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چکیده
 تیمارهایآزمایشی شامل بذرهای ذرت تولیدی در کرج و مغان و. در آزمایشگاه بذر مؤسسهتحقیقاتثبت وگواهیبذر و نهال کرج انجامگرفت1931  سال،این آزمایش
 آزمایش بهصورت فاکتوریلدر قالب طرحکامالً تصادفی.شرایط نگهداریبذر در دو انبارکنترلشده و شرایط هوایآزاد مغان و نیز ضدعفونیو عدم ضدعفونی بذر بودند
 در انبار با شرایطکنترل،ساعت در شرایطپیری تسریعشده111  جوانهزنی و پساز%32  بذرهایتکثیری کرج قبل از آزمونپیریتسریع شده دارای.در سه تکرار انجامشد
11  در حالیکه شرایط مشابه در بذرهایتولیدی مغان بهترتیب منجربهکاهش. افت نشان دادند%1  وقتی در شرایطآبوهوایی مغان نگهداری شدند حدود،%9شده حدود
 میزانفعالیت. محتویپروتئین بیشتری نسبت به انبارداری در شرایطآبوهوایی مغان نشان دادند%11 زمانیکه بذرها در انبار کنترلشده نگهداری شدند حدود. شد%21 و
، ضدعفونیبذر بر میزان فعالیتآنزیمپراکسیدازومحتویمالوندیآلدهید اثر معنیداری داشت.) بود%11(کاتاالز در بذرهای تولیدیکرج از بذرهای تولیدیمغان بیشتر
 بذرهایتولیدیدر. نسبتبه بذرهایضدعفونینشده کمتر بود%1  بیشتر و محتویمالوندیآلدهید حدود%11 بهطوریکه فعالیتپراکسیداز در بذرهای ضدعفونیشده
 بنابراین شرایط تولید در مغان از لحاظ دمایی و.کرج که در شرایط کنترلشده نگهداری شدند باالترین فعالیت پراکسیداز وکمترینمیزانمالوندیآلدهید را دارا بودند
 بهطوریکه پساز انبارداری بذرهایتولیدیمغان از قابلیتانبارمانی کمتری برخوردار، لذا بر خصوصیاتبیوشیمیایی بذرها تأثیر داشته،رطوبتی بحرانیتر از کرج بود
. لذا بیشتر زوالیافتند،بودند از طرفدیگر بذرها در انبارمغان در شرایطبحرانیدمایی و رطوبتی نسبت به شرایطکنترلشده قرارگرفتند
. ذرت، زوال بذر،  جوانهزنی، مالوندیآلدهید، پراکسیداز، کاتاالز:کلمات کلیدی
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Abstract
This experiment was done in seed and plant certification and registration institute laboratory in 2015. The treatments
were corn seed produced in Karaj and Moghan, seed storing condition in two controlled and Free weather conditions
stores also Disinfection and non- Disinfection. The experiment was conducted as factorial based on completely
randomized design in three replications. Germination percent of Karaj seeds before accelerated aging test was 92 percent
and after 144 hours aging, it reduced 3 percent in controlled storage and it dropped 6 percent in Moghan conditions
storage. While similar condition led to a decrease of 18 and 28 percent in Moghan seeds produced. When seeds were
stored in controlled storage, indicated 17 percent higher protein content compared to storage in Moghan conditions.
Catalase activity of Karaj seeds was higher than Moghan seeds (14%). Seed treatment had significant effect on
peroxidase and MDA content, as peroxidase activity in treated seeds was 11 percent higher and MDA content was 8
percent lower than untreated seeds. Karaj seeds in controlled storage had the highest peroxidase activity and the lowest
MDA content. So production seed conditions in Moghan was more critical in terms of temperature and humidity than
Karaj so the biochemical properties of seeds have been affected. So that Moghan seeds had less storability after storing.
On the other hand, seeds in Moghan store subjected to more critical temperature and humidity than controlled condition
so more deteriorated.
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اسکویی و همکاران

که نحوه تولید و نگهداری آنها چگونه بدوده باشدد ،دارای

مقدمه

کیفیت و بنیه بذر متفاوتی هستند و ایدن شدرایط مدی تواندد

ذرت یکی از مهم ترین گیاهان زراعی است که تولیدد
و ارزش آن در جهددان از گندددم ،جددو ،یددوالف ،چدداودار و

بهطور مستقیم بدر طدول ریشده چده و سداقه چده مدؤثر باشدد
(.)Forcella et al, 2000

برنج بیشتر است ( .)Siami, 2010در کشداورزی توجده بده

سایر بررسیها نشان داده اسدت تدودههدای بدذری کده

کیفیت بذر نقطه شدرو و مهمتدرین عامدل بدرای موفقیدت

دارای کیفیت اولیه مطلوبتری هسدتند ،قابلیدت انبارمدانی

تولید محصول است .قوهنامیده ،بنیده ،قابلیدت مانددگاری و

باالتری هم خواهند داشت ( .)Ma et al., 2004برای مثال

سالمت بذر از جمله مهمترین جنبههای کیفیت بذر هستند

در مطالعهای اثر انبارداری بذر ذرت بر جوانهزنی و بنیه در

که دستیابی به حد مطلوبی از آنها هدف اصلی یک برنامه

شرایط انبار کنترل نشده ،مورد بررسی قرار گرفته است که

موفددق تولیددد بددذر اسددت ( .)Tort et al, 2006در طددول

جوانهزنی تدودههدای بدذر اولیده  % 11-33در انبدار بدوده و

نگهداری بذر در انبار ،کیفیت بذر میتواند در سطح اولیده

نتایج آن بررسی نشان داده است که بعد از  1ماه انبارداری

باقی بماند و یا به حدی کاهش یابد که بذر مناسب کاشت

در شددرایط کنتددرل نشددده ،میددزان جوانددهزنددی بدده %12-12

نباشددد .چندددین عامددل بددر قابلیددت انبددارداری بددذرها تدداثیر

کاهش یافت ( .)Tekrony et al., 2005با توجه بده اینکده

میگذارند .این عوامل شامل عوامل محیطدی طدی مراحدل

قارچهای انباری کیفیت بذرهای ذخیره شدده در انبارهدا را

قبل و بعد از برداشت ،محتوای رطوبتی بذر ،رطوبت نسبی

کاهش میدهند رطوبت بدذر  %11یدا بداالتر ممکدن اسدت

محیط ،درجهحرارت محیط انبار ،مدت زمدان انبدارداری و

موجب افزایش فعالیت آنها شدود .بده همدین دلیدل تیمدار

عوامددل زنددده ماننددد آفددات و عوامددل بیمدداریزا مددیباشددند

ضدعفونی بذر یک روش مؤثر کنترل بیماریهای بدذرزاد

( ;Shelar et al., 2008; Baleseviae-Tubic et al., 2005

بدرای تولیدد و ذخیدره بدذر بددا کیفیدت تحدت برنامده دقیددق

 .)Khatun et al., 2009; Biabani et al., 2011مهمتدرین

گواهی سالمت بذر است (.)Bhutta, et al, 2004

تغییراتددی کدده ضددمن زوال در بددذر ایجدداد مددیشددود ،شددامل

گوندرا و همکداران ( )Govendera et al., 2007بیدان

واکنش های اکسیداسیونی مانندد تولیدد رادیکدال هدای آزاد،

داشتند تیمار بذر بدا قدارچکدشهدا گزینده قابدل اطمیندان در

دهیدروژناسیون آنزیمی و اکسیداسیون آلدئیدی پروتئین ها،

نگهداری بنیه بذر اسدت ،بدهویدهه وقتدی کده ذرت تدا فصدل

همچنین کاهش یکپدارچگی و نفوذپدذیری غشدا و افدزایش

زراعی بعدی انبار میشود .در بررسی های وی بذرهای تیمار

نشت الکترولیت ها از غشاء تحت تدأثیر رادیکدال هدای آزاد،

شده و بدون تیمار دو هیبریدد ذرت در روی محدیط کشدت

تغییددر سدداختمان مولکددولی اسددیدهای نوکلئیددک و کدداهش

آگار استریل با  12گونه فوزاریوم کشت شدند .نتدایج نشدان

فعالیت آنزیمها مدیباشدد (.)Janmohammadi et al, 2008

داد قدارچهددا درصددد جوانددهزندی بددذر را کددم نکردنددد ،ولددی

بنددابراین شددرایط انبدداری متفدداوت مددیتوانددد باع د ایجدداد

بیشتر فوزاریومها ایزوله شده موجب تخریب بذر و ریشه و

اختالفدات معندیداری در جوانهزنی و سبزشدن گیاهان شود

مانع توسعه ریشه بذرها شدند .تیمار با قارچکدش پوسدیدگی

( .)Marshal and Lewis, 2004بسددددرا و همکدددداران

ریشهچه بدذرها را توسدط فوزاریدوم کداهش داده ،در نتیجده

( )Basra et al, 2003نشان دادند درصد جوانهزنی بدذرهای

منجر به افزایش طدول ریشده شدد .بدهطدورکلدی قدارچکدش

پنبدده بددا افدددزایش در دوره تدددسریع پیدددری کددداهش پیددددا

دیفنوکوندازول بددیشتددرین اثدر را بددر جلددوگیری از تجمددع و

مدیکندد به طوریکه درصد جوانده زندی از  % 11در بدذرهای

پوسیدگی بذر نشان داد (.)Bradley, 2008

شاهد به صدفر در بدذرهایی کده  11روز تسدریع پیدری شدده

بوتا و همکداران ( )Bhutta et al., 2004نشدان دادندد،

ایدن

تیمار بدذر ذرت بدا تیدرام و بنلدت بنیده بدذرهای آلدوده بده

بودند رسید .بررسی ها نشان داده است بدذرها براسدا

بررسی تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی...
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 Fusarium moniliformeرا بهبددود مددیبخشددد .فددالون

سرعت کاهش پس از  11ماه انبارداری افدزایش مدییابدد.

( (Fallon, 1982اظهدددار داشدددت تیمدددار بدددذر ذرت بدددا

کاهش در میزان کل پروتئین بذر یکدی از حدوادثی اسدت

قارچکشها به طور معمول قابلیت انبارمانی بذر را افزایش

که در طول پیری بذر بهوقو مدیپیونددد .یکدی از دالیدل

داده ،آلودگیهای قارچی بذرزاد را کاهش و درصد سدبز

کاهش پروتئین بذر ،خسارت به سیسدتمهدای سدنتز کنندده

شدن را بهبود میبخشد .یکی از معدروفتدرین آزمدونهدا

پروتئین است کده در بدذرهای غدالت و درختدان گدزارش

برای سنجش بنیه بذر در ذرت ،آزمون پیدری تسدریع شدده

شدهاست .از دالیل دیگر ،میتوان به سنتز و فعالیت بداالی

اسدت ( .)Dehghanshoar et al., 2005اصددل ایددن روش

آنزیمهدای پروتئولیتیدک در طدول زوال بدذر اشداره کدرد.

براسا تسدریع مصدنوعی پیدری بدذور بدا قدرار دادن آنهدا در

افزایش در فعالیت پروتئازهدا همدراه بدا زوال بدذر در دوره

سطوح دما و رطوبت نسبی باال به عنوان برجسدته تدرین عوامدل

نگهددداری از دیگددر آسددیبهددای زوال در بددذر اسددت .در

محیطددی در رابطدده بددا شدددت و سددرعت پیددری مددیباشددد

محورهای جنینی بذر تولید هورمونهای گیاهی بده تنظدیم

(.)McDonald, 1999

این پروتئازها کمک میکند (.)McDonald, 2004

در این حالت بذرهای کم کیفیت سریع تدر از بدذور بدا

ورما و همکاران ( )Verma et al., 2003ابراز داشدتند

بنیه باال زوال می یابند .عوامل بسدیاری بدر رفتدار بدذرها در

کدده بددا کدداهش محتددوی پددروتئین بددذرهای زوال یافتدده،

آزمدون پیدری تدأثیر مدیگذارندد .شدرایط انبداری متفداوت

هیدراتکربنها افزایش مییابند.

ایجداد اخدتالف معندی داری در جوانده زندی

بددذر ذرت در طیددف وسددیعی از شددرایط آب و هددوایی

می تواند باع

گیاه شود ( .)Marshal and Lewis., 2004بیدات و ربیعدی

کشدور تولیدد مدیشددوند .ایدن بدذور از یدک طددرف دارای

( )Bayat and Rabiei, 2006در آزمایشی بر آزمدونهدای

کیفیددت اولیدده متفدداوتی هسددتند و از طددرف دیگددر تمددامی

مختلف قددرت بدذر نظیدر آزمدون تدنش سدرمایی و پیدری

بذرهای تولیدی هدر سدال در همدان سدال زراعدی مصدرف

تسریع شدده بدر مؤلفدههدای درصدد جوانده زندی و سدرعت

نشده و گاه تا  2سال یا بیشتر به مصرف نمیرسند ،لذا ایدن

جوانه زنی و شاخص بنیه بذر نشان داد کده ایدن صدفات در

تحقیق به منظور بررسی نحوه اثر انبارداری و -ضددعفونی

شرایط طبیعی و فرسودگی با یکددیگر تفداوت معندیداری

بذرها با تولید در مناطق اقلیمی مختلف کرج و مغان انجام

داشدتند .سدلطانی و همکداران ( )Soltani et al, 2009بدا

شد.

بررسی زوال بذر در زمدان هدای صدفر 31 ،12 ،11 ،و 111
ساعت در دمدای  19درجده سدانتی گدراد و رطوبدت نسدبی
 %122نتیجه گرفتند که زوال بذر با استفاده از روش تسریع
پیددری بددر جوانددهزنددی بددذرها تددأثیر داشددت و میددزان بنیدده و
جوانه زنی و رشد گندم با افزایش دوره تسریع پیری بهطور
خطی در تمام شرایط محیطی کاهش مییابد.
لوکراجددو و همکدداران ()Loycrajjou et al., 2008
گددزارش کددرد پیددری سددبب زوال شددده و اکسیداسددیون
پروتئینی را افزایش میدهد که منجدر بده کداهش عملکدرد
پددروتئینهددا و آنددزیمهددا مددیشددود .چددان و همکدداران
( )Chauhan et al., 2011بیدان کردندد فعالیدت کاتداالز و
پراکسددیداز در طددی انبددارداری گندددم کدداهش مددییابددد و

مواد و روشها
ایدددددن بررسدددددی آزمایشدددددگاهی در سدددددال  31در
آزمایشگاه های تجزیه بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی
بذر و نهال در کرج اجرا شدد .تیمارهدای آزمایشدی شدامل
محددل تکثیددر بددذر در دو شددرایط اقلیمددی کددرج و مغددان،
چگونگی شرایط نگهدداری بدذر در دو انبدارکنترلشدده و
شرایط هوای آزاد منطقه مغان و از نظدر نحدوه ضددعفونی
بذر در دو سطح با تامین شدرایط ضددعفونی و بددون ضدد
عفونی بودند .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طدرح
کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد .کشت والد مدادری
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نرعقیم ( )B73cmsدر  19اردیبهشت سال1931انجام شد و
مطابق دستورالعمل تولید بذر ذرت هیبرید سدینگل کدرا

اسکویی و همکاران

شدند.
بددذرهای بسددتهبندددی شددده در دو مکددان انبددار واقددع در

 ،121والددد پدددری اول ( )MO17ابتدددا پددس از خددروج

مؤسسه تحقیقدات ثبدت و گدواهی بدذر و نهدال کده دارای

( 13اردیبهشددت) و والددد پدددری دوم

سیستم کنترل دما و رطوبت بوده ،رطوبدت نسدبی %12-12

( ،)MO17پس از سبز شدن والد مدادری ( 29اردیبهشدت)

و دمای آن  11-11درجه سانتیگراد بدود و انبدار واقدع در

کشددت گردیدنددد (.)Mobasser and Rezazade, 2004

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعدی مغدان کده دارای

بذور والدهای پدری و مادری به صورت  1:1کشت شدند.

سیستم کنترل دما و رطوبت نبوده و میدزان دمدا و رطوبدت

با توجه بهاینکه رطوبت مجاز جهت برداشت بدذر ذرت

تقریباً معادل دما و رطوبت محیطی بود ،به مدت یدکسدال

کولئوپتیددل از خددا

کمتر از  % 22میباشد ()Mobasser and Rezazade, 2004

انبارداری شدند (جدول .)1

بهطور هفتگی پس از تشکیل بذر از هر کرت مادری تعداد

آزمون جوانه زنی استاندارد به روش کاشت در البالی

 9بددالل جدددا و رطوبددت بددذرها بددا اسددتفاده از روش وزنددی

کاغددذ جوانددهزنددی انجددام شددد ( .)Anonymous, 2013در

محاسبه شد ( .)Anonymous, 2013پس از آنکه بذرها بده

طول دوره به صورت روزانه بازدید انجام شد و تعداد بدذر

رطوبت حدود  % 11رسیدند ،از هر خدط مدادری  12بدالل

جواندده زده یادداشددت گردیددد .در پایددان دوره اجددرای ایددن

برداشت شد (به جدز ردیدف اول و آخدر) .بداللهدا سدریعاً

آزمون گیاهچههای غیرعادی و عادی براسدا

معیارهدای

پوست کنی شددند و در هدوای آزاد خشدک شددند تدا بده

انجمن بینالمللی آزمون بذر ( )ISTAتعیدین و در پایدان از

رطوبت  % 11برسند .بذرها با استفاده از شیلر آزمایشگاهی

بین گیاهچههای عادی تعداد  12گیاهچه به طدور تصدادفی

از بالل جدا شدند .سپس بذرها به صورت ضدد عفدونی بدا

انتخاب و صفات طول گیاهچده ،ریشدهچده و سداقهچده ،بدا

اسددددتفاده از سددددم تبوکونددددازول  % 1بدددده میددددزان %2/1

دقت  1میلی متر و وزن تر و خشک آنها با تدرازوی دقیدق

( 12میلیلیتر برای  122کیلوگرم بذر) و ضددعفونی نشدده

با دقت   /221گرم توزین شد.

در پاکتهای  9الیه کاغذی به مدت یکسدال نگهدداری
جدول  -1تغییرات رطوبت نسبی و دما در ماههای انبارداری در مغان
Table 1- Variation of relative moisture and temperature in storage months in Moghan.
میانگین دما
(درجه سانتیگراد)

میانگین رطوبت نسبی%
Mean relative
humidity %

ماههای سال
Month

میانگین دما
(درجه سانتیگراد)

میانگین رطوبت نسبی%
Mean relative
humidity %

ماههای سال
Month

)Mean temperature (˚C
26.7

62.5

)Mean temperature (˚C
4

77

دی

Jan.

25.4

66

مرداد Aug.

7.9

75.9

بهمن

Feb.

24.6

67

شهریور Sep

8.8

76

اسفند Mar.

21

71

مهر Oct.

14.4

67.5

فروردین Apr.

18

80

آبان Nov.

21

69.1

16

85

آذر Dec.

23.5

65

تیر

Jul.

آزمون ظهور ریشه چه به روش کاشت در بدین کاغدذ
جوانه زنی در روشنایی و دمدای  22درجده سدانتیگدراد بده
مدت  11ساعت در اتاق کشدت قدرار داده شددند و سدپس

اردیبهشتMay.
خرداد

Jun.

تعداد گیاهچههایی با بیش از  2میلیمتر ریشهچه شدمارش
شدند.
آزمون پیری تسریع شده بذرها طدی  1زمدان (،31 ،12
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 111 ،122سدداعت) در دمددای  11درجدده سددانتیگددراد در

بنیه اولیه باالیی هستند حتی اگر در شرایط نسبتاً ندامطلوب

شددددددرایط اشددددددبا از رطوبددددددت قددددددرار گرفتنددددددد

انبار شوند میتوانند بنیه اولیده خدود را حفد نمایندد ولدی

( .)Anonymous, 2013سپس بده مددت  1روز بده اتاقدک

بذرهایی که زوال یافتهاند حتی اگر در شرایط مساعد انبار

رشد و دمای  21درجده سدانتیگدراد منتقدل و بده صدورت

شوند بنیه خود را از دسدت خواهندد داد .از طدرف دیگدر،

روزانه تعداد بذر جوانهزده یادداشت گردید و پروتئین نیدز

اثرات مخرب زوال قبل از انبدار همیشده بدهسدرعت نیسدت

مورد سنش قرار گرفت ( .)Bradford, 1976انددازهگیدری

بلکدده در شددرایط انبددار داری ظدداهر مددیشددود .بددرای مثددال

نشاسته به روش اشلیگل ( )Sheligl, 1986انجام شد.

خسارتهای جزئی به پوسته بذر که میتواند منفذی بدرای

فعالیدددت آندددزیم کاتددداالز بددداروش گدددل و همکددداران
) )Goel et al., 2003انجام شدو فعالیت آنزیم پراکسدیداز

ورود قارچها به درون بذر را ایجداد کندد ،تنهدا در شدرایط
انبارداری میتواند اهمیت خاص پیدا کند.

مطابق بدا روش پروچدازکو ))Prochazkova et al., 2001

سددایر نتددایج نشددان داد اثددر منشدداء تولیددد بددذر ،انبددار

انجام شد .تخمین میزان مدالوندیآلدئیدد از روش داوی و

نگهداری و ضدعفونی بذر بر درصد جوانه زندی اسدتاندارد

همکدداران ( .(Davey et al., 2005دادههددای مربددو بدده

پس از  12ساعت پیری تسریع شده معندیدار بدود (جددول

آزمددایشهددای مختلددف در ایددن پددهوهش بددا اسددتفاده از

 .)2بذرهای تکثیری در منطقه کرج حدود  % 1و بدذرهایی

نرمافزارهای آماری  SAS 9.4مورد تجزیه قدرار گرفتندد و

که در انبار کنتدرل شدده نگهدداری شددند نسدبت بده انبدار

مقایسدده میددانگین تیمارهددا نیددز بددا آزمددون دانکددن در سددطح

شرایط آب و هوایی مغدان  % 9گیاهچده عدادی بدیشتدری

احتمال  %1صدورت پدذیرفت .نمودارهدا نیدز بدا اسدتفاده از

پس از  12ساعت پیری تسریع شده تولید کردندد (جددول

نرمافزار  EXCELرسم شدند.

 .)9همچنددین ضدددعفونی بددذر منجددر بدده افددزایش حدددود 2
درصدی گیاهچه عادی نسبت بده بدذور ضددعفونی نشدده

نتایج و بحث
گیاهچههای طبیعی

نتایج تجزیه واریدانس دادههدا نشدان داد اثدرات اصدلی
محل تکثیر بذر ،انبار نگهداری و تیمار ضدعفونی بدذر بدر
درصد گیاهچه عادی معندی دار بدود (جددول  .)2گیاهچده
عددادی حاصددل از بددذرهای تولیدددی در کددرج حدددود % 1
بیشتر نسبت به بذرهای تولیدی مغدان بودندد (جددول .)9
همچنین نگهداری بذر در انبار شرایط آب و هدوایی مغدان
منجر بده کداهش حددود  9درصددی گیاهچده عدادی شدد
(جدول  .)9چنانچه بذرها بهصورت ضدعفونی شدده انبدار
شوند حدود  % 2گیاهچه عادی بیشتری نسبت به شدرایط
ضدعفونی نشده دارا هستند (جدول .)9
بوتا و همکداران ( )Bhutta et al., 2004بیدان کردندد،
بذرها با منشاء تولید مختلف ،قابلیت جوانهزندی گونداگون
از خود نشان میدهند که با نتایج این تحقیق تطابق دارد .بر
اسا

نظر دلوچ ( )Delouche, 1973بدذرهایی کده دارای

گردید (جدول  .)9اکسین و همکاران ()Xin et al., 2011
گزارش کردند در شدرایط پیدری مصدنوعی بدذر ذرت ،در
تنظیم گلوبولین اختالل ایجاد میشود که این امر منجدر بده
جوانه زنی نامناسب در بذر میشدود .همچندین تأکیدد شدده
اسددت شددرایط نامناسددب انبددارداری مددیتوانددد زوال بددذر را
تشدید نماید.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر اصلی ضددعفونی و
اثر متقابدل محدل تکثیدر بدذر و انبدار نگهدداری بدر درصدد
گیاهچه عادی پس از  31ساعت پیری تسریع شده معنیدار
است (جدول  .)2مقایسه میانگین نشان داد بذور ضدعفونی
شده حدود  % 2گیاهچه عادی بدیشتدری نسدبت بده بدذور
ضدعفونی نشده داشتند (جدول .)9
نتایج درصد گیاهچه عدادی پدس از  31سداعت پیدری
تسریع شده نشان داد ،بذرهای تولیدی کرج ،زمانی که در
انبار کنترل شده نگهداری شدند ،در مقایسه با انبار شرایط
آب و هدوایی مغدان حددود  %9گیاهچده عدادی بدیشتدری
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تولید کردند .در حالیکه بذرهای تولیدی مغان زمدانیکده

اسکویی و همکاران

کرده و رطوبت خود را تا حدود  %21افزایش دهند.

در انبار کنترل شده نگهداری شددند حددود  %12گیاهچده

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد اثرات متقابل محل

عادی بیشتری داشتند .باالترین درصد گیاهچه عدادی بده

تکثیددر بددذر و انبددار نگهددداری و همچنددین محددل تکثیددر و

بذرهای تولید کدرج در شدرایط نگهدداری کنتدرل شدده و

ضدعفونی بر درصدد گیاهچده عدادی پدس از  122سداعت

کمترین آن به بذرهای تولیدی مغدان و شدرایط نگهدداری

پیری تسریع شده معنیدار است (جدول .)2

و

مقایسه میانگین نشان داد شرایط انبارداری بر بدذرهای

آب و هوای مغدان تعلدق داشدت (شدکل  .)1aواشدتین

ناگاراجدان ( )Vashting and Nagarajan, 2009گدزارش

تولیدی کرج تاثیر معنیدار نداشت در حدالیکده بدذرهای

کردند بعد از رسیدگی فیزیولوژیکی ،میدزان افدت کیفیدت

تولیدی مغان زمانیکه در انبار کنترل شده نگهداری شدند

بذر بستگی به درجده شدرایط نامناسدب اطدراف بدذر دارد،

حدود  % 12گیاهچه عادی بیشتری پس از آزمدون پیدری

رطوبددت محیطددی ،تددداوم بارندددگی در طددی دوره بعددد از

تسریع شدده تولیدد کردندد (شدکل .)1 bبده عبدارت دیگدر

رسددیدگی تددا پددیش از برداشددت سددبب سددرعت زوال بددذر

بددذرهای تولیدددی مغددان بدده شددرایط انبددارداری واکددنش

میشود .بهطوریکه چنانچده بدذرهای خشدک در شدرایط

بیشتری نشان دادند.

مرطوب قرار گیرند مدیتوانندد رطوبدت زیدادی را جدذب
جدول -2میانگین مربعات صفات بنیه بذر ذرت تحت تیمارهای محل تکثیر ،انبار نگهداری و ضدعفونی
Table2- Mean square of vigor characters in corn seed under production location,
storage and disinfection treatments.

Protein content

میزان پروتئین

Starch content

میزان نشاسته

MD content

میزان مالوندیآلدیید

میزان فعالیت پراکسیداز

peroxidase activity

CAT activity

میزان فعالیت کاتاالز

درصد خروج ریشهچه

%Radicle emergence

درصد گیاهچه عادی پس از  111ساعت

% Normal seedling after 144h

% Normal seedling after 120h

درصد گیاهچه عادی پس از  122ساعت

%Normal seedling after 96h

درصد گیاهچه عادی پس از  31ساعت

%Normal seedling after 72h

درصد گیاهچه عادی پس از  12ساعت

درصد گیاهچه طبیعی

Normal seedling

df

درجه آزادی

**25.27

31.97 ns

**1.24

**0.0003

**0.00030

**610.04

**26.06

**1.09

**820.52

**256.32

**98.13

1

**13.54

13.05 ns

**5.35

**0.00044

**0.00081

** 408.37

**78.98

**3.40

**238.58

**52.70

**31.43

1

1.83 ns

0.77 ns

*0.58

**0.00011

0.000060 ns

*35.04

**13.17

**1.05

*32.59

*10.34

*10.97

1

2.42 ns

0.12 ns

*0.64

**0.00012

0.00014 ns

22.04 ns

**17.44

**0.63

**81.88

2.96 ns

1.77 ns

1

0.03 ns

5.70 ns

0.0088 ns

0.000009 ns

0.00010 ns

7.04 ns

0.205 ns

**0.12

2.68 ns

0.58 ns

1.38 ns

1

0.005 ns

8.52 ns

0.17 ns

0.000021 ns

0.00020 ns

2.04 ns

0.13 ns

0.52 ns

10.62 ns

3.96 ns

4.36 ns

1

0.0003 ns

8.52 ns

0.0028 ns

0.000053 ns

0.00016 ns

0.37 ns

1.39 ns

0.079 ns

2.64 ns

0.12 ns

0.59 ns

1

1.13

9.21

0.12

0.000022

0.000033

6.12

1.061

0.15

4.01

2.01

1.75

16

12.9

4.26

9.76

13.24

12.01

2.98

1.178

5.34

2.38

1.6

1.46

منبع تغییرات
SOV

محل تکثیر
)Location (L
انبار
)Storage (S
ضدعفونی
)Treatment (T
محل ×انبار
L*S
محل × ضدعفونی
L*T
انبار نگهداری× ضدعفونی
S*T
محل × انبار × ضدعفونی
L*S*T
خطا Error
درصد ضریب تغییرات
CV%

 * ، nsو **  :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد آزمون دانکن
ns,* and **: non-significant, significant at α=5%, 1% level probability respectively at Duncan test
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جدول  -9مقایسه میانگین محل تکثیر بر برخی صفات
Table3- Mean comparison of seed origin on some traits

میزان پروتئین

Protein content

میزان نشاسته

Starch content

MD content

میزان مالوندیآلدیید

peroxidase activity

میزان فعالیت پراکسیداز

CAT activity

میزان فعالیت کاتاالز

درصد خروج ریشهچه

%Radicle emergence

درصد گیاهچه عادی پس از  111ساعت

% Normal seedling after 144h

درصد گیاهچه عادی پس از  122ساعت

% Normal seedling after 120h

%Normal seedling after 96h

درصد گیاهچه عادی پس از  31ساعت

%Normal seedling after 72h

درصد گیاهچه عادی پس از  12ساعت

درصدگیاهچه طبیعی

Normal seedling

9.2 a

70 a

3.3 b

0.039 a

0.05 a

88 a

9.23a

0.051a

88a

91.5a

92.2a

7.1 b

72 a

3.7 a

0.032 b

0.04 b

77.9 b

7.18b

0.044b

77.9b

85b

88.2b

8.9 a

71 a

3.09 b

0.04 a

0.05 a

87 a

8.9a

0.05a

87.0 a

89.7a

91.4a

7.4 b

70 a

4.04 a

0.03 b

0.04 b

78.8 b

7.4b

0.04b

78.8b

86.7b

89.1b

8.4 a

71.3 a

3.4 a

0.038 a

0.048 a

84.1 a

85.1a

83.3 a

88.9a

77.1a

90.9a

7.9 a

70.9 a

3.7 b

0.033 b

0.043 a

81.7 b

82.8 b

79.9 b

87.6b

74.9b

89.5 b

محل تکثیر
production
place

کرج
Karaj
مغان
Moghan
کنترلشده
Control
مغان
Moghan
ضدعفونی شده
Treated
ضدعفونینشده
Non treated

حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال  % 1آزمون دانکن میباشد.
)Different letters indicate significant effects in Duncan tests (prob>5%

نتایج نشان داد ضدعفونی بذر بر بذرهای تولیدی کرج

ضدعفونی شده حدود  % 2گیاهچه عادی بیشتری را نسبت

در دو شرایط انبارداری تأثیر معنیدار نداشت ولی بذرهای

به بذرهای ضدعفونی نشده تولید کردند (جدول  .)9مقایسه

تولیدی مغان وقتی بهصورت ضدعفونی شدده انبدار شددند

میانگین اثر متقابل محدل تکثیدر و انبدار نگهدداری نشدان داد

حدود  %12گیاهچه عادی بیشتری نسدبت بده ضددعفونی

باالترین درصد گیاهچه عادی در بذرهای تولیدی کرج کده

نشددده تولیددد کردنددد (شددکل  .)1dطددالعبینددی و گلپایگددانی

در انبددار کنتددرل شددده نگهددداری شدددند (حدددود  )% 32و

( )Talebini and Golpayegani, 2011بیددان داشددتند

کمترین آن در به بذرهای تولیدی مغان و شرایط انبدارداری

چنانچه بذر بنا به هر دلیلی زوال پیدا کند بهصورت کاهش

آب و هوایی مغان تعلق داشت (( )% 12شکل .)1c

در درصدجوانهزنی ،تولید گیاهچه ضعیف و افت بنیه بدذر

نتددایج نشددان مددیدهددد سددرعت زوال بددذر در بددذرهای

تظدداهر پیدددا مددیکنددد .هددمچنددین کدداپور و همکدداران

تولیدی مغان بیشتر از بذرهای تولیدی کدرج بدوده اسدت

( )Kapoor et al., 2011گددزارش کردنددد فرآینددد زوال

بهطوریکه بذرهای تولیددی کدرج قبدل از شدرو آزمدون

تجمعی ،برگشت ناپذیر ،فاسددکننده اسدت کده مدیتواندد

پیری تسریع شده درصد جوانه زنی  % 32داشدتند و پدس از

اثرات تخریبی بر جوانهزنی و استقرار داشته باشد.

 111ساعت پیری تسریع شدده ،زمدانیکده در انبدار کنتدرل

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر اصلی ضدعفونی بدذر

شده بودند حدود  % 9و وقتی در شرایط آب و هایی مغدان

همچنین اثدر متقابدل انبدار نگهدداری و محدل تکثیدر بدذر بدر

نگهداری شدند حدود  % 1افت درصد جوانهزنی استاندارد

درصد گیاهچه عادی پس از  111ساعت پیری تسدریع شدده

را نشددان دادنددد .درحددالیکدده همددین شددرایط در بددذرهای

معنیدار است (جدول  .) 2مقایسده میدانگین نشدان داد بدذور

تولیدی مغان به ترتیب منجر به کداهش  11و % 21ی شدد.
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 اثر متقابل انبار نگهداری و محل تکثیر بذر بر درصد گیاهچه عادی پس از پیری تسریع شده-1شکل
)d(  ساعت122 ) اثر محل تکثیر و ضدعفونی بر درصد گیاهچه عادی پس از پیری تسریع شدهc(  ساعت111 )b(  ساعت122 )a(  ساعت31
)f( ) و اثر انبار نگهداری و محل تکثیر بذر بر میزان مالون دی آلدئیدe( و اثر انبار نگهداری و محل تکثیر بذر بر فعالیت پراکسیداز
Figure 1- a: effect of seed location and storage conditions on normal seedling after
96h (a) after 120h (b) and 144h (c) effect of seed production location and seed asepsis on normal seedling
after accelerated aging for 120h (d) effect of storage and seed production place on peroxidase activity (e)
and on malondialdehyde content (f).
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همچنین با توجه به جددول  1بدذرها در انبدار مغدان در

کرج حدود  % 11نسبت به بدذرهای تولیددی مغدان و انبدار

شرایط بحرانی دمایی و رطوبتی قرار گرفتند ،لذا نسبت بده

کنترل شده منجر به افزایش حدود  22درصددی نسدبت بده

بذرهایی که در کرج انبارشدند (انبار کنترل شده) ،بیشتر

انبار شرایط آب و هوایی مغدان در فعالیدت آندزیم کاتداالز

زوال یافتند که با نتایج ما و همکداران ()Ma et al., 2004

شد (جدول.)9

تطابق دارد .در این زمینه شیمیت ( )2000 Schmidt,ابدراز
داشدددت ،دوره انبارمدددانی بدددذرها بددده ژنتیدددک ،پتانسدددیل
فیزیولوژیکی انبارمانی بذرها ،وقایع تخریبدی در طدی نمدو
بذرها میدزان خسدارت در زمدان انبدارداری و همچندین اثدر
متقابل بین این عوامل بسدتگی دارد .ایشدان عقیدده داشدتند
عوامل محیطی میتواند بر بنیه بذر قبل و بعد از انبدارداری
مددؤثر باشددد و زوال قبددل از انبددار یکددی از عوامددل مهددم بددر
ماندگاری بذر است زیرا مدیتواندد برقابلیدت حیدات اولیده
تأثیر گذارد و انبدارداری مطلدوب فقدط مدیتواندد قابلیدت
حیددات اولیدده بددذر را حفدد کنددد و هرگددز آنرا بهبددود
نمیبخشد.

میزان فعالیت پراکسیداز

نتددایج تجزیدده واریددانس نشددان داد اثددر اصددلی تیمددار
ضدعفونی بذر و همچنین اثر متقابل محل تکثیر بدذر و انبدار
نگهددداری بددر میددزان فعالیددت پراکسددیداز معنددیدار اسددت و
ضدعفونی بذر منجر به افزایش حدود  11درصدی در میزان
فعالیت پراکسیداز شد (جدول  .)9مقایسه میانگین نشدان داد
میزان فعالیت پراکسیداز بین بدذرهای تولیددی کدرج کده در
انبار کنترل شده و یا شدرایط آب و هدوایی مغدان نگهدداری
شدند و همچنین بذرهای تولیدی مغدان کده در انبدار کنتدرل
شده نگهداری شددند اخدتالف آمداری معندیداری مشداهده
نشد ولدی بدذرهای تولیددی مغدان کده در انبدار شدرایط آب

ظهور ریشهچه

وهوایی مغان نگهداری شدند بهطدور معندیداری از فعالیدت

نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثدرات اصدلی محدل

پراکسیداز کمتری برخوردار بودند (شکل .)1f

تکثیر بذر ،انبار نگهدداری و تیمدار ضددعفونی بدر درصدد

گزارش شدهاست که آنزیمهدای آنابولیدک در حفد

ظهور ریشهچه معنیدار اسدت(جدول  .)2مقایسده میدانگین

بنیدده بددذر و آنددزیمهددای کاتابولیددک در کدداهش آن مددؤثر

نشددان داد بددذرهای تولیدددی کددرج حدددود  % 12نسددبت بدده

هسدتند .آندزیمهددای تنظیدف رادیکددال آزاد نظیدر کاتدداالز،

بذرهای تولیدی مغان درصد ظهور ریشهچده بدیشتدری را

پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز در بذرهایی کده تحدت

نمایان کردند هدمچندین نتدایج نشدان دادتیمدار ضددعفونی

تنش بودند افزایش مییابد .اما میزان فعالیدت پراکسدیداز و

منجر به افزایش  9درصدی نسبت بده بدذرهای ضددعفونی

کاتاالز طی انبارداری کاهش مییابد ( .)Heath, 1987گل

نشده و انبار کنترل شده حدود  % 3نسدبت بده انبدار کنتدرل

و همکاران ( )Goel et al., 2003اظهار داشتند کداهش در

نشده درصد ظهدور ریشدهچده بدیشتدری را نمدایش دادندد

قابلیت جواندهزندی بدا افدزایش در تجمدع مدالوندرآلدهیدد

(جددددول  )9کددده بدددا نتدددایج شدددکرامورتی و همکددداران

وکدداهش در فعالیددت آنددزیمهددای آنتددیاکسددیدانتی نظیددر

( )Shekaramurthy et al., 1994مطابقت داشت.

پراکسدددددیداز ،کاتددددداالز ،آسدددددکوربات پراکسدددددیداز و

تیلدور و هدارمن ( )Taylor and Harman, 1990بیدان

سوپراکسیددیسموتاز ،همراه است کده بدا نتدایج مدا تطدابق

کردند ضدعفونی بذر ذرت با قارچکش میتواند بده نحدو

داشددت .چدداون و همکدداران ()Chauhan et al., 2011

مطلوبی کیفیت بدذر را خصوصداً در انبدار حفد کندد و از

کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی از جمله کاتاالز،

افت بنیه بذر جلوگیری نماید .نتیجه تجزیه واریانس نشدان

پراکسیداز ،دهیددرژناز ،آمدیالز را بعدد از پیدری طبیعدی و

داد اثرات اصلی محل تکثیر بذر و انبار نگهداری بر میدزان

مصنوعی ارقام گنددم نشدان دادندد و بیدان کردندد کداهش

فعالیت کاتاالز معنیدار است (جدول .)2بذرهای تولیددی

فعالیت آنزیمی بعد از  11ماه انبارداری بیشتر میشود.
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میزان مالوندیآلدئید

(جدول  )9همچنین زمانیکه بدذرها در انبدار کنتدرل شدده

نتایج تجزیه واریانس نشدان داد اثدر اصدلی ضددعفونی

نگهداری شدند حدود  %11محتوی پدروتئین بدیشتدری را

بذر و اثر متقابل انبار نگهداری و محل تکثیر بذر بر میدزان

نسددبت بدده زمددانیکدده در انبددار شددرایط آب و هددوایی مغددان

مالون دیآلدئید موجود در بذر معنیدار است (جدول .)2

انبارداری شدند نشان دادند (جدول  .)9تریبدو و همکداران

بددذرهای ضدددعفونی نشددده حدددود  % 1مددالوندیآلدئیددد

( )Triboi et al., 2000گدزارش کردندد شدرایط محیطدی

بددیشتددری نسددبت بدده بددذرهای ضدددعفونی شددده دارا بودنددد

روی محتددوی پددروتئین بددذرها اثرگددذار اسددت .هریسددتو و

(جدددول  .)9هددمچنددین مقایسدده میددانگین نشددان داد بددذرهای

همکاران ( )Hristov et al., 2010اظهار داشدتند ژنوتید ،

تولیدی کرج و مغان زمانیکه در انبار کنترل شده نگهداری

محددیط و بددرهمکنش ژنوتی د

و محددیط ازجملدده عددواملی

شوند اختالف آماری معنیداری در میزان مدالوندیآلدئیدد

هسددتند کدده روی محتددوی پددروتئین و نشاسددته بددذرها تددأثیر

نشان ندادندد .بدذرهای تولیددی مغدان کده در شدرایط آب و

میگذارند .واو و همکداران ( )Wu et al., 2011نیدز بیدان

هددوایی مغددان نگهددداری شددده بودنددد از بدداالترین میددزان

داشددتند در طددی پیددری بددذر پددروتئینهددا بددر اثددر حملدده

مالوندیآلدئید ( 1/1نانومول بدر گدرم وزن تدر) و بدذرهای

رادیکالهای آزاد تخریب میشوند که منجدر بده عملکدرد

تولیدددی کددرج کدده انبددار کنتددرل شددده نگهددداری شدددند از

نادرست فعالیت پروتئینها خواهد شد .اخدتالل در فعالیدت

کمترین میزان( 9نانومول بر گرم وزن تدر) برخدوردار بودندد

پروتئین به مفهوم عدم کدارایی فعالیدت آنزیمدی بدوده کده

(شکل .)1 eدلیل اصلی خسارت بدذر ،پراکسیداسدیون لیپیدد

نتیجه آن تأثیر مخدرب بدر خصوصدیات کیفدی جوانده زندی

میباشد که باع تغییرات بیوشیمیایی اولیه در بذر مدیشدود

است.

و منجر به تغییراتی در سداختار اسدیدهای چدرب غیدر اشدبا
میشود که بر ساختار و عمل غشاءهای سلولی مؤثر خواهدد
بود ،که این موضو در زمان انبارداری قابل مشداهده اسدت.
اکسیداسددیون خودبخددودی لیپیدددها و افددزایش در محتددوی
اسیدهای چرب آزاد در طدی دوره انبدارداری دالیدل اصدلی
زوال سریع بدذر هسدتند ()Balesevic-Tubic et al., 2005
کدده نتددایج مددا را تأییددد مددیکنددد .مدداهجبددین و عبیدددی
( ) Mahjabin and Abidi, 2015نیددز بیددان داشددتند دو
الگوی بههم ریختگی ساختار لیپید و پالسما در ارتبدا بدا
زوال بذر قابل مشاهده اسدت کده هدر دوی ایدن وقدایع بدر
تخریب غشاء سلولی مؤثر است.

نتیجهگیری
نتددایج ایددن آزمددایش نشددان داد بددذرهای تولیدددی کددرج
حدود  % 22از محتوی پروتئین و حدود  %11فعالیدت آندزیم
کاتاالز بیشتری نسبت به بذرهای تولیدی مغدان برخدوردار
بودنددد ،کدده ایددن موضددو منجددر بدده کدداهش سددرعت زوال
بذرهای تولیدی کرج شدد .بدهطدوریکده بدذرهای تولیددی
کرج حدود  % 1گیاهچه عادی بیشتری نسبت بده بدذرهای
تولیدی مغان داشتند .همچنین نگهداری بذر در انبار شدرایط
آب و هوایی مغان منجدر بده کداهش حددود  9درصددی در
درصد گیاهچه عادی شد .درواقع شرایط تولید در مغان کده

تغییرات محتوی نشاسته و پروتئین بذر

از لحدداظ دمددایی و رطددوبتی بحرانددیتددر از کددرج بددود ،بددر

تجزیده واریدانس نشدان داد تیمارهدای اعمدال شدده بدر

خصوصیات بیوشیمیایی و جوانهزنی بذرها تأثیر داشت ،پس

محتوی نشاسته اثر معنیدار نداشت .اثر اصلی محدل تکثیدر

از انبارداری نیز بذرهای تولیدی مغدان از قابلیدت انبدار مدانی

بذر و انبدار نگهدداری بدر محتدوی پدروتئین بدذر در سدطح

کمتری برخوردار بوده و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسدیدانتی

احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2بذرهای تولیدی کرج

در آنها کمتر بود بهطدوریکده انبدار کنتدرل شدده منجدر بده

حدود  % 22از محتوی پروتئین بیشتری برخدوردار بودندد

افزایش حددود  22درصددی نسدبت بده انبدار شدرایط آب و

19
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 این موضو منجدر بده تجمدع رادیکدالهدای.کاهش مییابد

 همچندین نتدایج.هوایی مغان در فعالیت آندزیم کاتداالز شدد

ًآزاد شده که نتیجه آن آسیب به مراحل جواندهزندی و نهایتدا

 درصدی11 نشان داد ضدعفونی بذر منجر به افزایش حدود

.کاهش بنیه بذر میشود

 در واقع میتوان چندین بیدان.در میزان فعالیت پراکسیداز شد
 فعالیت آنزیمهای آنتیاکسدیدانتی،کرد که در پی زوال بذر
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