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 چکیده 

های خرد شده در زمان در قالب طرح کامال تصادفی در چهار ای آزمایشی به صورت کرتهای مختلف بر قابلیت انبارداری بذرهای ذرت علوفهکشمنظور ارزیابی اثر قارچبه

اس، )تبوکونازول، کربوکسین تیرام، رورال تیکش تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قارچ

زنی و آزمون سرما استفاده شد. همچنین، قابلیت بذر، از آزمون جوانه کیفیتماه( بود. برای ارزیابی  12( و مدت انبارداری )سلسیوس درجه 20و  0دیفنوکونازول و شاهد(، دما )

ره انبارداری زنی بذرها در طول دوطی انبارداری بررسی شد. در این مطالعه، درصد جوانه آلترناریا و یوم، فوزاریومسیلها در مقابل شیوع بیمارگرهای پنیکشبازدارندگی قارچ

جه در 20و  0در هر دو دمای  در تمامی تیمارهای مورد بررسی ثابت بود، اما نتایج حاصل از آزمون سرما نشان داد که کیفیت بذرهای ذرت با افزایش طول دوره انبارداری

( درجه سلسیوس 20اس در دمای و رورال تی های مورد استفاده )به استثنای دیفکونازولکشکاهش یافت. همچنین، تمامی قارچکش( چپس از مدتی )بسته به نوع قار سلسیوس

 اقارچی از کارایی بیشتری برخوردار بود، اممارگرهای رشد و توسعه بی از لحاظ جلوگیری ازاس رورال تی کششدند. قارچ در طی انبارداری بذرهای ذرت حفظ قدرتباعث 

  .از عملکرد بهتری برخوردار بودندانبارداری  طیحفظ کیفیت بذرها در  کش کربوکسین تیرام و تبوکونازول دربا توجه به نتایج آزمون سرما دو قارچ

 زنی، دما، قدرت بذر.بیمارگرهای قارچی، جوانه های کلیدی:واژه
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Abstract 
In order to evaluate the effect of different fungicides on storage behavior of forage maize seeds, a split plot experiment 

based on a completely randomized design with four replicates was conducted in seed laboratory of Gorgan University of 

Agricultural Sciences and Natural Resources. Treatments included fungicide (Teboconazole, Carboxin Tiram, Rovral TS, 

Difenoconazole and control), temperature (5˚C and 25˚C) and storage duration (12 months). Germination and cold tests 

were conducted to evaluate the seed quality. Also, the inhibitory effect of fungicides on the prevalence of Penicillium sp., 

Fusarium sp., and Alternaria sp. pathogens was investigated during storage. In this study, germination percentage of stored 

seeds was constant in all treatments during storage period, but the results of cold test showed that the quality of maize seeds 

decreased with increasing storage duration at both 5 and 25°C temperatures after some time (depending on the type of 

fungicide). Also, all the used fungicides (Except for Difconazole and Rovral TS at 25˚C) maintained the vigor of maize 

seeds during storage. The Rovral TS fungicides were more effective in inhibiting the growth and development of fungal 

pathogens, but according to the results of cold test, two Carboxin Tiram and Teboconazole fungicides were better in 

maintaining the maize seed quality during storage. 
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 مقدمه

یک محصوووول اسوووترات یک و  (.Zea mays L)ذرت 

مصوورب به عنوان اذای  که افزون بر رودبه شوومار میمهم 

بر یرد. گبه منظور تغذیه دام نیز مورد استفاده قرار می انسان

اساس گزارش دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد 

کل سطح زیر کشت  1334-30در سال زراعی  کشواورزی 

معادل به ترتیب  در کشوووور ایت علوفهرو ذ ایذرت دانه

 هووا بووه ترتیووبهکتووار بود کووه از آن 220031و  101034

ذرت برداشوووت تن علوفه  11311525و تن دانه  1115011

بنابراین، با توجه به سووطح . (Ahmadi et al., 2017) شوود

زیر کشت وسیع این گیاه و نقش مهم آن در تغذیه انسان و 

سوووازی تولید آن به لحاظ کمی و کیفی بسووویار  بهینه ،دام

 ااولین گام تولید بذرهایی ب ،در این راستا باشد.ضروری می

کیفیوت با  و حفظ این کیفیت در طول دوره انبارداری تا  

 باشد.زمان کاشت محصول می

ها از یک نگهداری آن ،هدب اصلی از انبارداری بذرها

یفیت به طوری که ک ،باشدفصل رشد تا فصل رشد بعدی می

ازی سشرایط نامناسب انبارهای ذخیره. ها حفظ شوداولیه آن

زنی، زوال بذر و قابلیت حیات جوانهبذر االب باعث کاهش 

سازی بذر شوود که امری عادی در طول دوره ذخیره بذر می

بر اسوواس (. Ellis and Hong, 2007) شووودمحسوووم می

ه ا در طول دورمطوالعوات پیشوووین، میزان کاهش کیفیت بذره  

تگی بسو طول دوره انبارداری رطوبت نسوبی   انبارداری به دما،

 ;Roberts, 1972; Asiedu and Powell, 1998) دارد

Barsa et al., 2003; Sharma et al., 2007 .) دما و رطوبت

طول عمر و قدرت بذر )کیفیت  ممکن اسوووتانبار  نسوووبی

های از طریق تغییر سوورعت واکنشطور مسووتقیم بهبذر( را 

مربوط بوه زوال بذر نظیر پراکسووویداسووویون لیپید، ایرفعال   

اشوواها، اختالل میتوکندریایی، ها، اختالل در شوودن آنزیم

 1ها و ایجاد خلل در انسوووجام ینتیکیاضووومحالل پروت ین

                                                           
 

(Smit and Berjak, 1995; Walters, 1998; 

McDonald, 1999; Maia, 2007; Venancio, 2012 )  و

 توواثیر بر فعووالیووتاز طریق یووا بووه صوووورت ایر مسوووتقیم  

  تووحووت توواثوویوور قوورار دهوود  بوویوومووارگوورهووای قووارچووی   

(Roberts, 1972; Tariq, 2005). 

چنانچه شووورایط محیطی انبار به خوبی کنترل نشوووود،  

برای رشووود بیمارگرهای قارچی و به دنبال آن  زمینوه  زم 

 شوووووودکوویووفوویووت بووذرهووا فووراهووم مووی        کوواهووش 

(Rahim and Dawar, 2014 .)رفع این  گاهی اوقات برای

 انبارداری،مشوووکول و حفظ کیفیوت بوذرها در طول دوره    

های مختلف پیش کشسووازی با قارچ بذرها پیش از ذخیره

شووووند شووووند و سوووپس در محیط انبار ذخیره میتیمار می

(Van Nghiep and Gaur, 2005.) ها کشاز جمله این قارچ

کربوکسین  ،(Sharma, et al., 2015) ولتبوکونازتوان به می

 ,.Pires et al) اس، رورال تی(Crüger et al., 2016) تیرام

 Tavakoli Kakhki and) دیووفوونوووکووونووازول   و (2004

Beheshti, 2010)  .در بیشتر موارد  ،با این حال اشواره کرد

از  ها حفاظتکشهدب از پیش تیمار بذرها به وسیله قارچ

زی اسوووت که بذرها در برابر بیمارگرهای بذرزی و خاک

در زمان کاشوووت و پس از جذم آم توسوووط بذر فعالیت 

 هایکشپیش تیمار بذرها با قارچ کننود. آاواز می خود را 

وی ه در زمان کاشووت و مراحل اولیه رشوود گیاه مناسووب به

 ها باعث حفظکشبسوویار مهم اسووت. زیرا اسووتفاده از قارچ

ها در زمان رشد در خاک شده و در نتیجه سالمت گیاهچه

یابد سووورعت سوووبز شووودن و درصووود اسوووتقرار افزایش می

(Falloon, 1987; Rodrigues et al., 2006از این .) ،رو

ن کش در زماشوووایود بهتر باشووود پیش تیمار بذرها با قارچ  

بسوویاری از تولید کنندگان بذر در اما  کاشووت انجام شووود،

ه ب پیش تیمار بذرها ،سووازیزمان بوجاری و پیش از ذخیره

 Antoniazzi and) دهندکش را انجام میوسووویلوه قوارچ  

Deschamps, 2007).  ای کهنکته رابطه با این موضوووعدر 

میزان ماندگاری اثر حفاظتی  ،شووووداالب به آن توجه نمی

1. Genetic solidarity 
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ها بر روی بذرها در طول دوره انبارداری اسووت. کشقارچ

بوه عبوارت دیگر، این احتموال وجود دارد که بسووویاری از    

هوایی کوه بوه منظور پیش تیموار بوذرهوا به کار       کشقوارچ 

یدن دوره انبارداری و یا فرا روند، پیش از به پایان رسووومی

رسوویدن زمان کشووت بذرها، اثر حفاظتی خود را از دسووت  

از طرب دیگر، باقی (. Moreno-Martinez, 1998بدهند )

ها به داخل هوا بر روی بذر و یا نفوذ آن کشموانودن قوارچ   

بذر، که در شوورایط پیش تیمار بذرها قبل از ذخیره سووازی 

سوووت خود به عنوان یک شوووود، ممکن ادر انبار انجام می

عوامل کاهش دهنده کیفیت بذرهای ذخیره شوووده در انبار  

 ;Tavakoli Kakhki and Beheshti, 2010) عمل نمایند

Deuner et al., 2014)های متناقضی در این . البته، گزارش

تیمووار بررسوووی اثر پیش ای در مطووالعووهزمینوه وجود دارد.  

، کش کربوکسوووین تیرامبذرهای گندم با اسوووتفاده از قارچ

که قابلیت انبارداری بذرهای ضدعفونی شده در  نشوان داد 

ت یافمقایسووه با شوواهد در طی انبارداری کاهش بیشووتری   

(Marcondes et al., 2011) .پیش قدرت بذرهای  ،همچنین

تریوادیمنول   ایمازالیل باعث   کشتیموار شوووده جو بوا قوارچ   

ماه انبارداری  12شوووده پس از کواهش قدرت بذرهای ذخیره  

متوس و  در حالی که(. Cane and Hampton, 1989) شوود

بیان کردند که تیمار بذرهای  (Matos et al., 2013همکاران )

 های مناسب باعث کاهش آلودگی بذرها بهکشذرت با قارچ

Fusarium verticillioides زنی و قوودرت و افزایش جوانووه

شواهد پس از شش ماه  بذرهای تیمار شوده در مقایسوه با تیمار   

 مارتینز و گائونا-، مورنوترپیشووو سوووازی در انبوار شووود. ذخیره

(Moreno-Martinez and Gaona, 1981 ) نوویووز گزارش

ظ کش باعث حفکردند که بذرهای تیمار شده ذرت با قارچ

 روز انبارداری شد. 152زنی بذرها پس از قابلیت جوانه

میزان  زم اسوووت که بوا توجوه بوه آنچوه گفتوه شووود،      

ها بر روی بذرهای تیمار کشمواندگاری اثر حفاظتی قارچ 

ا بر هها و نیز اثرات مسووتقیم )مثبت یا منفی( آنشووده با آن

کیفیت بذر به خوبی سونجیده شوود تا ضرورت پیش تیمار   

ها به اثبات برسوود و یا در صووورت عدم  کشبذرها با قارچ

تیمووار هووا در طول دوره انبووارداری، کشمفیوود بودن قووارچ

کردن بذرها را در صووورت نیاز به زمان کاشووت در مزرعه 

رو، در این پ وهش تغییرات کیفیووت از این موکول کرد.

های کشبذرهای پیش تیمار شوووده ذرت به وسووویله قارچ 

و  0ماه انبارداری در دو شرایط دمایی  12مختلف در طول 

و نیز میزان ماندگاری اثر بازدارندگی  سولسیوس درجه  20

هووای مورد اسوووتفوواده در برابر فعووالیووت برخی  کشچقووار

( یاآلترنوار  سووویلیوم، فوزاریوم وپنیبیموارگرهوای قوارچی)   

 مورد بررسی قرار گرفت.

 هامواد و روش

لیت قاب رهای مختلف بکشبوه منظور ارزیوابی اثر قارچ  

) ین سوووینگل کراس  ایانبوارداری بوذرهای ذرت علوفه  

در زمان در  خرد شدههای کرت آزمایشی به صورت (154

در چهار تکرار در آزمایشووگاه  قالب طرح کامال تصووادفی

بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 

کش در انجام شوود. تیمارهای آزمایشووی شووامل قارچ 1330

ورال تی ر، کربوکسین تیرام، تبوکونازولشامل )پنج سطح 

، دو سوووطح (کشو شوواهد بدون قارچ  دیفنوکونازول ،اس

و مدت انبارداری  (ه سولسیوس درج 20و  0شوامل  )دمایی 

های مورد اسووتفاده در کشمشووخصووات قارچ .ماه( بود 12)

دار کردن برای پوشووش نشووان داده شووده اسووت.  1جدول 

 کش وکش، مقدار مورد نیاز از قارچوسوویله قارچبذرها به

 ( به روش دسووتی با یکدیگر مخلوط شوودند 1بذر )جدول 

(Hoseini-bay and Harsini, 2005) . مووورد بووذرهووای

از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی  استفاده در این پ وهش

 کرج تهیه شد.  بذر و نهال

برای ارزیووابی تیمووارهووای مورد مطووالعووه بر قووابلیووت  

زنی و زنی و قودرت بذرهای ذرت، از آزمون جوانه جوانوه 

میزان  آزمون سورما اسوتفاده شد. همچنین، در این پ وهش  

ها در مقابل شووویوع بیمارگرهای بوازدارنودگی قوارچ کش   

ها( در طول دوره انبارداری کشقارچی )اثر حفاظتی قارچ

برای انجووام هر یووک از این مورد بررسوووی قرار گرفووت. 
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برداری به صورت ماهانه انجام شد. محتوای ها نمونهآزمون

در رطوبت بذرها در کل دوره انبارداری و در همه تیمارها 

 درصد قرار داشت. 15-12محدوده 

 ها.های مورد استفاده در این پ وهش و میزان مصرب هر یک از آنکشمشخصات قارچ -1جدول 

Table 1- The characteristics of the fungicides used in this study and dosage of them. 

 نام عمومی

Public name 

 نام تجاری

Commercial name 

 فرمو سیون

Formulation 

 میزان مصرب

Dosage 

 تبوکونازول

Tebuconazole 

 راکسیل

Raxil 
DS 2% 

 کیلو گرم بذر 1گرم به ازای  0/1

1.5g per 1kg seed 

 کربوکسین تیرام

Thiram Carboxin 

 ویتاواکس تیرام

thiram-Vitavax 
WP 75% 

 بذرکیلو گرم  1گرم به ازای  0/2

2.5g per 1kg seed 

 رورال تی اس

Rovral TS 

 ایپرودیون کاربندازیوم

Iprodione+Carbendazim 
WP 52.5% 

 کیلو گرم بذر 1گرم به ازای  1

1g per 1kg seed 

 دیفنوکونازول

Difenoconazole 

 دیویدند

Dividend 
FS 3% 

 کیلو گرم بذر 1لیتر آم به ازای میلی 45لیتر در میلی 1

1ml in 40 ml of water per 1 kg of seed 

 

 زنیآزمون جوانه

بووذری از هر  20برای انجووام این آزمون چهووار تکرار 

کااذ صوووافی در  یه تیمار در هر ماه شووومارش و بین دو 

کشووت شوودند و سووپس به انکوباتوری با پتری ظرب داخل 

  موونووتووقوول شوووودنوود    سوووولسوووویوووس  درجووه  20دمووای 

(Ghaderi-Far and Soltani, 2016) شووومارش بذرها به .

چه و بار در روز انجام شد. خروج ریشه سهصورت روزانه 

متر یوا بیشوووتر به عنوان معیار  میلی 2رسووویودن طول آن بوه   

 .(2511فر و همکاران، قادری) زنی در نظر گرفته شدجوانه

 آزمون سرما

همپتون و  بر اسواس روش ارائه شده توسط  این آزمون

انجام شووود. ( Hampton and TeKrony, 1995تکرونی )

بوذری پس از شوووموارش در    05برای این کووار چهووار تکرار 

قرار گرفت.  حوله کااذی حاوی خاکداخل محیط کشت 

 درجه 15به انکوباتوری با دمای های کااذی سوووپس حولوه 

روز در آن نگهداری شدند.  هفتمنتقل و به مدت  سلسیوس

زمانی و به منظور وقوع فرآیند پس از سوپری شدن این دوره  

های کااذی برای یک حولهها، زنی و رشووود گیاهچهجوانه

منتقل  سوولسوویوس درجه  20دوره هفت روزه دیگر به دمای 

بذرهای جوانه زده  تعوداد پس از اتموام این دوره،  . شووودنود 

 (.Ghaderi-Far and Soltani, 2016) گیری شداندازه

قابل ها در مکشقارچ بازدارندگیقابلیت  ارزیابی

 بیمارگرهای قارچی

های انبارداری در این آزموایش نیز کوه در تموامی مواه    

های مختلف در کشبذرهای تیمار شده با قارچانجام شد، 

زمینی های پتری حاوی محیط کشوووت سووویب مرکز ظرب

ظرب )یک بذر در مرکز هر  (PDA)آگوار   -دکسوووتروز 

 ( قرار گرفتند. سپس بیمارگرهای قارچیسه تکرارپتری در 

)تهیه شوووده از فوزاریوم و  سووویلیومشوووامول آلترناریا، پنی 

 های گیاهی گروه گیاهپزشوکی دانشگاه کلکسویون بیماری 

ر های هدر کنارهعلوم کشووواورزی و منابع طبیعی گرگان( 

روز  هسبه مدت  های پتریظرب ظرب پتری قرار گرفتند و

نگهداری  سووولسووویوس درجه  20دمای در انکوبواتوری با  

گذشوت سوه روز مساحت بخش ایر آلوده   پس از  شودند. 

گیری شوود. در در اطراب بذرها اندازه متر()بر حسووب میلی

در مقابل شووویوع کش هر قارچ بازدارندگی قوابلیوت  واقع 
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بر اسووواس میزان فواصوووله پرگنه هر   بیموارگرهوای قوارچی    

زیووابی ار ظرب پتری ار گرفتووه در مرکزبیموارگر از بوذر قر  

 .(Van Nghiep et al., 2005) شد

 تجزیه و تحلیل آماری

و  SASافزار نرم اسوووتفاده از ها باتجزیوه و تحلیل داده 

شد.  مانجا Excel 2007نرم افزار استفاده از  سم نمودار بار

نظر بوه اینکوه در این مطوالعه تیمارهای زمان نمونه برداری    

هووا و اثرات کوموی بودنوود، برای تجزیووه و تحلیوول داده  

های لف در دو محیط انبارداری، از مدلهای مختکشقارچ

 (2 معادلهای )( و دو تکه1معادله رگرسوویون سوواده خطی ) 

 .(Gorzin et al., 2015a) استفاده شد

baxy (1)معادله   

 (2)معادله 








baxyxxif

byxxif

0

0 

زمان  xصوووفت مورد بررسوووی،  yکه در این معاد ت 

شوویب  a ،نقطه چرخش منحنی 0x، بر حسووب ماه انبارداری

 .باشدمیمعادله عرض از مبدا  bو خط 

 و بحثنتایج 

 زنیآزمون جوانه

 زنی درهای درصوود جوانهنتایج تجزیه رگرسوویون داده

زنی مقابل طول دوره انبارداری نشووان داد که درصوود جوانه

بذرها چه در تیمار شووواهد و چه در بذرهای تیمار شوووده با 

هوای مختلف در کول دوره انبارداری در هر دو   کشقوارچ 

ها پس تیماردر تمامی  .مایی بدون تغییر باقی ماندشوورایط د

 35زنی بذرها بیش از مواه انبوارداری درصووود جوانوه    12از 

و  0عالوه، در هر دو شرایط انبارداری )دمای به درصد بود.

داری بین درصووود ( اختالب معنیسووولسووویوس درجووه  20

کش و شوواهد وجود رچزنی بذرهای تیمار شووده با قاجوانه

 (.ها نشان داده نشده استدادهنداشت )

 آزمون سرما

زنی در آزمون سووورما در روند تغییرات درصووود جوانه

در بوذرهوای پیش تیمار شوووده با    )بوه جز  تموامی تیموارهوا   

اس در دمای رورال تی های کربوکسووین تیرام وکشقارچ

د ای تبعیت کرنحنی دوتکهاز یک م (سوولسوویوسدرجه  20

زنی تا مدتی پس از (. به طوری که درصوود جوانه1)شووکل 

شروع انبارداری در تمامی تیمارها ثابت بود، اما پس از آن 

 .به صورت خطی کاهش یافت

بذرهای زنی ، درصد جوانه سولسیوس درجه  0در دمای 

ماه پس از شووروع  3/3تا کش )شوواهد( بدون پوشووش قارچ

درصووود بود، اما پس از طی این دوره  14/13انبارداری برابر 

به میزان  زموانی بوه ازای هر ماه افزایش طول دوره انبارداری  

در این دما،  (.ت-الف ،1درصود کاهش یافت )شکل   21/3

های مختلف باعث به تاخیر کشپیش تیموار بوذرهوا با قارچ   

 زنی یا به عبارتی افزایش قابلیتافتادن کاهش درصوود جوانه

زنی در انبوارداری بوذرها شووود. به طوری که درصووود جوانه  

رام، های کربوکسین تیکشبذرهای پیش تیمار شوده با قارچ 

، 4/15ا ه ترتیب تاس، تبوکونازول و دیفکونازول برورال تی

موواه پس از انبووارداری ثوابووت بود و پس از آن   0/1و  1، 1/1

(. همچنین، در ت-الف ،1شوووروع بوه کاهش کرد )شوووکل  

زنی در بذرهای تیمار درصد جوانه سولسویوس  درجه  0دمای 

و  اسهای کربوکسوووین تیرام، رورال تیکششوووده با قارچ

های تر از بذردر طول دوره انبارداری همواره بیش تبوکونازول

(. این در پ-الف ،1بدون پیش تیمار )شووواهد( بود )شوووکل 

زنی بذرهای پیش تیمار شووده با حالی بود که درصوود جوانه

کش دیفکونازول در انتهای دوره انبارداری تا سوووطح قوارچ 

 (.، ت1یدا کرد و با آن برابر شد )شکل شاهد کاهش پ

زنی بذرهای ، درصد جوانهسلسیوسدرجه  20در دمای 

ماه پس از شروع انبارداری برابر  1کش تا بدون پوشش قارچ

درصد بود، اما پس از طی این دوره زمانی به ازای هر  34/11

درصوووود  12/0موواه افزایش طول دوره انبووارداری بووه میزان 

روند تغییرات (. در این دما، خ-ث ،1کاهش یافت )شوووکل 

 ایهکشتیمار شووده با قارچ زنی بذرهای پیشدرصوود جوانه

اس از یک رگرسوویون سوواده  و رورال تی کربوکسووین تیرام
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ه ها بزنی آنخطی تبعیت کرد، به طوری که درصووود جوانه

و  11/5ازای هر موواه افزایش طول دوره انبووارداری بووه میزان 

(. با این وجود، ث و ج ،1درصوود کاهش یافت )شووکل  1/3

کش ر شوووده با قارچزنی بوذرهای پیش تیما درصووود جوانوه 

داری با کربوکسوووین تیرام تقریبا تا ماه هشوووتم اختالب معنی

نداشوووت و پس از آن درصووود  بوذرهوای بودون پیش تیموار    

د درصووزنی تا انتهای دوره انبارداری همواره بیشووتر از جوانه

 (. ث ،1بود )شکل  زنی بذرهای بدون پیش تیمارجوانه

 

 )ث، ج، ح، و خ(  20)الف، م، پ و ت( و  0زنی )آزمون سرما( در بذر ذرت در دو دمای های مختلف بر درصد جوانهکشاثر قارچ -1شکل 

 (.باشندکش میزنی در تیمارهای شاهد و قارچبه ترتیب درصد جوانه y(f)و  y(c)در این شکل در طول دوره انبارداری ) سلسیوسدرجه 

Figure 1- Effect of different fungicides on germination percentage (cold test) of maize seeds at two 

temperature 5˚C (a, b, c and d) and 25˚C (e, f, g, and h) during storage (in these Figure y(c) and y(f) are 

germination percentage in control and fungicide treatments, respectively). 
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زنی بذرهای پیش تیمار شده در حالی که درصد جوانه

اس از ماه سوووم به بعد همواره کمتر کش رورال تیبا قارچ

زنی بذرهای بدون پیش تیمار بود )شووکل از درصوود جوانه

زنی در ، ج(. از طرب دیگر، روند تغییرات درصوود جوانه1

های تبوکونازول و کشبذرهای پیش تیمار شوووده با قارچ

ل ای تبعیت کرد )شوووکدیفکونازول از یک منحنی دو تکه

 ، ح و خ(.1

زنی بذرهای پیش تیمار بر این اسووواس، درصووود جوانه

ماه پس از شوووروع  2/3کش تبوکونازول تا شوووده با قارچ

درصد بود، اما پس از آن به صورت  53/13داری برابر انبار

، ح(. به عبارت دیگر، پیش 1خطی کاهش یافت )شوووکل 

کش قابلیت انبارداری بذرها )بدون تیمار بذرها با این قارچ

ماه در مقایسووه با تیمار  2/1کاهش کیفیت بذر( را به میزان 

زنی بذرهای پیش تیمار شووواهد افزایش داد. درصووود جوانه

کش دیفکونازول در کل دوره انبارداری مشابه با قارچ شده

زنی بذرهای بدون پیش تیمار بود و اختالب درصوود جوانه

 ، خ(.1داری با آن نداشت )شکل معنی

همچنین، نتایج حاصوول از آزمون سوورما نشووان داد که   

در  سوولسوویوسدرجه  20بذرهای نگهداری شووده در دمای 

نگهداری  سلسیوسرجه د 0مقایسه با بذرهایی که در دمای 

زنی خود را  چه در تیمار شاهد و چه شودند، قابلیت جوانه 

اس( به مدت کش )بوه جز رورال تی در تیموارهوای قوارچ   

 (.1تری حفظ کردند )شکل طو نی

ها در کشآزمون تعیین قابلیت بازدارندگی قارچ

 طول دوره انبارداری

ش کبه اسوووتثنای قارچنتایج این آزمون نشوووان داد که 

های مورد اسووتفاده در کشهیچ یک از قارچاس رورال تی

ر سوویلیوم داین آزمون قادر به بازدارندگی رشوود قارچ پنی

، بووه طوری کووه در کول دوره  دنوودکشوووت نبو هوای محیط

انبوارداری همواره پرگنوه قارچ تا محل اسوووتقرار بذرها در   

ا در . ام(2)شوووکل  های پتری گسوووترش یافتمرکز ظرب

ت اس مساحکش رورال تیبذرهای پیش تیمار شده با قارچ

ناحیه بازدارندگی در هر دو شرایط انبارداری همواره بیش 

متر مربع بود و پرگنه قارچ به محل اسوووتقرار از چهار میلی

 .(م و ج ،2)شکل  های پتری نرسیدبذرها در مرکز ظرب

هوموچونویون، بووا افوزایش طول دوره انبووارداری قووابلیووت        

اس بووه صوووورت خطی کش رورال تیازدارنوودگی قوواربوو

افزایش یوافوت، بوه طوری که به ازای هر ماه افزایش طول    

 11/3دوره انبارداری مسووواحت ناحیه بازدارندگی به میزان 

 (.ج ،2متر مربع افزایش پیدا کرد )شکل میلی

ها در برابر رشووود قارچ کشقوابلیت بازدارندگی قارچ 

نها سیلیوم بود، به طوری که تپنینیز مشوابه قارچ  فوزاریوم 

اس بووه میزان قووابوول توجهی مووانع از کش رورال تیقووارچ

(. 3های کشووت شوود )شووکل توسووعه پرگنه قارچ در محیط

در بذرهای پیش تیمار شووده با  مسوواحت ناحیه بازدارندگی

اس در هر دو دموای انبارداری همواره  کش رورال تیقوار 

(. در مورد م و ج ،3متر مربع بود )شوووکل میلی 0بیش از 

های اولیه مشاهده ها بازدارندگی تنها در ماهکشسایر قارچ

شد، اما پس از آن مساحت ناحیه بازدارندگی به صفر رسید 

 (.3)شکل 

رد های موکشیمارگر قبلی، تمامی قارچبرخالب دو ب

اسوتفاده مانع از رشد و توسعه پرگنه قارچ آلترناریا تا محل  

های پتری شوودند و با افزایش اسووتقرار بذر در مرکز ظرب

طول دوره انبوارداری قابلیت بازدارندگی )مسووواحت ناحیه  

(. 4بازدارندگی( به صوووورت خطی افزایش یافت )شوووکل 

ساحت ناحیه بازدارندگی در طول دوره عالوه، بیشترین مبه

ن های کربوکسیکشانبارداری در شورایط استفاده از قارچ 

، الف، م، ث و 4مشاهده شد )شکل  استیرام و رورال تی

در این آزمووایش، بووه ازای هر موواه افزایش طول دوره  (.ج

مسووواحت ناحیه  سووولسووویوس درجه  0انبارداری در دمای 

های کشار بذرها با قارچبازدارندگی در شوورایط پیش تیم

نازول اس، تبوکونازول و دیفکوکربوکسین تیرام، رورال تی

متر مربع میلی 34/1و  14/5، 33/2، 43/1به ترتیب به میزان 

، 23/2به ترتیب به میزان  سوولسوویوس درجه  20و در دمای 

 (.4افزایش یافت )شکل  11/5و  50/1، 12/2
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 )ث، ج، ح، و خ( 20)الف، م، پ و ت( و  0سیلیوم در دو دمای بیمارگر پنی برایهای مختلف بر مساحت ناحیه بازدارندگی کشاثر قارچ -2 شکل

 (.باشندکش میبه ترتیب مساحت ناحیه بازدارندگی در تیمارهای شاهد و قارچ y(f)و  y(c)در این شکل در طول دوره انبارداری ) سلسیوسدرجه 
Figure 2- Effect of different fungicides on inhibition zone (mm2) for Penicillium sp. at two temperature 5˚C 

(a, b, c and d) and 25˚C (e, f, g, and h) during storage (in these Figure y(c) and y(f) are inhibition zone in 

control and fungicide treatments, respectively). 
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 )ث، ج، ح، و خ( 20)الف، م، پ و ت( و  0بیمارگر فوزاریوم در دو دمای  برایهای مختلف بر مساحت ناحیه بازدارندگی کشاثر قارچ -3 شکل

 (.باشندکش میبه ترتیب مساحت ناحیه بازدارندگی در تیمارهای شاهد و قارچ y(f)و  y(c)در این شکل در طول دوره انبارداری ) سلسیوسدرجه 

Figure 3- Effect of different fungicides on inhibition zone (mm2) for Fusarium sp. at two temperature 5˚C  

(a, b, c and d) and 25˚C (e, f, g, and h) during storage (in these Figure y(c) and y(f) are inhibition zone in 

control and fungicide treatments, respectively). 

 



 1333/ زمستان  4/ شماره 3نشریه علوم و فناوری بذر ایران / جلد  و همکاران  خیرکمان

05 

 

 )ث، ج، ح، و خ( 20)الف، م، پ و ت( و  0بیمارگر آلترناریا در دو دمای  برایهای مختلف بر مساحت ناحیه بازدارندگی کشاثر قارچ -4 شکل

 (.باشندکش میبه ترتیب مساحت ناحیه بازدارندگی در تیمارهای شاهد و قارچ y(f)و  y(c)در این شکل در طول دوره انبارداری ) سلسیوسدرجه 

Figure 4- Effect of different fungicides on inhibition zone (mm2) for Alternaria sp. at two temperature 5˚C  

(a, b, c and d) and 25˚C (e, f, g, and h) during storage (in these Figure y(c) and y(f) are inhibition zone in 

control and fungicide treatments, respectively). 
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 بحث

 زنیبا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، درصد جوانه

و بدون پوشش  همراه با پوشش) یهای بذرتمامی محموله

 درجه 20و  0ذخیره شده در دو شرایط دمایی ) کش(قارچ

ماه انبارداری تقریبا ثابت بوده )حدود  12( طی سوولسوویوس

ین داری بدرصد( و تغییر نکرد. همچنین، اختالب معنی 35

های کشتیمار شده با قارچ پیش زنی بذرهایدرصد جوانه

 .مشواهده نشد  پیش تیمار )شواهد(  مختلف و بذرهای بدون

های زنی محمولهعودم وجود اختالب بین درصووود جوانوه  

 د کهباشووبذری طی دوره انبارداری بیشووتر به این دلیل می

در بسیاری از موارد زنی زنی در آزمون جوانهدرصد جوانه

های بذری از لحاظ حمولهقادر به نشان دادن اختالب بین م

این موضوع (. Gorzin et al., 2015bباشد )قدرت بذر نمی

نر دیودر سوایر مطالعات نیز مشاهده شده است. برای مثال،  

که  کردنود گزارش ( Deuner et al., 2014و همکواران ) 

زنی بذرهای ذرت ذخیره شووده در دو دمای درصوود جوانه

ماه انبارداری همواره  12طی  سووولسووویوس درجه  20و  11

 درصد بود. 35با ی 

درجووه  0کوه در دموای    مشوووخد شووودآزمون سووورموا  در 

ن تیرام، های کربوکسیکش، پیش تیمار بذرها با قارچسولسویوس  

اس، تبوکونووازول و دیفکونووازول بوواعووث بووه توواخیر رورال تی

رخش چزنی )نقطه انداختن زمان شووروع کاهش درصوود جوانه 

در طی انبووارداری موواه  1/2و  1/4، 2/2، 0/1منحنی( بووه میزان 

کش کربوکسووین گراد، قارچدرجه سووانتی 20در دمای  .شوودند

 ت بوذرها در کل دوره انبارداری شووود. تیرام بواعوث حفظ کیفیو   

ذر کاهش کیفیت بکش تبوکونازول چقار همچنین، در این دموا 

های کشقارچ کوارایی بوا ی   بوه تواخیر انوداخوت.     مواه  2/1را 

کربوکسوووین تیرام و تبوکونوازول در حفظ کیفیت بذرهای انبار  

  شووووده در سووووایر مطووالعووات نیز بووه اثبووات رسووویووده اسووووت 

(Sharma, et al., 2015; Roopashree et al., 2018 .)

 بذرهای پیش تیمار شده با )آزمون سرما( زنیدرصد جوانه

کش دیفکونوازول بواعوث به تاخیر افتادن زمان افت    قوارچ 

زنی در طول دوره انبارداری زنی نشد و درصد جوانهجوانه

 کشرسوود که قارچرو، به نظر میاز این مشووابه شوواهد بود.

از کارایی خوبی برای حفظ در دماهای با تر دیفکونازول 

کیفیت بذرهای ذخیره شوووده در انبار برخوردار نیسوووت و  

تی در برخی موارد منجر بووه کوواهش کیفیووت بووذر نیز  ح

(. Tavakoli Kakhki and Beheshti, 2010شوووود )موی 

گراد درجه سووانتی 20اس نیز در دمای کش رورال تیقارچ

 زنی )آزموناز کارایی خوبی برخوردار نبود و درصد جوانه

 (.1سرما( از همان ابتدا شروع به کاهش کرد )شکل 

همچنین، نتایج حاصووول از آزمون سووورما نشوووان داد که 

در  سوولسوویوس درجه  20بذرهای نگهداری شووده در دمای 

نگهداری  سلسیوسدرجه  0مقایسوه با بذرهایی که در دمای  

زنی خود را  چه در تیمار شاهد و چه در شدند، قابلیت جوانه

دت اس( بووه مووکش )بووه جز رورال تیتیمووارهووای قووارچ

طه )نق کاهش قدرت بذردر واقع  .کردندتری حفظ طو نی

درجه  0در بذرهای ذخیره شوووده در دمای  چرخش منحنی(

 20بسیار  زودتر از بذرهای ذخیره شده در دمای  سولسویوس  

تر علت کاهش سریع .(1)شکل اتفاق افتاد  سولسیوس درجه 

قدرت بذر در آزمون سرما در بذرهای ذخیره شده در دمای 

توان به تغییر ساختار اشاها در دمای را می سلسیوسدرجه  0

نوشوووی نسوووبوت داد. به طور کلی،  پوایین و نیز در حین آم 

ای و وضووعیت اشوواهای سوولولی در بذرها به دو صووورت یله

(. Bewley et al., 2013) شودکریسوتالی سویال مشاهده می  

ای قرار در بذرهای خشوک اشوای سلولی در وضعیت یله  

 نوشوویامکان نشووت مواد طی آمدارد که چنین وضووعیتی 

کند. در این شرایط اگر بذرها در معرض بذرها را فراهم می

نوشوووی سوووریع قرار گیرند، نشوووت مواد از بذرها رخ  آم

ای به وضووعیت کریسووتالی  دهد. انتقال از وضووعیت یلهمی

سویال به دما وابسوته اسوت. در صووورتی که بذرها در دمای    

ل ضعیت کریستالی سیابا تر نگهداری شووند، اشاها در و 

ها گیرنود که باعث کاهش نشوووت مواد از سووولول  قرار می

نوشووی نیز در همان وضووعیت  زیرا در زمان آم ،شووودمی

دهد. کریستالی سیال قرار دارند و تغییری در اشاها رخ نمی
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تر در حوالی که بذرهای نگهداری شوووده در دماهای پایین 

نوشووی به آمای هسووتند، اما در زمان دارای اشوواهای یله

 شوووند که این موضوووع حالت کریسووتالی سوویال تبدیل می

 شوووود منجر بووه نشووووت مواد و آسووویووب بووه بووذرهووا می  

(Bewley et al., 2013)  این خسووارت زمانی (0)شووکل .

نوشووی در دمای پایین انجام شووود. شووود که آمبیشووتر می

درجه  0بنوابراین، بوذرهوای ذخیره شوووده در دموای پایین )    

نوشی در آزمون سرما نیز گراد( که در حین آم سولسیوس 

( قرار دارند بیشووتر از سوولسوویوسدرجه  15در دمای پایین )

مستعد  سولسویوس  درجه  20بذرهای ذخیره شوده در دمای  

نوشووی در دمای پایین در بروز آسوویب به اشووا در طی آم

ها زنی در آنو در نتیجه درصوود جوانه آزمون سوورما بودند

عالوه بر این، مواد نشووت  .کاهش کردتر شووروع به سووریع

یافته از بذر محیط مناسووبی برای رشوود و توسووعه بیمارگرها 

با  کند.کند که کاهش کیفیت بذر را تشوودید میفراهم می

این وجود اکثر  مطووالعووات انجووام شوووده بر روی گیوواهووان  

مختلف نشان از با تر بودن کیفیت بذرهای ذخیره شده در 

ایسوووه بوا دمواهای با تر داشوووتند    تر در مقو دمواهوای پوایین   

(Rajarammanna et al., 2010; Sawant et al., 2012; 

Mbofung, 2012)ینبه اختالب ب . علت این موضوع بیشتر 

. با توجه به شوووودمربوط میارزیابی قدرت بذر های روش

ییر وضعیت اشاها در دماهای غمطالب ارائه شده در مورد ت

انتقال بذرهای ذخیره شوووده در رود که مختلف، انتظار می

دموای پوایین بوه دمواهوای با تر )دمای اتاق( پیش از انجام      

ای به هوای قودرت بوذر باعث تبدیل وضوووعیت یله   آزمون

شود تا وضعیت کریستالی سیال شود. این راهکار باعث می

اشواها پیش از آبنوشوی در وضوعیت کریسوتالی سیال قرار     

 نوشی رخر زمان آمگیرند و تغییری در وضوعیت اشاها د 

ی هاندهد. به این ترتیب از نشت مواد و کاهش قدرت بذر

 شود.جلوگیری می ذخیره شده در دمای پایین

 

 .(Bewley et al., 2013) نوشیوضعیت اشاهای سلولی در بذرهای ذخیره شده در دماهای با  و پایین قبل و بعد از آم -0شکل 
Figure 5- Status of cell membranes before and after imbibition in stored seeds at high and  

low temperatures (Bewley et al., 2013) 
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هووا اثر کشچبرخی از قووار چنود کووه در این مطووالعووه هر

بوازدارنوودگی قووابول توجهی بر برخی از بیمووارگرهوای مورد    

بررسوووی نداشوووتند، اما قابلیت بازدارندگی خود را در مقابل 

ها موثر بودند در طول دوره یی که بر آنرشووود بیموارگرهوا  

. در این مورد (4و  3، 2های )شوووکل انبارداری حفظ کردند

نتایج ضوود و نقیضووی وجود دارد. به طوری که در برخی از  

ها در طول دوره کشمطوالعوات قوابلیوت بوازدارندگی قارچ     

( Moreno-Martinez et al., 1998) انبارداری کاهش یافت

 شووووود و در بوورخووی دیووگوور ایوون قووابوولوویووت حووفووظ     

(Cane and Hampton, 1989 .) برخالب برخی از مطالعات

هوا بر کیفیت بذر تعدادی از  کشکوه بوه اثرات منفی قوارچ   

  ;Clark and Scott, 1982) گوویوواهووان اشوووواره کووردنوود  

Tavakoli Kakhki and Beheshti, 2010; 

Marcondes et al., 2011)   در این مطوالعوه هیچ یک از ،

هوای مورد اسوووتفاده باعث آسووویب به بذرها و   کشقوارچ 

 هایکشها نشوودند و به اسووتثنای قارچ کاهش کیفیت آن

 ،درجه سلسیوس 20اس در دمای و رورال تی دیفکونازول

بذر  قدرت جلوگیری از کاهشها باعث کشسوووایر قارچ

 در برخی مطالعات دیگر نیزدر مقایسوووه با شووواهد شووودند. 

ب های مناسووکشتیمار بذرها با قارچپیش گزارش شوود که

 کویفیووت بووذر در طول دوره انبووارداری   حوفوظ  بوواعووث 

 ;Govender et al., 2008; Matos et al., 2013) شودمی

Mbofung, 2012; Gladys et al., 2013; 

Rathinavel, 2014). 

 گیری کلینتیجه

آزمون سووورما، کیفیت  بوا توجوه بوه نتوایج حاصووول از    

بوذرهووای ذرت بووا افزایش طول دوره انبووارداری در هر دو  

کاهش یافت. کاهش کیفیت  سلسیوسدرجه  20و  0دمای 

تر از زود سولسیوس درجه  0بذرهای ذخیره شوده در دمای  

گراد رخ داد.  سولسیوس  20دمای بذرهای ذخیره شوده در  

این موضووووع احتما  به دلیل تغییر وضوووعیت اشووواها در  

ای به بوذرهوای ذخیره شوووده در دموای پایین از حالت یله   

 نوشی و در نتیجه نشتحالت کریستالی سیال در زمان آم

اینکه  شود قبل ازباشد. بنابراین، پیشنهاد میمواد از بذر می

در معرض  بوذرهوایی که در دمای پایین نگهداری شووودند  

های ارزیابی کیفیت بذر و یا کشووت در آزمون)نوشووی آم

هووا را موودتی در دمووای بووا تر ، آن( قرار گیرنووددر مزرعووه

نوشووی اشوواها در وضووعیت   نگهداری کرد تا پیش از آم

های کشتمامی قارچ همچنین،کریستالی سیال قرار گیرند. 

 یمورد استفاده باعث جلوگیری از رشد و توسعه بیمارگرها

رشووود  این در حالی بود که فوزاریوم و آلترنواریا شووودند. 

سووویلیوم تنها در بذرهای پیش تیمار شوووده با  بیموارگر پنی 

محدود اس های کربوکسوووین تیرام و رورال تیکشقارچ

بیش از سوووایر اس رورال تی کشقارچهر چند که  شووود.

باعث بازدارندگی در مقابل رشووود و توسوووعه  هاکشقارچ

، اما این شوود آلترناریاو  سوویلیوم، فوزاریومپنیبیمارگرهای 

وی ه در در حفظ قدرت بذر )آزمون سووورما( بهکشقارچ

دمای با  کارایی چندانی نداشت. بر اساس نتایج حاصل از 

های مختلف در دو شرایط دمایی مورد بررسی و از آزمون

ن های کربوکسوویکشزنی، قارچلحاظ حفظ قابلیت جوانه

سایر  اتیرام و تبوکونازول از موفقیت بیشووتری در مقایسووه ب

 های تولیدبرخی از شوورکتها برخوردار بودند. کشقارچ

تلف مخ یهاکشبندی با قارچبذر، بذرها را پیش از بسووته

کننود. اگر چووه در برخی موارد این کوار بووا   تیموار می پیش

ها در طول دوره انبارداری هدب جلوگیری از رشووود قارچ

 گیرد، اما در بیشووتر موارد هدب جلوگیری ازصووورت می

آلوده شووودن بووذر در زمووان کواشوووت و در مراحوول اولیووه   

شود. بنابراین، زنی و رشد گیاهچه در خاک انجام میجوانه

های مورد اسووتفاده تا زمان کشحفظ اثر بازدارندگی قارچ

ای که بذرها در انبار نگهداری کاشوووت بذر در طول دوره

با توجه به نتایج این  باشوود.شوووند بسوویار ضووروری می  می

 های کربوکسووینکشقارچشووود که ، پیشوونهاد میپ وهش

 به عنوان یک پیش تیمار مناسووب برایتیرام و تبوکونازول 

 بذرهای ذرت در نظر گرفته شود.
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