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  اثر نوع بسته بندي بر بنیه بذرهاي سه رقم کلزا انبار شده در استان قم 

  

   4و عباس زارعیان 3، لیال یاري2، مریم دیوساالر1*بیتا اسکویی
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و  ربی پژوهشم -4و ارشد انکارشناس -  3 و 2 -1

  نهال، کرج
  

  چکیده
ارقـام مـورد   . ین آزمایش به منظور بررسی اثر بسته بندي هاي متفاوت بر بنیه بذر ارقام کلزاي تولید و انبار شده در استان قم اجرا شـد ا

الیه، کیسه پروپیلنی، پاکت  4، طالئیه و اکاپی و انواع لفاف هاي بسته بندي بذر مورد استفاده پاکت کاغذي سه الیه و RGSبررسی شامل 
وپیلنی و کیسه کنفی بودند که به صورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی بـا سـه تکرارمـورد بررسـی قـرار      پر+کاغذي
پاکت ها و کیسه هاي محتوي بذر در انبار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قم به مدت یـک سـال انبـار شـدند و در     . گرفت

سپس قابلیت جوانه زنی بذرها با اجراي آزمون جوانه زنی . ر و تکرار نمونه برداري استاندارد به عمل آمدانتهاي دوره انبارداري از هر تیما
نتایج . آزمایش شد و همچنین جهت بررسی بنیه بذر آزمون هاي هدایت الکتریکی، آزمون سرما، پیري تسریع شده انجام گرفت استاندارد

از لحاظ صفات مطالعه شده  تفاوت معنی داري نداشتند ولی نگهداري بـذرها در پاکـت هـا و    تجزیه واریانس نشان داد ارقام مورد بررسی 
کیسه هاي مختلف تأثیر معنی داري بر قابلیت جوانه زنی در آزمون جوانه زنی استاندارد بذر داشته به طوري که بذرهاي درون پاکت هاي 

ون ـــ ی در آزمـه زنـ ـــ ت جوانـــ پروپیلنی کمترین قابلی+لنی و پاکت کاغذيکاغذي چهار و سه الیه باالترین و بذرهاي درون کیسه پروپی
همچنین نتایج بیانگر این بود که لفاف هاي مختلف نگهداري بذر بـر متوسـط زمـان الزم بـراي جوانـه زنـی،       . زنی استاندارد داشتند جوانه

مقایسه میانگین هـا نیـز نشـان داد    . شده اثر معنی دار داشت هدایت الکتریکی و قابلیت جوانه زنی بذرها پس از آزمون سرما و پیري تسریع
هاي پروپیلنی و  بذرهاي بسته بندي شده در پاکت هاي کاغذي سه الیه و چهار از بنیه باالتري برخوردار بودند و این در حالی بودکه کیسه

در انبار محل آزمایش در برخی از ماه هاي سال دما به  ی کهاز آنجای. شتر بر بنیه بذر داشتندپروپیلنی اثرات تخریبی بی+پاکت هاي کاغذي 
درصد افزایش یافت و با توجه به این که دماهـاي بـاال سـبب افـزایش سـرعت       85درجه سانتی گراد باالي صفر و رطوبت نسبی هوا به  45

پروپیلنی + یسه هاي پروپیلنی و کاغذي تیکی می شود و زوال بذر را تسریع می کند، لذا تأثیر دما در کیوقوع برخی از واکنش هاي هیدرول
  . بیشتر بوده و استفاده از پاکت هاي سه یا چهار الیه کاغذي مناسب بوده است

  
  درصد جوانه زنی، آزمون جوانه زنی استاندارد ، آزمون سرما، آزمون پیري تسریع شده، هدایت الکتریکی : کلمات کلیدي
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  مقدمه
آغاز و   1330 ر از سالنباتی به کشو واردات روغن

  1340هـاي   در فاصـله سـال   و یافـت تدریج افـزایش   به
حدود هفتاد برابر و میزان مصرف درهمین  به 1378تا  

مصرف سـرانه روغـن    .دوره بیست برابر گردیده است
کیلـوگرم و   3/14حدود  1385خوراکی کشور درسال 

میلیـــون تـــن  1در مجمـــوع نیـــاز بـــه تـــأمین حـــدود 
ــ روغــن ــیش از  خــوراکی ب  90وده کــه از ایــن میــزان ب

 Madani, 2000(درصـد از خـارج از کشـور وارد شـد    

and Anonymous, 2005(.      روغـن کلـزا در مقایسـه بـا
روغنی نظیـر آفتـابگردان،     دانهگیاهان روغن هاي سایر

ت و سویا به دلیل دارا بودن محتواي قابـل تـوجهی   رذ
از  کلسـترول  نداشـتن از اسیدهاي چرب اشباع نشده و 

 ,Ayeneband( اي باالیی برخوردار است تغذیه کیفیت

درصــد  98بایــد حــداقل  اســتاندارد کلــزا بــذر). 1993
ــوص  ــی و خل ــی داشــته     85فیزیک ــه زن ــد جوان درص

بـا افـزایش    بـذر بنیـه   ).  Robert and Peart, 1998(.باشد
. طول مدت انبارداري بذر به سرعت کـاهش مـی یابـد   

ــ   ــاه م ــارداري کوت ــاي انب ــرایط  دوره ه ــت ش دت، تح
نامساعد، بنیه گیاهچه را بیشتر از قوه نامیه، تحت تـأثیر  

قابلیـت جوانـه زنـی    بیشـتر از   بـذر بنیـه   و قرار می دهد
در طول انبارداري یا شرایط نامسـاعد  . کاهش می یابد
خاصیت  از بین رفتنممکن است سبب  طول انبارداري

 شـهـ اـک ذرـه بـ ـنتیجه بنیـ  در شده و غشاي بذر انتخابی
 این امر).  Abdol-Baki and Anderson, 1973( می یابد
. سبب افـزایش حمـالت میکروبـی مـی شـود      همچنین

، تنها به دلیـل نارسـایی فیزیکـی نبـوده     بذرکاهش بنیه 
بـه عنـوان مثـال میـزان     . پیچیده تر ازآن می باشـد  بلکه

تنفس در میتوکندري گیاهچه هاي حاصل از بـذرهاي  
رهاي کهنـه تفـاوت معنـی داري    تازه سویا نسبت به بذ

مقــدار فسفریالســیون نــوري بــه ازاي هــر واحــد  . دارد

اکسیژن مصرفی در گیاهـان حاصـل از بـذرهاي کهنـه     
 .درصد گیاهان حاصل از بـذرهاي تـازه بـود    70تا   40

به ازاي واحد وزن، گیاهچه هـاي حاصـل از بـذرهاي    
کهنه داراي میتوکندري کمتري نسبت به گیاهچه هاي 

ــل  ــد حاص ــازه بودن ــذرهاي ت  )Koocheki and  .از ب

Sarmadnial, 2001).  
و نـه   بـذر آنچه مسلم اسـت آن اسـت کـه نـه بنیـه      

یک توده بـذر، هـیچ یـک بـه طـور       قابلیت جوانه زنی
هـا بـا گذشـت     روند بلکـه هـردوي آن   آنی از بین نمی

اسـتفاده   .کنند زمان و به طور تصاعدي کاهش پیدا می
، خشــک کــردن  ،اشــت هــاي نامناســب برد  از روش

 زنـی  قابلیت جوانـه اثر زیادي بر  نگهداري و انبارکردن
را  بـذر جوانـه زدن   قابلیت بذر داشته که به مرور زمان

  . Kreyger)، 1964( می دهدنقصان 
آزمـون هـاي بنیـه بـذر بـه منظـور تخمـین         در واقع 

  .می شوند بذر انجام ١مزرعه اي  توانائی کارکرد
 ), Ellis and Roberts, 1981.( Dyer et al., 2000 .

ــو ــزارش کــرد اگــر    Bogolepove, 1981)(بوگولپ گ
درصـد باشـد، قابلیـت     12زیـر   ٢ محتوي رطوبـت بـذر  

سال به خوبی حفظ مـی   2جوانه زنی بذر سبزیجات تا 
بــذرهاي ) Amaral, 1984(آمــارال و همکــاران.گــردد

درصــد در  4/13و  4/11ســویا را بــا محتــوي رطــوبتی 
و کیسه هاي چنـد الیـه بـه مـدت دو      کیسه هاي کنفی

ماه انبار کرده و مشاهده نمودند که تفـاوتی معنـی دار   
ماه بنیه  5در بنیه  بذرها وجود نداشت، هر چند پس از 

) Agha et al., 2004(آقا و همکاران .بذر کاهش یافت
بهترین وضعیت براي ذخیره بذرهاي سویا را در دمـاي  

درصد و  60نسبی  درجه سانتی گراد ، رطوبت 15-18
درصــد درون کیســه هــاي مقــاوم   9محتــوي رطوبــت 

                                                                              
1. Field performance 
2. Seed moisture cotent(SMC) 
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  .نسبت به نفوذ رطوبت گزارش کردند
ــران و همکــاران  )Oladiran et al., 2000( االدی

فلفل را در سه لفاف فویل   شده برداشت تازه بذرهاي
 در هفتـه  4و کاغـذي بـه مـدت     ١آلومینیومی، پلی تن 

 درصـد  90 نسبی رطوبت و گراد سانتی درجه 30 دماي
ــداري ــاهده و نگه ــوع لفــاف      مش ــه ن ــد هــر س کردن

ــت   ــس از گذش ــداري پ ــد و   4نگه ــر درص ــه منج هفت
 لفـاف  در کـاهش  ایـن  ولـی  زنی شـدند  سرعت جوانه

  . بود کمتر آلومینیومی فویل لفاف و در بیشتر تن پلی

 مناســب محــیط شــرایط تعیــین اهمیــت بــه توجــه بــا   
 بـه  نظر مچنینآن، ه کیفیت جهت کلزا بذر نگهداري

 تولیدي کلزاي بذرهاي از زیادي مقادیر ساالنه این که
 نگهـداري  و ضـدعفونی  بوجـاري،  قم استان در کشور

 رـــ اث یـــ بررس ورـمنظـ  به شــپژوه نــای د،ــشون یــم
 کلـزاي  ارقـام  برخی بذر بنیه بر متفاوت هاي بندي بسته

  .گردید اجرا استان آن در شده تولید
  

  مواد و روش ها
این تحقیق به منظور بررسی اثر لفاف هاي مختلف 
بسته بندي بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر با اسـتفاده از  

طالئیه و  ، RGS هاي ضدعفونی شده کلزاي ارقام  بذر
نگهـــداري شـــده درانبـــار مرکـــز تحقیقـــات   اکـــاپی

 امــــانج اـبــ م وـتان قـــاســ یــــمنــابع طبیع و کشــاورزي

در مؤسسـه تحقیقـات    ستانداردزنی ا هاي جوانه مونآز
آزمـایش بـه   . ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد

هـاي کامـل    صورت فاکتوریل در قالـب طـرح بلـوك   
 شده عوامل بررسی ،که شدسه تکرار انجام  باتصادفی 

  .بودند بسته بندي بذر نوع لفاف 5و  کلزا سه رقم
انـدازه گیـري    امتناوبـ رها بـذ  رطوبت بدین منظور،

                                                                              
1. Polythen 

ابتدا  ،رسید درصد 12وقتی رطوبت آنها به زیر  و شده
از تـــوده بـــذر نمونـــه بـــرداري اســـتاندارد  صـــورت  

و زمانی که مشخص شد ) Anonymous, 2008(گرفت
ــورد بررســی     ــام م ــذر ارق ــوده ب ــی ت ــه زن قابلیــت جوان

ــا  رهابــذ مــی باشــد،) درصــد و بــاالتر 85(اســتاندارد ب
 کیسـه  بسته بندي مختلـف شـامل   لفاف هاياستفاده از 

 پاکــت گــونی کنفــی، ،)یپروپیلنــ( پالســتیکیگــونی 
 ویـک پاکـت   الیـه  3کاغـذي   پاکـت  الیه، 4کاغذي 

بسته بندي شده بر ) یپروپیلن(کاغذي با الیه پالستیکی 
بـه طـوري کـه بـه ازاي      ،شدندپالت ها قرار داده  روي

 .سه تکرار براي هر نوع کیسـه قـرار داده شـد   ، هر رقم
نگهــداري شــدند مجهــز بــه انبــاري کــه بــذرها در آن 

در . کننـده نبــود  هـاي خنـک کننـده و یـا گـرم      سیسـتم 
از هر تیمار و تکرار  )یک سال( انتهاي دوره انبارداري

 )Anonymous, 2008(به روش اسـتاندارد  برداري نمونه
پـذیرفت بـه   صـورت   ٢انجمن بین المللـی آزمـون بـذر   

طوري که به ازاي هر رقم و هر نـوع لفـاف نگهـداري    
توسط بمبوي یک متري یک نمونـه اولیـه گرفتـه    بذر، 

شده و نمونـه هـاي اولیـه بـا یکـدیگر مخلـوط شـده و        
رکب بـه  ـــ ونه مـــ از نم. ل شـد ـــ ه مرکـب حاص ــنمون

کـاري   هـــ نمون ٣اكـــ م خـــ آمـده توسـط مقس   دسـت 
Working sample)( ــد ــون. جــدا ش ــاي  ســپس آزم ه

ریع زنی استاندارد، آزمون سرما، پیري تس قابلیت جوانه
  .شده و هدایت الکتریکی به شرح زیر اجرا شدند

تکرار  3 ،جوانه زنی استاندارد آزمون براي اجراي 
براي تعیین قابلیـت جوانـه زنـی بـذر از هـر       بذري 100
 وصـــ مخص ذـــ کاغ و روي هـا  رفـــ ظه درون ــنمون

دستگاه ژرمیناتور   درونسپس  .کشت شدند زنی جوانه
 86-76د و رطوبت نسـبی  سانتی گرا درجه 25دماي  با

                                                                              
2. (ISTA) 
3. Soil divider 
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 ,Anonymous( روز 7بعـد از  گرفتنــد و قـرار   درصـد 

غیر عادي و فاسد و  عادي،گیاهچه هاي  تعداد )2008
  .زده شمارش شدند بذرهاي جوانه

داد بــذرهاي ـه تعــــــمارش روزانـن بــا شــــــهمچنی
که شاخصـی   ١یــان جوانه زنــوسط زمــزده، مت جوانه

مـی گـردد از    محسـوب زنی  از سرعت و شتاب جوانه
  .)Ardeshiri,2004(گردید رابطه زیر محاسبه

  

)Σ(nd  T=GM  
n               

  :که در این رابطه 
n  : تعداد بذرهاي جوانه زده در طیd  روز  
d  :ي آزمون جوانه زنی و تعداد روزها  
nΣ :کل تعداد بذرهاي جوانه زده می باشند.  

بـذري   100تکـرار   3 ،آزمون سرما به منظور انجام
هـاي   هر تیمار و تکـرار شـمارش شـده و در ظـرف    از 
ه ــــ درج 5اي ـــ در دم یـک هفتـه  دت ــــ بـه م ت ـکش

روز بـه   7پـس از گذشـت   . کشـت شـدند  گـراد   سانتی
درجه سـانتی گـراد منتقـل     25درون ژرمیناتور با دماي 

روز پـس از انتقـال، تعـداد گیاهچـه هـاي       7. گردیدند
  .ندعادي شمارش و به درصد بیان شد

تکـرار   3 ،تسـریع شـده  مـون پیـري   زآبراي انجـام   
بـذرها   ،هر تیمار و تکرار شـمارش شـده  بذري از  100

روي توري که بر روي جعبه هاي پالسـتیکی محتـوي   
تـأمین   جهـت . آب نصب شده بودند، قرار داده شدند 

 هــــدرج 40±%3ايــــدم هــا در رطوبــت اشــباع ظــرف
ده و سپس ساعت نگهداري ش 72گراد به مدت  سانتی

زنـی اسـتاندارد قـرار گرفتـه و در      تحت آزمون جوانـه 
  .هاي عادي شمارش شدند روز تعدادگیاهچه 7پایان 

تکـرار   3 ،آزمـون هـدایت الکتریکـی    براي اجراي
در  بذر شـمارش و  از هر توده با وزن یکسان بذري 50

                                                                              
1. Mean time to germination(MTG) 

میلی لیتر آب دوبار تقطیـر غوطـه ور و بـه مـدت      250
ه سانتی گراد نگهداري و درج 20ساعت در دماي  24

بـر   هاسپس میزان هدایت الکتریکی محلول حاوي بذر
و  شـد حسب میکروزیمنس بر سانتی متر اندازه گیـري  

  . نهایتاً این میزان براي هر گرم نمونه محاسبه شد
EC  هر ظرفوزن نمونه=EC )میکروزیمنس بر سانتی متر مربع(  

ه شـده و  تجزیـ   SASها با استفاده از نرم افزار داده 
درصـد   5ها توسـط آزمـون دانکـن در سـطح      میانگین

  .مقایسه شدند
  

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنها نـوع لفـاف   

داري بـر صـفات مـورد     بنـدي بـذرها تـأثیر معنـی     بسـته 
هاي اثر نوع  مقایسه میانگین). 1جدول (بررسی داشت 

ون ـــ آزم ی درـــ زن درصـد جوانـه   بنـدي بـر   لفاف بسته
هـاي چهـار    زنی استاندارد مشخص کـرد پاکـت   جوانه

ن و ـــ د باالتریـــ درص 87ذي با ــه الیه کاغــالیه و س
پروپیلنی و کیسه هاي پروپیلنی بـه  +هاي کاغذي پاکت

ــا زان درصــد ــــد کمتــرین میـدرصــ 77و  79 ترتیــب ب
  . زنی را دارا بودند جوانه

همچنین درصد جوانه زنـی بـذرها در کیسـه هـاي     
بنـابراین تنهـا بـذرهائی    ). 2جدول(درصد بود 84نفی ک

کــه در پاکــت هــاي کاغــذي چهــار الیــه و ســه الیــه  
نگهداري شدند قادر بودند قابلیت درصد جوانـه زنـی   
ــتاندارد      ــاالتر از اس ــال ب ــک س ــس از ی ــود را در پ خ

حفظ نمایند و درصد جوانـه زنـی   ) درصد 85حداقل (
از حد استاندارد در بقیه لفاف هاي بسته بندي پایین تر 

بوده و بذرها کیفیت خود را به خوبی حفـظ نکردنـد،   
که علت آن تغییراتی است که لفـاف هـاي پروپیلنـی،    

ــد و  +کنفــی و کاغــذي  ــر بــذرها داشــته ان پروپیلنــی ب
همچنـین مقایسـه    .موجب زوال سـریع تـر شـده اسـت    

میانگین ها مشـخص نمـود بـذرهاي بسـته بنـدي شـده       
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راي بـاالترین متوسـط زمـان    درکیسه هاي پروپیلنـی دا 
روز و پس از آن  478/2الزم براي جوانه زنی با میزان 

پروپیلنی و کیسه کنفی بـه ترتیـب بـه    +پاکت کاغذي 
روز بودنـد و کمتـرین متوسـط     2/ 057و 314/2میـزان  

روز  091/1و08/1 زنی به میـزان  زمان الزم براي جوانه
یـه  به ترتیب به پاکت هاي کاغذي سه الیه و چهـار ال 

علـت کـاهش متوسـط زمـان     ). 2جـدول  (تعلق داشت 
الزم براي جوانه زنی به اثر نوع لفاف بر جوانه زنـی و  

الیس و رابرتـز  . در نتیجه متوسط زمان آن بر می گردد
)Ellis and Roberts, 1981 (   ــوع را کــه ــن موض ای

متوسـط  بذرهاي با قابلیت جوانـه زنـی بـاالتر، معمـوال     
زنی پـائین تـري دارنـد را تائیـد     زمان الزم براي جوانه 

ـــکردن ـــهمچنی. دــــ ـــن االدیـــ ـــران و همکـــ  ارانـــ

)Oladiran et al., 2000 ( تأیید کردند، بذرهائی که در
محیط کاغذي نگهداري شدند از تهویه نسبتاً خـوبی و  
. نتیجتاً از درصد جوانه زنـی بیشـتري برخـوردار بودنـد    

در آزمـون   مقایسه میانگین قابلیت درصـد جوانـه زنـی   
جوانـه زنـی بـذرهاي     سرما مشخص ساخت که درصد

 86بسته بندي شده در پاکت هاي کاغذي چهـار الیـه   
درصـد و در   85درصد، در پاکـت کاغـذي سـه الیـه     

پروپیلنــی و کیســه هــاي کنفــی و     +لفــاف کاغــذي 
درصـد بـود و درصـد     76و  82، 78پروپیلنی به ترتیـب 

ه و سـه  جوانه زنی بذرها در پاکت کاغـذي چهـار الیـ   
). 2جدول (الیه اختالف معنی داري با هم نشان ندادند

این نتایج نشان دهنده زوال بیشـتر بـذر در کیسـه هـاي     
  .پروپیلنی بود+ پروپیلنی و پاکت کاغذي

  
ر درصد جوانه زنی بذر بسته بندي شده در لفاف هاي مختلف ارقام مورد بررسی کلزا د) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول 

 .آزمون جوانه زنی استاندارد و آزمون هاي بنیه سرما و پیري تسریع شده و هدایت الکتریکی
Table1-Analysis of variance (mean squares) of evaluated rapeseed cultivars packed seed in different 

packages germination percent in standard germination test and cold test and accelerated ageing vigour and 
electrical conductivity tests.  

 (MS)میانگین مربعات 

درجه 
  آزادي

  
df  

  منبع تغییر
  

S.O.V  

قابلیت هدایت 
  الکتریکی

ٍElectrical 
conductivity 

آزمون  جوانه زنی در  درصد
  پیري تسریع شده

Germination percent 
of 

accelerated aging test 

جوانه زنی در  صددر
  آزمون سرما

Germination 
percent 

of Cold test 

  متوسط زمان جوانه زنی
Mean time 

germination  

درصد جوانه زنی در آزمون 
  جوانه زنی استاندارد

Percent of standard 
Germination test 

0.9783 ns  8.022 ns  8.955 ns 0.00574 ns 12.288 ns  2 
                                              تکرار

                Replication  
0.744ns  5.422ns 4.688 ns  0.00726 ns 5.0888 ns 2 

                                    رقم             
                          Cultiva 

43.4105**  143.777** 159.966** 4.0788** 167.388**  4 
ع نو      

 لفاف                                   
Packagin material typ  

1.794 ns  

1.3111 ns  1.216 ns 0.00752 ns  2.338 ns  8 
 رقم نوع بسته بندي

   ultivar packaging 
material type  

  Error اشتباه آزمایش         28  5.0984  0.0192 5.1698  5.641  0.416
 Total کل          44      

4.33  2.96 2.79 7.6 2.72   
                                       )درصد(ضریب تغییرات

C.V (%)  
ns  درصد                 1آماري به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال خطاي  **و  

ns and** nonsignificant and significant at 1% probability level, respectively    
  

طــوري کــه شــرایط نامســاعد در آزمــون ســرما  بــه
توانسـته اســت بـر بــذرهایی کـه در لفــاف پروپیلنــی و    

پروپیلنی بسته بندي شده انـد تـأثیر بیشـتري    + کاغذي 

گذارد و درصد گیاهچه هاي عـادي را بیشـتر کـاهش    
ــد ــذرها در     .ده ــه ب ــان داد، چنانچ ــایج نش ــین نت همچن

  ه قـرار گیرنـد، تعـداد    شرایط آزمون پیري تسـریع شـد  
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هـاي بسـته بنـدي     هـا در لفـاف   گیاهچه هاي عادي آن
  پاکت کاغذي چهار الیه و سه الیه و کیسـه کنفـی در   

و پـس از آن  ) درصـد  83و 84بـه ترتیـب   (یک سطح  
  پروپیلنی و +و سپس کاغذي ) درصد 81(کیسه کنفی 

قـرار  ) درصد 75درصد و 77به ترتیب (کیسه پروپیلنی 
این آزمون نیز تأثیر منفی بیشتر کیسه هـاي   در. گرفتند

پروپیلنی بر بنیه بذر نمایان شده و +پروپیلنی و کاغذي 
مقایســه  .بــذرها در ایــن شــرایط زوال بیشــتري داشــتند

میانگین ها همچنین نشان داد بذرهاي بسته بندي شـده  

میکـرو زیمـنس بـر    0711/18هاي پروپیلنی با  در کیسه
میــزان هــدایت الکتریکــی و گــرم بـاالترین   متــر سـانتی 

بذرهاي بسته بندي شـده درپاکـت هـاي کاغـذي سـه      
ــا     ــب بـ ــه ترتیـ ــه بـ ــه و چهارالیـ  98/12و  19/13الیـ

میکــروزیمنس بــر ســانتی متربرگــرم کمتــرین هــدایت 
همچنین میزان هدایت الکتریکـی  . الکتریکی را داشتند

بذرهاي بسته بندي شـده درپاکـت هـاي کاغـذي سـه      
میکـروزیمنس   94/13و کنفـی   22/16پروپیلنـی  +الیه 

  ).2جدول (گرم بود متر بر بر سانتی
  

  میانگین برخی از صفات اندازه گیري شده کلزا در بسته بندي هاي متفاوت* مقایسه  -2جدول 
Table2- Mean comparison of some measured characters  

  قابلیت هدایت الکتریکی
میکروزیمنس بر سانتی (

  )متر گرم
Electrical 

conductivity 
)gr. sm/cmµ(  

درصدجوانه زنی 
در آزمون پیري 

  تسریع شده
Germination 

percent of 
accelerated 
aging test 

%)(  

  درصد جوانه زنی
 درآزمون سرما

Germination 
percent of 
cold test%)(  

  زمان متوسط

  )روز(زنی جوانه 
Mean to 

germination time 
(day) 

  در زنی جوانه درصد
  استاندارد زنی جوانه آزمون

Germination percent 
of standard 

germination test (%)  

  لفاف نوع
Packaging material type  

18.0711 a 75.33 c 76.444 c 2.4788 a  77.333 c* پروپیلن                                      propilene  

16.2289 b  76.667c 77.667 c 2.3144 b 79.333 c پروپیلن         +کاغذ    Paper+propilene  

13.9456 c 80.778 b 81.667 b 2.05778 c 83.667 b                                      گونی کنفیTextile  

13.1956 d 83.556 a 84.778 a 1.0800 d 86.556 a  3          پاکت کاغذي سه الیه fold. Paper  

12.9878 d  84.22 a  86 a 1.09111 d 87.00a  4             الیه 4پاکت کاغذي fold. Paper  

  .ندارند درصد 5در سطح احتمال خطاي داري  معنی اختالفدانکن  چند دامنه اي براساس آزمون شابهحروف  با در هر ستون میانگین هاي*
Means with sane letter s, in each column are not significantly different at 5% probability level according to  Duncun’s 
Multiple Range Test(DMRT). 

  
از آنجائی که بذرهاي کم بنیه حاصل از زوال بذر 
در شــرایط نگهــداري نــامطلوب و یــا دچــار خســارت 
مکانیکی داراي انسجام غشائی کمتري هستند، لـذا در  

هـا بـه    مواد محلول سیتوپالسـمی آن  ، ١جریان آبنوشی
محیط بیرون تراوش می کند، بنابراین می تـوان چنـین   

ــان  ــذرها در کیســه هــاي   نتیجــه گرفــت کــه چن کــه ب
پروپیلنـی بـه مـدت یکسـال نگهـداري شـوند تخریـب        

                                                                              
1. Imbibition 

غشاء سلولی آن ها بیشـتر بـوده و در نتیجـه تراوشـات     
کیسـه هـاي    اثـرات تخریبـی  . مـواد بیشـتر خواهـد شـد    

تماالً مـی تـوان بـه    پروپیلنی را اح+پروپیلنی و کاغذي 
اثرات افزایش دمائی و رابطه دمـا و رطوبـت در زمـان    

 Oladiran(اوالدیران و همکاران . انبارداري نسبت داد

et al., 2000 (کلی طور به .این نظریه را تصدیق نمودند 
ــذیر انعطــاف فرآینــد یــک بــذر زوال  قابــل غیــر و ناپ

 نپـائی  کیفیـت  با هاي بذر گاه هیچ و باشد می برگشت
 بـا  مگـر  شـوند،  نمـی  تبـدیل  باال کیفیت با هاي بذر به
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 )Conditioning(شرط  پیش هاي مکانیزم برخی ایجاد
 بهینـه  بـروز  بـراي  شرایط تنها تیمارها این که بذر براي

 کیفیـت  این کـه  بدون کنند می فراهم را بذرها پتانسیل
 سـاالنه  نتیجـه  در دهـد،  تغییر را بذر پایه فیزیولوژیکی

 در داريـــ نگه لـــ دلی بـه  ذرـــ ب زیـادي  ارــبسی مقدار
 زوال دچـار  انبارداري جریان در و نامناسب هاي محیط

. )Akramghaderi et al., 2008( شوند می بنیه کاهش و
 اــــذرهــب ان کــهــــچن داد نشــان آزمــایش ایــن نتــایج

 انبـار  در پروپیلنـی  + کاغـذي  و پروپیلنـی  هاي درکیسه
 نامیـه  قـوه  افـت  شـوند  نگهداري سال یک مدت به قم

 نیـز  بذر بنیه آزمون هاي و داشت خواهند زیادي بسیار
 در اـــ بذره ديـــ بن بسـته  کـه  بود وعـــموض این مؤید
 کاهش سبب پروپیلنی +کاغذي و پروپیلنی هاي لفاف

 سـبب  باال دماهاي که آنجائی از .گردد بذر می بنیه در
 و آنزیمی هاي واکنش از برخی وقوع سرعت افزایش

 کند، بـا  می تسریع را بذر زوالو شود می یدرولیتیکیه
 برخی در آزمایش مورد انبار در این که گرفتن نظر در
 و گــراد ســانتی درجــه 45 مــاه هــا دمــا بــه بــیش از  از

یافت، لذا تأثیر دما  افزایش درصد 85 به نسبی رطوبت

هـاي   هـا در کیسـه   ویژه بر بذرهاي درون ایـن لفـاف   به
پروپیلنــی بیشــتر بــوده اســت و  +پروپیلنــی و کاعــذي 

احتماالً موجب باال رفتن دماي درون کیسه هاي بذر و 
تـأثیر   بـذر  بنیـه  بر و در نتیجه افزایش تنفس شده است

، )Agha et al., 2004(همکـاران   و آقـا . اسـت  گذاشته
 اثـرات  چـه  هـر  داشـتند  بیـان  و این نظر را تأییدکرده نیز

 شـده  سـته بنـدي  ب بـذرهاي  بـر  انبـار  رطوبتی و گرمایی
ایـن   در .بود خواهد بیشتر بذر زوال احتمال باشد بیشتر

ــالی  ــایش در ح ــه آزم ــه در ک ــاي کیس ــی ه ــن کنف  ای
 در بـذرها  نگهداري شرایط بهترین بود، کمتر تأثیرات

 .مشاهده شـد  الیه چهار و الیه سه کاغذي هاي پاکت
 هـاي  با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق لفاف

 طور به که بودند هائی الیه، لفاف سه و یهال 4 کاغذي
 نگهـداري  سـال  یـک  طـی  را بـذر  توانستند قبولی قابل

 کاهش کمتر قبل سال به نسبت را بذر کیفیت و نمایند
 مقـدار  سـاالنه  کـه  قم منطقه در است بهتر نتیجتاً دهند،
ـار  در کلـزا  شده فرآوري بذرهاي از زیادي  نگهـداري  انب

 بسته براي چهارالیه و الیه سه کاغذي هاي پاکت شوند، می
   ..شود استفاده کلزا بذرهاي بندي
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