
 
 
 
 
 

 
 
 

 ایانهد شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعیِزیست 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دنیس بی. اگلی 
 

 :ترجمه 
 یرضا توکّل افشارر ــدکت 
 دانشگاه فردوسی مشهد استاد 
 یدیحم نیدیآ 
 فرانیشا یعل 

 اراتـانتش
777 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایانهد شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعیِزیست 

 ی. اگلیب سیدن :هپدیدآورند    
 فرانیشا یعل؛ یدیحم نیدیآ؛ یرضا توکّل افشاردکتر  :ترجمه 
 یخزاع درضایحمدکتر  ویراستار علمی: 
 یقندهار یمصطف ویراستار ادبی: 
 1022 تابستانل، ه، چاپ اوّنسخ 022وزیری،  مشخصات: 
 دقتچاپخانة  چاپ و صحافی: 
 ریال 222/202 بها : 
 حق چاپ برای انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد محفوظ است. 

 مراکز پخش:

جنههس دههاس  ههو  مشهه، م ماهه زا ی،زدام دزهشههدوس  مدهدهه  مشهه، م :فروشگگهاو و نمایاگگهاو  پگگاس  گگردی 
 (  250) 66666303 -66620333 تافن: 

 ههازدم بهان خاوبهوا  همهرد ن ه زرد  ،شه م     خاوبهوا اهور م جنه،ب م خاوبهوا ی هو       ت،همزام    :پابیران  ةسمؤسّ
 (200) 33464305-33464426تافن: م  066 ةشمور 

040م خاوبوا زهقالبم خاوبوا مناما جوه   )زرد  ،ش ( ه ش خاوبوا هظهمام شهمورة   ت،مزا  :دانایران ةگسمؤسّ
 (200) 33422044 – 33422002تافکس:  

http://press.um.ac.ir               Email: press@um.ac.ir 

 
 .Egli, Dennis B                                                                          .یب سیدن ،یلاگ سرشناسه:

 ،یافشلار ترجمه رضا توکل   ؛یاگل .یب سی/ دنیادانه یزراع اهانیبذر و عملکرد گ یشناسستیز عنوان و نام پدیدآور:
 یمصلف   یادبل  راسلتار یو ؛یخزاعل  درضلا یحم یعلمل  راسلتار یو فلر؛ انیشا یعل ،یدیحم نیدیآ

 .یقندهار
 .0011مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد،  صات نشر:مشخ

 ص. 652 مشخصات ظاهری:
 .777انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛  فروست:

 ISBN: 978-964-386-470-5 شابک:
 فیپا. نویسی:وضعیت فهرست

 Seed biology and yield of grain crops ,2nd. ed, [2017] عنوان اصلی: ادداشت:ی

 "یادانله  صلوتت حرد مکلمذر و عب تاخنشتسیز"نخست کتاب حاضر با عنوان  راستیو ترجمه ادداشت:ی
 یفردوسل  توسل  دانشلگاه   یغلان دامیهلدو م دیل کامکلار و عددامم   بهنام ،یمحمد کاف با ترجمه

 منتشر شده است. 0۸۳1د( در سال هش)م
 نمایه.  .656 -[ 665کتابنامه: ص.] یادداشت:

 .یاهدان وتتصحرد مکلمذر و عب تاخنشتسیز عنوان دیگر:
 Grain -- Seeds -- Physiology یوموژیزیف --ها بذر --غالت  موضوع:

 Grain -- Yields یبارده --غالت  موضوع:
 .مترجم ، - 0۸00 ،رضا ،یتوک  افشار شناسه افزوده:

 .مترجم ، - 0۸07 ن،یدیآ ،یدیحم شناسه افزوده:

 .مترجم ، - 0۸2۸ ،یعل فر،انیشا شناسه افزوده:
 .راستاروی ، -0۸00 ،ادرضیمح ،یزاعخ شناسه افزوده:
 .، انتشاراتدانشگاه فردوسی مشهد شناسه افزوده:

 SB 0/0۳7 بندی کنگره:رده
 010/2۸۸ بندی دیویی:رده

 7007120 ملی:شماره کتابشناسی 

 

 انتشارات
777 
 
 



 

 

 هرستف

 
 
 
 
 
 
 6 .............................................................................................................. مترجمان ادداشتی

 7 ............................................................................................................... سندهینو شگفتاریپ

 9 ...................................................................................................... دوم شیرایو یسپاسگزار

 01 .................................................................................................... اوّل شیرایو یسپاسگزار

 
 00 ............................................................................................................. مقدّمه. 1فصل 

 00 .............................................................................................. ییغذا منبع عنوانبه بذرها 0-0

 01 .................................................... بذر عملکرد در موجود یخیتار التیتما: ییغذا منابع شیافزا  0-2

 22 ........................................................................... یزراع اهانیگ عملکرد بهبود و یولوژیزیف 0-3

 22 ...................................................................... عملکرد دیتول ندیفرا از ریناپذییجدا جزء: بذر 0-4

 
 30 ................................................................................................. بذر نمو و رشد. 2فصل 

 30 ........................................................................................... بذر ۀانداز و بیترک ساختار، 2-0

 31 ................................................................................................... بذر نمو در مرحله سه 2-2

 41 ................................................................................... (اوّل ۀمرحل) بذر ساختار نمو 2-2-0

 42 ............................................................................. (دوم ۀمرحل) بذر نمو یخطّ ۀمرحل 2-2-2

 42 ...................................................... (سوم ۀمرحل) کیولوژیزیف یدگیرس -بذر رشد یانتها 2-2-3

 12 ............................................................................................................. فصل ۀدیچک 2-3

 
 19 ............................................ میتنظ و اختالف: بذر پرشدن ۀدور و بذر رشد سرعت. 3فصل 

 63 ................................................................................................. ارقام و هاگونه اختالف 3-0

 66 ............................................................................................... (SGR) بذر رشد سرعت 3-2

 67 .................................................................................................. یکیژنت اختالف 3-2-0

 62 ............................................................................... یکیولوژیزیف و یطیمح اختالف 3-2-2

 71 .......................................................................................... بذر رشد سرعت میتنظ 3-2-3



 یادانه یزراع یاهانبذر و عملکرد گ یشناسیستز    4

 

 23 ............................................................................................................ خالصه 3-2-4

 23 .............................................................................................. (SFD) بذر شدن پر ۀدور 3-3

 23 .................................................................................................. یکیژنت اختالف 3-3-0

 26 ............................................................................... یکیولوژیزیف و یطیمح اختالف 3-3-2

 92 ......................................................................................... بذر شدن پر ۀدور میتنظ 3-3-3

 92 ................................................................................................................... خالصه 3-4

 
 010....................................................................... بذر توسط میتنظ عملکرد؛ یاجزا. 4فصل 

 012..................................................... بذر ۀانداز و سطح واحد یازابه بذرها تعداد عملکرد؛ یاجزا 4-0

 012 ................................................................................ یخیتار ۀسوءاستفاد و استفاده 4-0-0

 016 ................................................................................. یاهیگ نمو و عملکرد یاجزا 4-0-2

 003 .................................................................................... عملکرد و عملکرد یاجزا 4-0-3

 002......................................................................................................... بذر تعداد نییتع 4-2

 002 ......................................................................................... بذر تعداد یهابیترک 4-2-0

 024 .......................................................................................................... خالصه 4-2-2

 026 .................................................................................................. یطیمح اثرات 4-2-3

 030 ....................................................... پرورده مواد منبع و بذر تعداد یهاارتباط یسازمدل 4-2-4

 040........................................................................................................ بذر ۀانداز نییتع 4-3

 042 ................................................................................................ بذر ۀبالقوّ ۀانداز 4-3-0

 043 .................................................. بذر شدن پر ۀدور و بذر رشد سرعت -بذر ۀانداز یاجزا 4-3-2

 042.................................................................................................................. خالصه 4-4

 
 010.................................................................... عملکرد و یزراع اهیگ تیریمد بذر، .5فصل 

 014................................................................................................... عملکرد ۀجعب ۀانداز 1-0

 011 ........................................................................................ یاهیگ پوشش فتوسنتز 1-0-0

 017 .................................................................................. موراتا دوم ۀمرحل زمانمدت 1-0-2

 062 ........................................................................................................... میتسه 1-0-3

 063 ................................................................................................ بذر یهایژگیو 1-0-4

 064 .......................................................................................................... خالصه 1-0-1

 061................................................................................................. عملکرد ۀجعب شدن پر 1-2

 067 ...................................................................................... (SGR) بذر رشد سرعت 1-2-0

 062 ..................................................................................... (SFD) بذر شدن پر ۀدور 1-2-2



 5     فهرست مطالب

 070 ............................................................................................................. معمّا 1-2-3

 073 .......................................................................................... عملکرد و بذر ۀانداز 1-2-4

 071................................................................................ عملکرد مخزن -منبع یهاتیمحدود 1-3

 021............................................................................................. برداشت شاخص و میتسه 1-4

 022......................................................................................................... عملکرد و زمان 1-1

 022 ................................................................................................. بالقوّه یوربهره 1-1-0

 090 ................................................................................... بالقوّه یوربهره یریکارگبه 1-1-2

 211 .......................................................................................................... خالصه 1-1-3

 211............................................................................................................ یکل خالصه 1-6

 
 210.................................................................................................... روشیپ ریمس .6فصل 

 210.......................................................................................................... عملکرد بهبود 6-0

 219............................................................................................ ندهیآ یبرا غذا به یدسترس 6-2

 221............................................................................................................ یکل ۀخالص 6-3

 
 221......................................................................................................................... منابع

 213.......................................................................................................................... هینما

 
 
 



 

 

 مترجمان یادداشت
 
 
 
 چاپ شده است 0992که در سال است این کتاب ۀ اوّل از نسخ روزشده و جدیدتریتاب حاضر نسخۀ بهک
اهمیت بذر در دنیای امروز بر کسیی پوشیده نیست؛  . کندمیفراهم  اطالعات بسییاری را برای خوانندگان  و

ها از اهمیت باالیی برخوردار آن موردنیازین غذای تأمروز درحال افزایش و ها روزبهزیرا جمعیت انسیییان
روز پاسخ داده امنیت غذایی با استفاده از اطالعات علمیِ به است. در این کتاب سعی شده است تا به چالش

ای ازحیث بذر تأکید دارد. در گییاهیان زراعی دانیه    شیییود. محتوای کتیاب بر فراینیدهیای تولیید عملکرد    
ین امنیت غذایی و مراحل رشیید و نمو بذر بر تأممنبع مهمی در  عنوان، به اهمیت بذر بههای مختلففصییل

کنندۀ رشد و نمو بذر ارزیابی شده است. عوامل پرداخته شده است و عوامل تنظیم و تعیین روی گیاه مادری
یرپذیری تأثر بذر در آن دیده و نحوۀ کنندۀ بیوسییینتزی دمحیطی و ژنتیکی تیأثیرگذار بر فاکتورهای تنظیم 

از محیط و  متأثراجزای عملکرد که  عملکرد و اجزای عملکرد تحلیل شیده است و تحلیل و ارزیابی ارتباط 
وری سنجی شده است. سپس ارتباط مدیریت مزرعه و بهرههای ریاضیاتی امکانژنتیک هستند، توسط مدل

ین غذای بشییر بررسییی گردیده تأمرو درجهت و مسیییرهای پیشای ارزیابی شییده اسییت گیاهان زراعی دانه
وری بررسیییی شیییده اسیییت تا بتوان با حذف  اسیییت. نظرهیا و رویکردهای مهم درراسیییتای افزایش بهره  

نژادی متناسییب با زراعی و بههای تحقیقاتی بههای مناسییب و فعالیتهای موجود از راه مدیریتمحدودیت
افزایش بشر وری را در آیندۀ نزدیک با توجه به جمعیت روبهافزایش بهرهوکار گیاهان زراعی، منطقۀ کشت

ای درزمینۀ عملکرد روزشدهدر اختیار قرار دادن منبع علمی جدید و به ،حاصیل کرد. هدف اصلی مترجمان 
 ای با تأکید بر نقش بذر و عوامل تأثیرگذار بر آن بوده اسیییت. در انتها امیدواریم کهگییاهیان زراعی دانیه   

شمار در این زمینه باشد و مطالب ارزشمندی را محتوای کتاب حاضیر بتواند منبعی منسیجم از اطالعات بی  
 در اختیار محقّقان علوم بذر قرار دهد.

 
 مترجمان
 0399 پاییز



 

 نویسندهپیشگفتار 
 

 
 
تقریب های اخیر بهبستگی دارد. در سالها آن شده از بذرمین نیاز غذایی جهان به گیاهان زراعی برداشتأت

شیییوند، بشیییر از منابع گیاهی، از چهار گیاه زراعی که از بذر حاصیییل می در دسیییتر های نیمی از کالری
 زیرا ؛شوندذرت، برنج، گندم و سویا. بذرها برداشت می :ند ازادسیت آمده اسیت که این گیاهان عبارت  به
ای هسیییتنید کیه خود بذرها این موادغذایی را برای   و روغن ذخیره ، پروتئینکربنهییدرات غنی از  هیا آن
شوند که این دو می آسانی منتقل و نگهداریکنند. بذرهای خشک بهزنی و آغاز نسل بعد استفاده میجوانه

 بذرهای خشک هستند. در های عمومیت و سودمندیصفت، ویژگی
ای از پیچیده مسیییرهایفرد در بذرها از ای منحصییربهههای ذخیرها و روغنها، پروتئینکربنهیدرات

 خورشید و تثبیت کربن کردن انرژی نور آغاز با محصور ۀشوند که نقطهای بیوشییمیایی حاصیل می  فرایند
کند که در را تولید می اوّلیهمواد  ای در بذر است. گیاه مادریها و در انتها با سنتز ترکیبات ذخیرهدر برگ
 های پیچیده که ماهستند و توسط بذر جهت سنتز مولکول یمتفاوت ۀنخست، سوکروز و اسیدهای آمین ۀوهل
 درنظرگرفتن وگیاهی به  ۀتوسط جامع تولید عملکرد درکشوند. نامیم، استفاده میمی مادّۀ غذاییرا ها آن

 کردن نیاز دارد. و سنتز1جذب موادغذایی فرایندهر دو  لحاظ کردن
ت بر تجمّع اند. تحقیقاتمرکز داشییته جذب فرایندهای گیاهان زراعی از قدیم بیشییتر بر فیزیولوژیسییت

 ؛ده استی شمهم تلقّ جذب، ۀلیهای اوّفرایندجوامع گیاهی و فتوسنتز و دیگر  توسط گیاهان و مادّۀ خشک
امعۀ جخشییک توسییط یک  ۀنهایی هسییتند. اگرچه تولید مادّ ها پایه و اسییا  تولید عملکردفرایندزیرا این 
ای موجود در گیاهان زراعی دانهاز دیدگاهی که عملکرد اقتصادی بذر است، تنها بخشی از داستان  گیاهی
تولید عمکلرد اسییت.  فرایندترازی از یافته از منبع، بخش مهم همانتقال خامکارگیری از بذر مواد هاسییت. ب

 با آن نوشته شده است.رابطهاین کتاب در
یل، خیندهای دافهم مناسبی را از رشد و نمو بذر، فردر ابتدا هدف نویسینده در این کتاب این است که  

با اسیییتفاده از دانش  سیییپسحاصیییل کند. ها بر روی آن و اثر عوامل محیطی و گیاهی فرایندهاتنظیم این 
 گیاه زراعی حاصل کند. تولید عملکرد فرایندبا رشد و نمو بذر، تعریفی را از بذر در موجود دررابطه

 ۀمادّ تجمّعازنظر  با ارزیابی تولید عملکرد؟ شودمیای حاصیل  از مطالعه و بررسیی این مطالب چه یافته 
و سیینتز را  جذبمنبع و مخزن،  ۀهای موجود درزمینفراینددر بذر )مخزن(، ما قادر خواهیم بود تا  خشییک

                                                           
1. Assimilation 
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زی چیو در قالب یک توصییییف یا مدل تولید عمکلرد واحد اراده دهیم. این مدل بهتر از آن  سیییازیمیکی 
کند. سیییاه را تنظیم می ۀگیرد و فعالیت مخزن به جعبدر منبع را درنظر می جذبهای فراینداسییت که تنها 

لوژی فیزیو ۀاالت درزمینؤمدل یکپارچه شییامل این مبحث اسییت که بذر به ما در فهم بهتر بسیییاری از سیی   
ع کمک و ارتباط بین مخزن و منب و عملکرد، تسهیم بذر ۀاط بین انداز، تعیین تعداد بذر، ارتبگیاهان زراعی

گو باشیم، با عملکرد را تنها در قالب یک کتاب پاسخاالت موجود دررابطهؤتوانیم تمامی س. ما نمیکندمی
 دهیم.و اراده می کنیممیاما مالحظات جامعی را از مخزن بذر که هدف این کتاب است، ارزیابی 

 



 

 

 سپاسگزاری ویرایش دوم
 
 
 

جات و متون از ادغام نوشته ایدانه یزراع یاهانگ عملکرد و بذر شناسیزیستنسخه یا ویرایش دوم کتاب 
است و پس از بیست سال بعد از با رشید و نمو بذر و نقش آن در تعیین عملکرد حاصیل شیده    مهم دررابطه
تمامی مقاالت سهیم در  همانند نسخۀ قبل، امکان ارجاعچاپ شده است.  0992در سیال  ۀ اوّل انتشیار نسیخ  
های جدید مشییخص ها و مفهومایده منشییأها و مفهوم مهم در این کتاب وجود نداشییت و اغلب تمامی ایده
 کنم.، عذرخواهی میاندذکر منبع نشدهکه بنابراین من از آن دسته از تحقیقاتی  نشده است.

نینگ وهای بیل برناموتحلیلگر تحقیقاتی بهتحقیقات من طی بیست سال گذشته، بدون کمک دو تجزیه
 ۀشیییادبه و حفم همواربرای تالش بیها آن من کمال احترام خودم را به ؛پذیر نبودو مرسیییی راکر امکیان 

خواهم از دانشجویان دارم. من همچنین میها ابراز میآزمایشگاهم در باالترین سطح ممکن در تمامی زمان
های در برنامهها آن هایعلوم خاک و گیاه برای کمک گروهتحصیالت تکمیلی ارزشمندم و همکارانم در 

ی برای گیاه در دانشگاه کنتاک ر کنم. از اچ.ام.دیوز، پروفسور دپارتمان علوم خاک وتحقیقاتی خودم تشیکّ 
 ۀو همچنین مرور نسخ اوری در بهبود عملکردفنّدرراسیتای بخش زیسیت   اشفکرانههای باز و روشین بحث
های های بسیاری را در تبدیل عکسکنم. ایشان همواره کمکفصل ششم توسط ایشان تشکر ویژه می ۀلیاوّ

علوم خاک و گیاه و  گروهاز من  پایان،زدنی خود کردند. در ارت مثالاین کتیاب بیه فرمت دیجیتال با مه  
شکر جانب اجازه دادند تا این کتاب را تکمیل نمایم، تبازنشستگی من، به این ۀدانشیگاه کنتاکی که در دور 
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 لاوّویرایش سپاسگزاری 
 
 
 
اهان زراعی گی سهم بذر در تولید عملکرد و یک کتاب که عناوین وسیعی را همانند رشد و نمو گیاهی ۀتهی
عات از دیگران تکیه دارد. کسب اطال ۀبر تحقیقات انتشاریافته و نیافت نخست ۀدر وهل ،ای پوشیش دهد دانه

سپردن اینکه در چه  خاطرشود و بهزمانی چندین ساله حاصل می ۀدورعد پایه و مفهومی در متون علمی در بُ
شده یا فراموش ۀاز یک مقالها آن آیا .گرفته، بسیار مشکل است نشئتمکانی ایده یا مفهومی اراده شده و یا 

ه اوقات پاسخ ب؟ من متوجه شدم که گاهیاندگرفته نشئتشده در یک همایش و یا منتسب به نویسنده، اراده
ۀ از کسانی که اید ساده بسنده کنم ویک سیپاسگزاری  به تواند تنها رو میال مشیکل اسیت و ازاین  ؤاین سی 
کنم. ر میام، تشکّطور اختصیاصی سند آن را ذکر نکرده ام و بهسیهوی سیلب مالکیت کرده   طوررا بهها آن

ید دارد کأت ،سال انجام شده است بیستنویسنده که طی  میزان زیادی بر مطالعات خودِاین کتاب همچنین به
، پروفسورهای مهمان و همکاران حاصل کارشناسان فنیکه این مطالعات با کمک بسییاری از دانشیجویان،   

 دارم.ر خود را از صمیم قلب به این گروه اعالم میشده است. تشکّ
ها را خودم این تالش ۀنوبفرد در این کتاب اراده شده است و من بهمنحصربه صیِتخصّ بخشی از مطالب

غرب، همکار ارزشمند من  ۀ، آزمایشیگاه تحقیقاتی پنب USDA-ARSبرندر،  -کنم. دکتر اسیتیو تحسیین می 
مدت شش ماه برای فرصت مطالعاتی در های بسیاری در دانشگاه کنتاکی بودند و با لطف ایشان بهبرای سال

نهایی این  ۀتنهایی وقت گذاشتم. نسخاین کتاب به کنار ایشان در فودنیکس، آریزونا بودم و من بر روی متن
قان و در فودنیکس بودم، تکمیل شییید. تشیییکر خود را همچنین از دیگر محقّ  کیه زمیانی کتیاب طی میدت  

علت اینکه محیط مناسییبی را برای من فراهم کردند، اعالم به ،غرب ۀکارمندان در آزمایشییگاه تحقیقات پنب
جانب، مدیریت و بسیاری مایشیگاه من را در لکسینگتون در زمان غیبت این دارم. آقای بیل برونینگ، آزمی

را تهیه کردند. من از لین فورلو  هاجدولها را در این کتاب تهیه کردند. برندار ویلسون بسیاری از از شیکل 
 های این کتاب توسییط کنم. فصییلتشییکر می 6-4شییکل  ۀغرب، برای تهی ۀجچ، آزمایشییگاه تحقیقاتی پنب

شییده دونالد، دنیس تکرونی و یان واردالو دوباره مطالعه براندر، جیم هیتهولت، میلر مک -یو کرافتساسییت
کنم، اما نهم و تشییکر میرا ارج میها آن هایارزشییمند بود و تالشها بسیییار مطلوب و آن . تفاسیییراسییت

 نویسنده است. ۀعهدشده در این کتاب بردهتمامی مطالب ارامسئولیت 
 اگلی دنیس بی.
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