم آن با استفاده از داشتن وزن هزار بذر و اندازه

لیتری و حجم معینی از میلی 911استوانه مدرج )مزور( 

بندی اندازه آب چگالی بذر نیز مشخص گردید. برای درجه

های هر دستگاه جداکننده در هر خط بذور نیز از خروجی

                                                           
1 International Seed Testing Association(ISTA) 
2 Working sample 
3 Physical purity 
4 Other species seed weight percent 
5 Inert maters  

ر با مقسم مکانیکی جدا شد بوجاری مقدار یک کیلوگرم بذ

 ۰5/9و 2، 2/2، 5/9 هایی با قطر چشمهترتیب از غربالو به

ماند با عبور داده شد و مقدار بذری که روی هر غربال باقی

نظور تعیین درصد مترازوی دقیق توزین و گزارش شد. به

زنی استاندارد های عادی و غیرعادی، آزمون جوانهگیاهچه

با کشت  (ISTA, 2020) المللیطبق دستورالعمل بین

طور به بذری( از هر نمونه 25)چهار تکرار  بذر 911تعداد 

دار در بستر پوشهای پالستیکی دردرون ظرف یکنواخت

زنی و افزودن میزان رطوبت کشت بین دو  یه کاغذ جوانه

روز  ۰مدت دادن درون ژرمیناتور بهسپس قرارکافی و 

آزمایشگاه تجزیه  در سلسیوسدرجه  21تحت دمای 

کیفی بذر کارگاه فرآوری بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و 

و با ارزیابی  شدانجام  کنترل گواهی بذر و نهال کرج

درصد  زنی استاندارددر پایان آزمون جوانه هاگیاهچه

 المللیبین معیارهایهای عادی و غیرعادی طبق گیاهچه

(Don and Ducournau, 2018) ها محاسبه و نسبت آن

شده با استفاده از رابطه یک به تعداد کل بذرهای کشت

 تعیین شدند.

 Ni / N =G ×  911                            (9)رابطه  

هههای عههادی و درصههد گیاهچههه، G کههه در ایههن رابطههه

تعداد بذرهای  ترتیب تعداد کل بذر و، بهNiو  N ی،غیرعاد

 زنیجوانههمون آزام )آخرین روز شمارش iزده در روزجوانه

 ,Ranal and De Santana)مههی باشههند  (اسههتاندارد

2006). 

منظور بررسی و ارزیابی بنیه بهذر و گیاهچهه پهس از به

گیاهچه عادی به 91زنی استاندارد تعدادپایان آزمون جوانه

گیری طول طور تصادفی از هر تکرار انتخاب و پس از اندازه

مهدرج بهر حسهب گیاهچه با خطکش چه و چه، ساقهریشه

-گیری وزن تر آنگیری شد و پس از اندازهاندازه مترسانتی

 21چه از ههم جهدا شهدند و در دمهایچه و ساقهها، ریشه

خشهک شهدند. ساعت در آون 6۰ مدتبهلسیوس درجه س

گهرم ± 119/1 با استفاده از ترازوی دقیهق بها دقهت سپس

گیهری وزن . پس از اندازهها مشخص گردیدوزن خشک آن

هها، درصهد آب بهرداری آنتر و خشک گیاهچه و یادداشت

 Ranal and De) دست آمهدبافت گیاهچه از رابطه دو به

Santana, 2006).  
 SW=[(W1-W2)/W1]*100                   ( 2)رابطه 

میانگین ، W1درصد آب بافت گیاهچه، ، SWکه در آن 

  میانگین وزن خشک، W2 گرم ووزن تر گیاهچه به میلی
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گیری طول باشند. بعد از اندازهگرم میگیاهچه به میلی

چه، شاخص طولی بنیه گیاهچه نیز از چه و ساقهریشه

 Abdual-baki and) طریق رابطه سه محاسبه شد

Anderson, 1973). 
 SVL=(R+S)×G                              (     9)رابطه 

میانگین  ،Rشاخص طولی بنیه گیاهچه، ، SVLکه در آن 

درصد ،G چه و، میانگین طول ساقهSچه، طول ریشه

میزان ذخایر غذایی بذر  باشند.گیاهچه های عادی می

یافته به گیاهچه نیز از طریق رابطه چهار به دست تحرک

 .(Soltani et al., 2006) آمد

 (6)رابطه  
(mg)وزن خشک گیاهچه

(mg) میزان استفاده از ذخایر غذایی  بذر
 ت ذخایر بذرنسب= 

 بذر 911منظور تعیین میزان هدایت الکتریکی تعداد به

-سانتی 511تایی( از هر تیمار در داخل بشر 25تکرار  6)

متر مکعب از آب سانتی 251متر مکعبی ریخته شد و 

درجه  21ساعت در دمای  26مدت ای که بهدآیونیزه شده

 صورت درب بسته با فویلانکوباتور به وندر سلسیوس

تریکی آن پس از آلومینیومی قرار گرفته بود و هدایت الک

متر( مدل  ECسنج الکتریکی )هدایت این مدت با دستگاه

Promix ،تعیین شد و به که از قبل کالیبره شده بود-

به هر تکرار اضافه شد و پس از پوشاندن  عنوان شاهد،

ها با فویل آلومینیومی و قرارگیری در مجدد درب ظرف

ساعت در داخل  26مدت به سلسیوسدرجه  21دمای 

گیری و در رابطه انکوباتور دوباره هدایت الکتریکی آن اندازه

  (.Hampton and TeKrony, 1995)پنج قرار گرفت 

 (5 )رابطه

  (μScmgr)هدایت الکتریکی =
(μS) هدایت الکتریکی هر ظرف

(gr) وزن نمونه
 

EC نهه بهر حسهب ، هدایت الکتریکهی ههر نمودر این رابطه

، ههدایت الکتریکهی ههر ECsمتهر، میکروزیمنس بر سانتی

، ههدایت ECcمتر، ظرف بر حسب میکروزیمنس بر سانتی

متهر و الکتریکی شاهد بر حسب میکهروزیمنس بهر سهانتی

Ws عدد بذر بر حسب گرم 25، وزن 

  SASافزارها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده

شده آزمایشات در شرایط کنترل کهتوجه به این با 1نسخه 

اساس طرح آزمایشی کاماًل  بر ند،و آزمایشگاهی انجام شد

ها با توجه به تصادفی با چهار تکرار انجام شد و میانگین

های بوجاری ها دارای دستگاهکه هر کدام از شرکتاین

و تعداد  متفاوتی از نظر شرکت سازنده، ترتیب قرارگیری

باشد با روش هایی میدارای تفاوتهای جداکننده دستگاه

به دو با هم مقایسه شدند  دو (t-test)استیودنت  t آزمون

 رسم شدند. EXCELLافزار و نمودارها با استفاده از نرم

 

 نتایج

که در تمامی نتایج تحقیق نشان داد عالوه بر این

داری خطوط بوجاری خلوص فیزیکی تفاوت بسیار معنی

دار در صفت درصد گیاهچه داشت، سبب تفاوت معنی

عادی، شرکت شماره یک خدمات حمایتی استان قزوین و 

صفات درصد گیاهچه غیر عادی و طول گیاهچه در خط 

شماره دو همین شرکت شد. همچنین در همین استان 

شرکت کشت و صنعت نیکودشت قزوین مشاهده شد که 

دار در تمامی صفات به جز وزن فرآوری سبب تفاوت معنی

گیاهچه، طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه  خشک

. این در حالی بود که در شرکت خدمات شودمیگیاهچه 

حمایتی واقع در استان البرز صفاتی چون: درصد گیاهچه 

عادی، درصد گیاهچه غیر عادی و وزن خشک گیاهچه و 

در شرکت پیشرو کشت در همین استان صفات درصد 

بذری تحرک یافته گیاهچه غیرعادی، طول و نسبت ذخائر 

برای شرک تعاونی   tدار بود. نتایج آزمونمعنی

ت وتفاکه تولیدکنندگان بذر استان تهران نیز نشان داد 

تمامی صفات به جز درصد گیاهچه عادی، درصد گیاهچه 

غیر عادی و وزن خشک گیاهچه برای بذرهای پیش و پس 

 (. 9 دار بود )جدولمعنی یاز فرآور

 هابذربندی اندازه درجه

که بندی اندازه بذرها مشخص نمود مقایسه نتایج درجه

 2 ههای ضهخامت بهذرترین درصد بهذور دارای انهدازهبیش

 (.2)جدول متر بودندمیلی 2/2تا

 خلوص فیزیکی

کننهده های فرآوریمنظور بررسی شرکتاین آزمون به

-هها بههبذر از نظر میزان خلوص توده بذری و مقایسهه آن

کننده به این مهم که کدام شرکت فرآوری منظور دستیابی

دارای بهتهرین  هههای جداکننهدبا چهه ترتیبهی از دسهتگاه

تهرین میهزان پیشهگیری از گسهترش درصد خلوص و بیش

-ها و همهینهای مبارزه با آنهای هرز و کاهش هزینهعلف

باشد. نتایج آزمون خلوص زنی میطور افزایش درصد جوانه

در تمههامی خطههوط پههس از کههه فیزیکههی بههذور نشههان داد 

ای قابهل مالحظهه طهورفرآوری درصد خلوص فیزیکهی بهه

  ترین درصد خلوص برترین و کمافزایش داشت و بیش
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 فرآوری از پس و پیششده گندم رقم پیشتاز طبقه گواهی بذرهای هایبین داده مقایسه استیودنت t آزمون نتایج -1 جدول

Table 1. Analysis t test data comparison between before and after processing seeds 

 بذر فرآوری خط
Seed processing system 

 

 گیاهچه درصد

 عادی
Normal 

seedling 

percent 

 

 گیاهچه درصد

 عادی غیر
Abnormal 

seedling 

percent 

 

 خشک وزن

 گیاهچه

Seedling 

dry 

weight 

 طول

 گیاهچه

Seedling 

length 

 نسبت

تحرک بذر ئیغذا ذخائر

 گیاهچه به یافته

Seed reserves 

mobilized to 

seedling ratio 

 هدایت

 الکتریکی
Ec 

 محتوای

 بافتی آب

 گیاهچه

Seedling 

Tissue 

water 

content 

 شاخص

بنیه طولی 

 گیاهچه
Seedling 

length 

vigor 

index 

 فیزیکی خلوص

Purity 

 شعبه رزیکشاو حمایتی خدمات شرکت یک شماره بذر فرآوری خط

 قزوین استان
Agricultural supportive service company of 

Ghazvin province branch no, 1 seed processing 

system 

 df 4 4 4 4 4 4 4 4 4آزادی درجه

tvalue *3.13 ns0.50  ns1.77  ns2.30  ns2.00  ns0.44- ns3.20  ns1.98  **32.50- 

Pr 0.0352 0.6433 0.1518 0.0803 0.1162 0.6847 0.3280 0.1184 0.0001 

 شعبه کشاورزی حمایتی خدمات شرکت دو شماره بذر فرآوری خط

 قزوین استان
Agricultural supportive service company of 

Ghazvin province branch no, 2 seed processing 

system 

 df 4 4 4 4 4 4 4 4 4آزادی درجه

tvalue ns0.50  *2.12- ns2.20 - **5.10- ns1.45  ns2.00  ns0.84  ns0.90  **20.85- 

Pr 0.6433 0.1012 0.0975 0.0070 0.2195 0.1163 0.4505 0.4205 0.0001 

 البرز کشت پیشرو شرکت بذر فرآوری خط
Pishrokesht Alborz  company seed processing 

system 

 df 4 4 4 4 4 4 4 4 4آزادی درجه

tvalue ns.45 2 *2.00 ns0.67  **5.24- *3.87- ns0.75  ns1.26- ns0.28  **26.99- 

Pr 0.0705 0.1161 0.5406 0.0063 0.0180 0.4963 0.2750 0.7954 0.0001 

 قزوین نیکودشت شرکت بذر فرآوری خط
Nikoodash Ghazvin company seed processing 

system 

 df 4 4 4 4 4 4 4 4 4آزادی درجه

tvalue **7.00- *4.24 ns0.34  ns0.17  *1.59 *3.24 *0.77- ns2.52  **20.58- 

Pr 0.0022 0.0132 0.7501 0.8742 0.1875 0.0317 0.4846 0.0652 0.0001 

 الیرز استان شعبه کشاورزی حمایتی خدمات شرکت بذر فرآوری خط
Agricultural supportive service company of Alborz 

province branch seed processing system 

 df 4 4 4 4 4 4 4 4 4آزادی درجه

tvalue **7.00- **6.36 *3.39- ns1.75- ns1.44  ns2.67  ns2.26  ns1.01  **41.20- 

Pr 0.0022 0.0031 0.0031 0.1559 0.2240 0.5580 0.0868 0.3707 0.0001 

 تهران ناستا بذر تولیدکنندگان تعاونی شرکت بذر فرآوری خط
Tehran province seed producers cooperative 

company seed processing system 

 df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 آزادی درجه

tvalue ns0.75- ns1.41- ns1.00- **9.39 *3.32 **6.12 **7.37 *2.87 **29.13- 

Pr 0.4918 0.2302 0.3739 0.0006 0.0295 0.0036 0.0018 0.0453 0.0001 

:**,*,n.s باشدمی درصد یک سطح در دارمعنی و درصد پنج سطح در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیببه. 

significant and significant in 5 and 1 percent level of probability, respectively.-: not**and  *,n.s 
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  وسیله غربال قبل و پس از فرآوریشده رقم پیشتاز بهاهیبندی اندازه بذرهای جداشده گندم طبقه گونتا یج درجه  -2جدول 

Table 2. The results of Pishtaz wheat cultivar certified seeds size grading by sieves before and after processing. 

6F 6f 5E
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ

 5e 4D 4d 3C 3c 2B 2b 1A 1a 
 هاغربال

Sieves 

 فرآوری خط

  بذر
Seed 

processin

g system 

 وزنی درصد 1.85 3.9 0.6 4.1 1,5 0 0.2 3.2 0.4 4.7 0.4 3.6 0.4

باقی بذرهای

 روی بر مانده

 )%( هاغربال

2.9 7 7.2 9.4 5 5.3 2.4 7.3 7.4 7.6 4.1 6.4 2 

96.4 85.4 92 81.2 94.2 88.2 97 86 90.5 83.9 95 85.5 2.2 

0 0 0.1 0.4 0 0.4 0.1 0.2 0 0.2 0 0.3 3.5 

شرکت کشت و  -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره  -2 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9خط شماره  -9

های پس از فرآوری و حروف به بذرشرکت تولیدکنندگان استان تهران. حروف بزرگ  تین مربوط  -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5. صنعت نیکودشت استان قزوین

 کوچک مربوط به بذرهای قبل از فرآوری است.

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive service company 

of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed processing system 4- Nikoodash Ghazvin 

company seed processing system, 5- Agricultural supportive service company of Alborz province branch seed processing system and 6-Tehran 

province seed producers cooperative company seed processing system. Latin capital letters related to after processing seeds and Latin lowercase 

letters related to before processing seeds. 

ترتیب مربوط بهه ( به9اساس نتایج ارائه شده در )جدول 

بذر پس از فرآوری شرکت کشت و صنعت نیکودشهت و بهذر 

قبل از فرآوری شهرکت خهدمات حمهایتی کشهاورزی شهعبه 

 استان البرز بود.

ترین دلیلی که منجر به این می شود که بذور پس از مهم

فههرآوری بههه طههور قابههل مالحظههه ای خههالص شههوند همههین 

که باشد و از این میان با توجه به اینهای بوجاری میستگاهد

صهنعت نیکودشهت دارای  بذر پس از فرآوری شرکت کشت و

باشهد بهه ترین میانگین از نظر درص خلوص فیزیکی میبیش

های بوجهاری رسد که ترتیب و نوع قرارگیری دستگاهنظر می

 .(9 اند )شکلطرز مناسبی قرار گرفتهدر این شرکت به

  هادرصد وزنی بذر سایر گونه

درصد وزنی بذر سایر گونه ها پس از فهرآوری در تمهامی 

تهرین درصهد ترین و کهمشدت کاهش یافت و بیشخطوط به

ترتیب به بذر قبل از فرآوری شرکت ها بهوزنی بذر سایر گونه

تعاونی تولیدکنندگان بذر استان تهران و پس از بذر فهرآوری 

ه اسهتان البهرز تعلهق کشاورزی شعب شرکت خدمات حمایتی

حالی بهود کهه شهرکت تعهاونی تولیدکننهدگان گرفت. این در

تهرین میهزان سهایر درصد بیش ۰9/2استان تهران در ابتدا با 

ها را به خود اختصاص داد و پس از فهرآوری بها کهاهش گونه

رسهید از طرفهی  ددرص 26/1ها به درصد از سایر گونه 54/2

زی خدمات حمایتی استان البرز نیز در خطوط شرکت کشاور

ها نسبت به بذور قبل درصدی وزن سایر گونه 29/1با کاهش 

ترین میزان درصد وزنی بذر سهایر گونهه از فرآوری دارای کم

ها را بر اساس میهزان کهاهش باشد، از طرفی وقتی شرکتمی

های شرکت ،کنیمها پس از فرآوری مقایسه میبذر سایر گونه

شهرکت  9درصهد، خهط 29/1تی استان البرز با خدمات حمای

درصد و شرکت خهط  91/1خدمات حمایتی استان قزوین با 

-درصهد دارای کهم 91/1خدمات حمایتی استان قزوین با  2

-تواند دلیلهی بهر مناسهباند که این خود میترین تاثیر بوده

کهار رفتهه ههای بههنبودن ترتیب، نوع و یا سهایزبندی غربهال

 (.  2 اکننده این خطوط باشد )شکلهای جددستگاه

 چگالی بذر

چگالی بذرها نیز پس از فرآوری در تمهام خطهوط مهورد 

جههز خطههوط شههماره یههک و دو شههرکت خههدمات ارزیههابی بههه

حمایتی کشاورزی استان قزوین که کاهش یافت، زیهاد شهد. 

شرکت پیشهرو  ،شودطور که در نمودار زیر مالحظه میهمان

تهرین تهاثیر را در افهزایش د بهیشدرص 529/1کشت البرز با 

چگالی بذور پس از مرحله فرآوری بذر داشته است و پهس از 

درصد و سهپس شهرکت  22/1آن شرکت نیکودشت قزوین با 

درصهدی در  111/1خدمات حمایتی استان البرز با افهزایش 

های دوم و سوم از نظر بهبود چگالی بذور قرار گرفتهه جایگاه

 اند.
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  شده رقم پیشتاز پیش و پس از فرآوریقایسه خلوص فیزیکی بذرهای گندم طبقه گواهینتایج م -1شکل 

Figure 1. The results of physical purity of Pishtaz wheat cultivar certified seeds before and after processing 
 -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .حمایتی استان قزوین شرکت خدمات 2خط شماره  -2 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9خط شماره  -9

 شرکت تولیدکنندگان استان تهران. -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5. شرکت کشت و صنعت نیکودشت استان قزوین

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed processing 

system 4- Nikoodash Ghazvin company seed processing system, 5- Agricultural supportive service company of Alborz province 

branch seed processing system and 6-Tehran province seed producers cooperative company seed processing system

 
 ها در بذرهای گندم طبقه گواهی شده رقم پیشتاز پیش و پس از فرآورینتایج مقایسه درصد وزنی بذرهای سایر گونه -2شکل 

Figure 2. The results of weight percent of other species seed comparison in Pishtaz wheat cultivar certified 

seeds before and after processing 
  -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره  -2  .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9ط شماره خ -

 شرکت تولید کنندگان استان تهران. -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5شرکت کشت و صنعت نیکودشت استان قزوین

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed processing 

system 4- Nikoodash Ghazvin company seed processing system, 5- Agricultural supportive service company of Alborz province 

branch seed processing system and 6-Tehran province seed producers cooperative company seed processing system

باشد که در طی فهرآوری بهذور بها طور کلی طبیعی میبه

ها نیهز افهزایش ذور شکسته و پوک میزان چگالی بذرحذف ب

 کهه رسهدبهه نظهر مهی طور که مشهاهده شهدیابد ولی همان

کشت و خدمات حمایتی استان البهرز بهه  های پیشروشرکت

تری بر بهبهود سبب وجود دستگاه جداکننده ثقلی تاثیر بیش

 (.9 )شکل اندذور داشتهچگالی ب
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  شده رقم پیشتاز پیش و پس از فرآورینتایج مقایسه چگالی بذرهای گندم طبقه گواهی -3 شکل

Figure 3. The results of Pishtaz wheat cultivar certified seeds density comparison before and after processing.. 

 -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره  -2  .ستان قزوینشرکت خدمات حمایتی ا 9خط شماره  -9

 شرکت تولیدکنندگان استان تهران. -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5. شرکت کشت و صنعت نیکودشت استان قزوین

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed processing 

system 4- Nikoodash Ghazvin company seed processing system, 5- Agricultural supportive service company of Alborz province 

branch seed processing system and 6-Tehran province seed producers cooperative company seed processing system

 بذر وزن هزار

نتایج حاصل از بررسی وزن هزار بذر نشان داد وزن هزار 

ترین بذر پس از فرآوری در تمامی خطوط زیاد شد و بیش

وزن هزار بذر متعلق به بذور پس از فرآوری شرکت پیشرو 

ترین وزن گرم بود و کم 26/65کشت استان البرز با میانگین 

ری شرکت تعاونی هزاد بذر متعلق به بذرهای قبل از فرآو

گرم  66/9۰تولیدکنندگان بذر استان تهران با میانگین وزنی 

 (.6 بود )شکل

 
 شده رقم پیشتاز پیش و پس از فرآورینتایج مقایسه وزن هزار بذر گندم طبقه گواهی -4شکل 

Figure 4- The results of one thousand seeds weight comparison of Pishtaz wheat cultivar certified seeds before 

and after processing 

 -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره  -2  .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9خط شماره  -9

 ندگان استان تهران.شرکت تولیدکن -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5. شرکت کشت و صنعت نیکودشت استان قزوین

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed 
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 پیش و پس از فرآوریرقم پیشتاز شده طبقه گواهیزنی و بنیه گندم های جوانهمولفهخی مقایسه میانگین اثر فرآوری بذر بر  –3 دولج
Table 3. Means comparison the effect of seed processing on germination and seedling vigor of Pishtaz certified 

seed in tree provinces 

  بذر فرآوری خط
Seed 

processing 

system 

 درصدگیاهچه

   عادی

Normal 

seedling  
percent 

 گیاهچه درصد

  غیرعادی

Abnormal 

seedling 
percent 

 خشک وزن

 (گرم) گیاهچه

Seedling 

dry 
weight(g) 

 طول

 گیاهچه

 (مترسانتی)
Seedling 

length 

(cm) 

 آب محتوای

 گیاهچه بافتی

Tissue 

water 
content 

 غذائی ذخائر نسبت

 به یافته تحرک بذر

  گیاهچه

Seed reserves 

mobilized to 

seedling ratio 

 هدایت

 بذر الکتریکی

 میکروزیمنس)

 (مترسانتی بر

Ec (µs/cm) 

 هدایت

 بذر الکتریکی

 میکروزیمنس)

 (مترسانتی بر

Ec (µs/cm) 

 طولی شاخص

 گیاهچه بنیه

Seedling 

length 
vigor index 

 زیکیفی خلوص

 (درصد)
Physical 

Purity (%) 

a 94.33 4.33 2.40 10.26 81.86 67.55 30.33 30.33 1461.7 97.20 

A 94.00 5.33 2.76 11.36 82.63 70.14 29.97 29.97 1547.9 99.80 

b 93.00 3.66 2.43 9.76 82.22 65.05 24.06 24.06 1071.1 90.70 

B 95.00 3.00 2.26 10.98 84.50 73.60 23.03 23.03 1516.2 99.80 

c 93.33 3.33 4.00 11.34 72.53 67.12 29.49 29.49 1573.8 97.02 

C 98.00 1.33 3.50 11.09 80.20 63.79 24.21 24.21 138.7 99.80 

d 93.66 3.00 2.76 10.46 85.06 72.03 33.59 33.59 1448.7 97.10 

D 91.33 2.66 2.93 9.85 83.26 65.98 27.77 27.77 1519.8 100 

e 90.33 5.66 2.30 9.18 83.93 68.27 33.53 33.53 1650 96.00 

E 95.00 2.66 3.06 9.33 81.20 64.71 32.06 32.06 1559.6 99.80 

f 94.33 2.66 2.60 10.94 84.30 69.63 32.86 32.86 1288.8 96.00 

F 95.00 3.33 2.66 8.43 82.86 66.64 29.10 29.10 1465.7 99.70 

A-  شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9خط شماره.  B-  شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره. C-  .شرکت پیشرو کشت استان البرزD- 

شرکت تولیدکنندگان استان تهران. حروف بزرگ  تین مربوط به  -Fشرکت خدمات حمایتی استان البرز. -E. شرکت کشت و صنعت نیکودشت استان قزوین

 های پس از فرآوری و حروف کوچک مربوط به بذرهای قبل از فرآوری است.بذر

A-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, B- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, C- Pishrokesht Alborz company seed processing 

system, D- Nikoodash Ghazvin company seed processing system, E- Agricultural supportive service company of Alborz province 

branch seed processing system and F-Tehran province seed producers cooperative company seed processing system. Latin capital 

letters related to after processing seeds and Latin lowercase letters related to before processing seeds. 

 

 بحث

نتایج این تحقیق نشان داد، درصد گیاهچه عادی در 

 تمامی خطوط فرآوری بذر، پس از فرآیند فرآوری بذر بهبود

(. در 9 )جدول های غیرعادی کاهش یافتو درصد گیاهچه

بین خطوط فرآوری بذر مورد بررسی، خط فرآوری بذر 

درصدی تعداد  46/6 شرکت پیشرو کشت البرز با افزایش

ترین درصد گیاهچه گیاهچه عادی و برخورداری از کم

 درصد، بهترین خط فرآوری بذر از 99/9میزان غیرعادی به

ترین زنی استاندارد مهمبود. درصد جوانه لحاظ این صفات

قوه باشد. بذرهای قوی و دارای معیار ارزیابی کیفیت بذر می

زنی سریع دلیل جوانهبه ی گندمبا  زنینامیه و درصد جوانه

ها، قادر و یکنواخت و برخورداری از رشد بهتر گیاهچه

با تری برخوردار باشند  گیاهچه خواهند بود از وزن خشک

(de Carvalho et al.,2012)های کوچک، . وجود گیاهچه

-را نشان می گندم بودن بنیه بذرضعیف و غیرعادی ضعیف

خط فرآوری بذر . (Saghafi Kenari et al., 2020)دهد 

بوجار و بوجاری با جریان های پیشاین شرکت واجد دستگاه

 دار، جداکننده ثقلی و دستگاههوا با هم، دو استوانه دندانه

کننده بود. بعد از خط فرآوری بذر این شرکت، ضدعفونی

ترین درصد گیاهچه عادی و وزن هزار بذر متعلق به بیش

-شرکت تعاونی تولیدکنندگان استان تهران بود که از دستگاه

بوجار و بوجاری با جریان هوای جدا از یکدیگر های پیش

در توان دریافت توجه به این نتیجه می برخوردار است. با

ثقلی  که خط فرآوری بذر واجد دستگاه جداکنندهصورتی

که بذور شکسته و یا پوسیده را از توده باشد، به سبب این

سبب افزایش چگالی و وزن هزار بذر و  ،کندبذری جدا می

های هرز سبب شدند بذر فرآوری جداسازی بهتر بذور علف

زنی بهتری چنین خطوط فرآوری بذر از کیفیت جوانه

تری برای کاشت در در نتیجه بذر کم ،وردار خواهد بودبرخ

تواند منجر )هکتار( مورد نیاز خواهد بود که می واحد سطح
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های خرید و به مصرف بهینه بذر گندم و کاهش هزینه

کاشت بذر گردیده و در نتیجه از هدررفت بذر نیز جلوگیری 

 (.9 خواهد شد )جدول

شان داد، بذرهای نتایج وزن خشک و طول گیاهچه نیز ن

شده خط فرآوری بذر شرکت پیشرو کشت البرز بعد فرآوری

 96/99 گرم و طول گیاهچه 51/9از فرآوری با وزن خشک 

ترین میانگین در این صفات بودند و با متر دارای بیشسانتی

 های عادی همبستگی مثبت داشتند )جدولدرصد گیاهچه

وجود  (Kumar et al., 2018) همکارانو  کومار(. 9

ارقام مختلف همبستگی بسیار نزدیک وزن خشک گیاهچه 

با بنیه بذر را گزارش کردند. طول گیاهچه معیاری از گندم 

شود و در بسیاری از گیاهان، بنیه گیاهچه محسوب می

 همبستگی بین طول گیاهچه و بنیه آن مشخص شده است

(Hampton and TeKrony, 1995).  در نتیجه بذرهای

ده این خط فرآوری بذر از کیفیت بهتری برخوردار شفرآوری

(. برخورداری این خط فرآوری بذر از 9 بودند )جدول

تواند علت بهبود کیفیت بذرهای فرآوریجداکننده ثقلی می

 شده از لحاظ این صفات تلقی گردد.

میزان هدایت که نتایج هدایت الکتریکی نشان داد 

ی پس از فرآوری الکتریکی بذرها در تمامی خطوط فرآور

(. این نتیجه ممکن است به این دلیل 9 کاهش یافت )جدول

دیده باشد که در طی فرآوری با حذف بذور شکسته و آسیب

-میزان تراوش مواد و در نتیجه هدایت الکتریکی کاهش می

یابد. با توجه به نتایج، خط فرآوری بذر شرکت کشت و 

کی بذرها از صنعت نیکودشت قزوین با کاهش هدایت الکتری

میکرو زیمنس و  ۰2/5میزان قبل تا بعد از فرآیند فرآوری، به

خط فرآوری بذر شماره یک شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی استان قزوین با کاهش هدایت الکتریکی بذرها در 

ترتیب میکروزیمنس به 94/1مقدار طی فرآیند فرآوری، به

صفت بودند لحاظ این  بهترین و بدترین خط فرآوری بذر از

(. ضعف ساختار غشا معمو ُ با زوال و بنیه پایین 9 )جدول

-بذرها همراه است. هنگامی که این بذرها در آب خیس می

ویژه اسیدهای آمینه و ها بهتر الکترولیتخورند، نشت بیش

شوند رسانایی آبی افزایش یابد که این ناشی آلی موجب می

 (.Matthews and Powell, 2006) از بنیه پایین بذر است

توان گفت شرکت نیکودشت که دارای در واقع می

بوجار، بوجاری با جریان هوا، سه استوانه های پیشجداکننده

کننده بود، عفونیدار، جداکننده ثقلی و دستگاه ضددندانه

ترین آسیب مکانیکی را به بذر وارد کرده است و در کم

دارای عملکردی  جداسازی بذور از سایر بذور و مواد جامد

توان گفت که اگر از هر سه مطلوب بوده و از این نظر می

جداسازی بهتری صورت  ،دار استفاده کنیماستوانه دندانه

گیرد. در نتیجه تراوش مواد، احتمال آلودگی و بیماری می

کاهش و شانس موفقیت کشت در شرایط محیطی نامناسب 

 Correia et) بررسی کوریا و همکارانتر خواهد شد. بیش

al., 2020 که توان گندم  بذرهای( مشخص نمود که

تربودن خاصیت دلیل کمتری دارند، بهفیزیولوژیک کم

 در ها راانتخابی غشا سلولی، حجم زیادتری از الکترولیت

کنند و محلول آزاد می در آزمون سنجش هدایت الکتریکی

با زنی کاهش توان فیزیولوژیک بذر و کاهش درصد جوانه

گر ارتباط مستقیم دارد که های تجزیهافزایش مقدار یون

 .است سلولی یکپارچگی غشاکاهش حاصل 

ها در مورد خلوص فیزیکی و درصد وزنی نتایج بررسی

بذر سایر گونه نشان داد که در تمامی خطوط فرآوری بذر 

ها مورد بررسی خلوص فیزیکی و درصد وزنی بذر سایر گونه

-طور چشمگیری به پس از فرآوری بهدر بذرهای پیش تا 

توان ترتیب افزایش و کاهش یافتند و به این ترتیب می

تواند موجب کاهش میزان فرآوری بذر میکه گرفت  نتیجه

 ها ازنتیجه جلوگیری از گسترش آن های هرز و دربذر علف

طریق کاشت بذر، همچنین پیشگیری از اختالط ژنتیکی، 

ذور شکسته و فاقد جنین گردد. افزایش کیفیت بذر، حذف ب

ازاین رو ضرورت انجام صحیح عملیات فرآوری بذر بیش از 

(. حذف بذرهای علف 2و  9 گردد )شکلپیش مشخص می

های بوجار مناسب و با کیفیت با  هرز به وسیله دستگاه

-پذیر است. لذا دلیل احتمالی گسترش و آلودگی علفامکان

و بدون بوجار کشاورزان های هرز کشت بذرهای خودمصرفی 

های بوجار است باشد و یا نقصان در کارایی دستگاهمی
), 2012HamidiSalimi and (. 

رود که با حذف بذور در مورد صفت چگالی بذر انتظار می

شکسته و پوک در طی فرآوری، چگالی بذرها پس از فرآوری 

 افزایش یابد که در این آزمایش نیز در چهار خط از شش
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جز مورد مطالعه این نتیجه حاصل شده به رآوری بذرف خط

خطوط شماره یک و دو شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

شعبه استان قزوین و این نتیجه در حالی رخ داده است که با 

ره یک این شرکت دارای دستگاه که خط شماتوجه به این

رود که بذور بعد از عبور از کننده ثقلی بوده و انتظار میجدا

توان در تفاوت در نوع تر باشند. علت آن را مین خط چگالای

ه با توجه به های جداکننده دانست و یا اینکاین دستگاه

 شرایط آب و هوایی منطقه و خصوصیات فیزیکی بذر مانند

هایی با اندازه مناسب در وزن هزار بذر، چگالی و غیره غربال

یق مشاهده شد که در نتایج این تحقآن به کار نرفته کمااین

( 9 قزوین با توجه به نمودار )شکل بذور تولیدشده در استان

تر نسبت به دو استان البرز و تهران بودند، که کمی چگالی

تر استفاده شود، و هایی با اندازه بزرگپس باید از غربال

تر را از سیستم های با چگالی بیشممکن است دستگاه بذر

طور که در نتایج ور همانخارج کند در حالی که این بذ

( مشاهده شد از کیفیت و درصد 6 ( و )شکل9 )جدول

 گیاهچه عادی با تری برخوردارند.

نتایج تعیین وزن هزار بذر نیز در تمامی خطوط فرآوری 

بذر مورد ارزیابی روندی افزایشی نشان داد و در این صفت 

 26/65نیز خط فرآوری بذر شرکت پیشرو کشت البرز با 

 9/62شرکت تعاونی تولیدکنندگان بذر استان تهران با  گرم،

گرم و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه استان البرز با 

ترین وزن هزار بذر بودند و ترتیب دارای بیشگرم به 24/61

ترین تغییر وزن هزار بذر نسبت به این درحالی بود که بیش

 )شکل بذر قبل از فرآوری در همین سه شرکت رخ داده است

که در بین دو شرکت پیشرو کشت البرز و (. با توجه به این6

ترین شرکت تعاونی تولیدکنندگان بذر استان تهران شاخص

توان باشد، میتفاوت در وجود دستگاه جداکننده ثقلی می

کنند با هایی که از این دستگاه استفاده میگفت که شرکت

دارای ذخیره که بذور جداکردن بذور درشت عالوه بر این

های کنند از هدررفت این بذرتر را جدا میغذایی بیش

ها رد های با یی سایر جداکنندهدرشت که احتما ُ از غربال

کند و با افزایش جلوگیری می ،روندشوند و هدر مینمی

-زنی و رشد گیاهچه را با  میدرصد این بذور احتمال جوانه

در بررسی  (et aln Zareia, 3201) و همکاران زارعیانبرند. 

زنی و رشد نمودند که بین اندازه بذر با جوانه خویش اشاره

گوآن و همکاران اولیه گیاهچه ارتباط مثبتی وجود دارد. 

(Guan et al., 2018)  تر نه تنها معتقدند بذور بزرگنیز

تر ها نیز سریعهای آنزنند بلکه گیاهچهتر جوانه میسریع

 شوند.سبز می

ا از نظر شاخص طولی گیاهچه و رها این شرکت اگر

ها را و میزان تغییرات آن هدایت الکتریکی میانگین بگیریم

هایی که شرکت (6 در طول این خطوط بررسی کنیم )جدول

افزایش واحد  952باشند با می جداکننده ثقلیدارای دستگاه 

هدایت  یمیکرو زیمنس 99/9و کاهش  شاخص طولی

های عبور از خط بوجاری نسبت به شرکت الکتریکی در طی

که تفاوت بین بذرهای قبل از  جداکننده ثقلیبدون دستگاه 

میانگین بین این سه شرکت  رطوفرآوری و پس از فرآوری به

و  واحدی شاخص طولی گیاهچه 1/961دارای افزایش 

بر باشند هدایت الکتریکی می یمیکرو زیمنس ۰4/2کاهش 

جداکننده های دارای شرکتکه رسد نظر میبههمین اساس 

تری تر تاثیر مثبتبا قابلیت جداسازی بهتر و آسیب کم ثقلی

، فیزیکی ، خلوص(قوه نامیه) عادی درصدگیاهچهدر افزایش 

طور هدایت الکتریکی و همین شاخص طولی بنیه گیاهچه

کاهش چگالی بذور بعد از  عالوه بر این موضوع ،اندداشته

ها باشد ناشی از تنظیم نبودن این جداکنندهتواند فرآوری می

گ از محموله اصلی که برخی بذور درشت را همراه با سن

که این بذور با توجه به محتوای حالیکند درخارج می

توانند از کیفیت با تری تری که دارند میای بیشذخیره

برخوردار باشند و در نتیجه خطوط بوجاری به پتانسیل 

 سد.رواقعی خود نمی

را به دو دسته  خط فرآوری بذرطور کلی اگر این شش به

-و شرکت جداکننده ثقلیبدون دستگاه خطوط فرآوری بذر 

را  هاتوان آنتقسیم کنیم می جداکننده ثقلیهای با دستگاه 

با توجه به نتایج حاصله از  .نشان داد (5 جدول)صورت به

و پس از تحقیق و جدولی که از اختالف میانگین بذور قبل 

آمده بدستههای مورد مطالعه عبور از خطوط بوجاری شرکت

 کشاورزی های خدمات حمایتیتوان دریافت که شرکتمی

استان تهران بذر استان البرز و شرکت تعاونی تولیدکنندگان 

ترین اثر درصدی بیش 2/9درصدی و  ۰/9ترتیب با افزایش به

 د و این درحالیانداشته فیزیکی افزایش خلوص مثبت را در
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 فیزیکی خلوص ددرص 14رخ داده است که این دو شرکت با 

خطوط فرآوری نسبت به سایر خط فرآوری بذر در ابتدای 

ترین ل از فرآوری خود دارای کمبدر بذور قبذر مورد بررسی 

 خلوص فیزیکی بوده اند.

بذرهای  الکتریکی هدایت و گیاهچه هبنی طولی شاخص بذور، سایردرصد وزنی  خلوص فیزیکی، تغییرات -4 جدول

 شده رقم پیشتاز هرخط فرآوری پیش و پس از فرآوریگندم طبقه گواهی

Table 4. Changes of physical purity, weight percent of other species, seedling length vigor index and electrical conductivity of 

Pishtaz wheat cultivar certified seeds of each processing system before and after processing 

 -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره  -2  .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9خط شماره  -9

 هران.شرکت تولید کنندگان استان ت -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5. شرکت کشت و صنعت نیکودشت استان قزوین

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed processing 

system 4- Nikoodash Ghazvin company seed processing system, 5- Agricultural supportive service company of Alborz province 

branch seed processing system and 6-Tehran province seed producers cooperative company seed processing system

 ثقلی جداکننده فاقد و ثقلی جداکننده دارای ربذ فرآوری خطوط مقایسه -5 جدول

Table 5. Comparison between companies that have gravity separation and have not gravity separation 
 بذر فرآوری خط

 ثقلی کننده جدا دستگاه دارای

Seed processing system with gravity separation 

 ثقلی کننده جدا دستگاه بذر فاقد فرآوری خط

Seed processing system without gravity separation 

 الکتریکی هدایت

 زیمنس دسی) بذر

 (مترسانتی بر

EC(ds/cm) 

 خلوص

 فیزیکی

 (درصد)
Physical 

Purity 

(%( 

 شاخص

 بنیه طولی

 گیاهچه

Seedling 

length 

vigor 

index 

 بذر فرآوری خط
Seed processing 

system 

 تریکیالک هدایت

دسی) بذر

 بر زیمنس

 (مترسانتی

Ec(ds/cm) 

 خلوص

 فیزیکی

 (درصد)
Physical 

Purity 

(%) 

 طولی شاخص

 گیاهچه بنیه

Seedling 

length 

vigor 

index 

 فرآوری بذر خط
Seed 

Processing 

system 

-0.36 +86.2 1547 A1 -1.3 +445.1 1516 B2 

-5.28 +192.9 1380 C3 -5.82 +71.1 1519 D4 

-3.76 +176.9 1465 F6 -1.47 -90.4 1559 E
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ

5 

 Average میانگین Average -2.86 +141.9 1531 میانگین 1464 152+ 3.13-

 -6شرکت پیشرو کشت استان البرز.  -9 .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 2خط شماره  -2  .شرکت خدمات حمایتی استان قزوین 9خط شماره  -9

 شرکت تولیدکنندگان استان تهران. -4شرکت خدمات حمایتی استان البرز.  -5. یکودشت استان قزوینشرکت کشت و صنعت ن

1-Agricultural supportive service company of Ghazvin province branch no, 1 seed processing system, 2- Agricultural supportive 

service company of Ghazvin province branch no, 2 seed processing system, 3- Pishrokesht Alborz company seed processing 

system 4- Nikoodash Ghazvin company seed processing system, 5- Agricultural supportive service company of Alborz province 

branch seed processing system and 6-Tehran province seed producers cooperative company seed processing system

نیهز  ههاگونهه بذر سهایردرصد وزنی این موضوع در مورد 

استان تههران  بذر صادق است و شرکت تعاونی تولیدکنندگان

در طهی  ههاگونه بذر سایردرصد وزنی گرمی  59/2با کاهش 

ترین اثر را در کهاهش بهذر سهایر خود بیش فرآوری بذرخط 

خهط شهده بهذرهای فهرآوریاز طرفهی  ها داشته اسهت.گونه

 یهزانن متهریبها کهم البهرز شرکت پیشرو کشهتفرآوری بذر 

 خط فرآوری بذر هر پیش و پس از فرآوری تغییرات
Changes of  before and after processing 

of each processing system 

A1 B2 C3 D4 E
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ
ͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬͬ

5 F6 

 Physical Purity (%) +2.6 +3.3 +2.4 +2.9 +3.8 +3.7 (درصد)فیزیکی خلوص

  هادرصد وزنی بذر سایر گونه

Other species seed weight percent 
-0.1 -0.19 -0.75 -0.79 -0.23 -2.53 

 گیاهچه بنیه طولی شاخص

Seedling length vigor index 
+86.2 +445.1 +192.9 +71.1 -90.4 +176.9 

 بذر الکتریکی هدایت

 Ec(ds/cm) (مترسانتی بر یمنسزدسی)
-0.36 -1.3 -5.28 -5.82 -1.47 -3.76 
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ترین تعداد گیاهچهه طور بیشهای غیرعادی و همینگیاهچه

 بهین شهش خهط درشهاخص طهولی بنیهه گیاهچهه عادی و 

بهه نظهر  فهرآوری بهذرمورد مطالعه بهترین خط  فرآوری بذر

 رسد. می

 

 گیری جهنتی

-خطوط دارای دستگاهکه در این آزمایش مشاهده شد 

بذور را بر اساس وزن که های جداکننده ثقلی به سبب این

کنند، بذرهای درشت با اندوخته ها جدا میمخصوص آن

تری بوده و بیشدانه دارای کیفیت و وزن هزار ترغذایی بیش

-ه بیشزنی و در نتیجه سرعت و استقرار گیاهچمیزان جوانه

. خط شماره یک شرکت خدمات حمایتی تری خواهند داشت

کشاورزی استان قزوین نیز دارای این نوع از جداکننده بوده 

ولی نتایج آزمون بذر نشان داد کارایی مناسبی نداشته است. 

های های سازنده دستگاهتوان نتیجه گرفت که شرکتمی

به دو جداکننده در این پنج شرکت مورد ارزیابی متعلق 

باشد. شرکت رام صنعت بهاره و آروین صنعت ایرانیان می

های جداکننده ثقلی، شرکت عالوه بر لزوم وجود این دستگاه

-های بهبندی غربالسازنده و تنظیمات سرعت فن و درجه

کاررفته در آن نیز با توجه به شرایط محیطی که هر سال 

شود و در میها ر در اندازه، وزن و بذر سایر گونهیسبب تغی

-مهم می ،شودهایی با سایز متفاوت نیاز مینتیجه به غربال

منظور جداسازی بهکه باشند. از طرفی نتایج نشان داد 

اگر ، دیدهندیده از بذور شکسته و آسیبمناسب بذور آسیب

دار های دندانهها در خطوط بوجاری خود از استوانهشرکت

که بود. با توجه به اینمتفاوتی استفاده کنند، بهتر خواهد 

کننده بابت هر کیلو بذری که فراوری های فراوریشرکت

کنند، منطقی است و پنجاه تومان دریافت می صد ،کنندمی

-که برای افزایش کیفیت بذر گندم و در نتیجه کاهش هزینه

تر افزایش های هرز و از همه مهمهای گزاف مبارزه با علف

های هر چه بهتر از منابع، شرکت برداریعملکرد گندم و بهره

کننده ثقلی استفاده نموده و های جداکننده از دستگاهفراوری

 ها اقدام کنند.هر سال نسبت به تنظیم مجدد دستگاه
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Abstract 
Seed cleaning is the most important stages of seed processing and according to the type of devices used in 

the seed cleaning, has significant impact on improving the quality of seed lot and its certification. Therefor this 

study in order to evaluation of cleaning device effect on germination and vigor of Pishtaz wheat cultivar for 

comparison with t-test in completely randomized design by 4 replication conducted in Seed and Plant 

Certification and Registration Institute at Karaj. Treatments included seed before and after processing in 6 lines 

of seed processing from 5 seed producing company in 3 provinces (Ghazvin, Alborz and Tehran). Also studied 

characters were percentage of normal and abnormal seedlings, seedling dry weight and length, mobilized seed 

reserved to seedling ratio, electrical conductivity, content of seedling tissue water, weight percentage of other 

species seeds, density and weight of thousand seed. Results indicated seed processing were improved and 

enhanced the quality of seed germination and vigor. Also seed processing lines having gravity separator 

machines, averagely had more positive impact on improving seed germination and studied traits during 

processing and therefore application of gravity separator is essential in the processing of wheat seed. On the 

other hand results revealed processing line having full set of indented cylinder separators suitable for separation 

undamaged seeds from broken and mechanical damaged seeds for reduce the risk of processed seed lots 

contamination with mechanical injured and diseased seeds. The results show that manufactory of the 

processing equipment and adjusting devices according to the seed producing condition have a high importance 

in archiving to seed improvement and quality promotion.    
Key words: Quality enhancement, Indented cylinder, Gravity Separator, Seed Processing 
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