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  اکاپی رقم ((.Brassica napus L کلزا شده پرایم بذر ماندگاری

 بندیبسته نوع سه از استفاده با انبارداری متفاوت شرایط در

 *2افشاری توکل رضا ،0نیکومرام سپیده

 تهران دانشگاه بذر تکنولوژی و ومعل ارشد کارشناسی آموخته شدان .1

 مشهد فردوسی دانشگاه ،کشاورزی دانشکده اگروتکنولوژی آموزشی گروه استاد .2

 (21/10/1931 پذیرش: تاریخ ؛22/11/1931 دریافت: تاریخ)

 چکیده

 سه با تصادفیکامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به زمایشیآ اکاپی( )رقمکلزا شده پرایم بذور انبارداری قابليت بر بذر نگهداری مختلف شرایط اثر بررسی منظور به

 بندیبسته نوع شده(، پرایم و نشده پرایم سطح )دو ساعت 12 مدت به پتاسيم نيترات درصد 1.0 محلول از استفاده با بذر پرایم شامل آزمایش کتورهایفا شد. انجام تکرار

 و 19 ،3 ،0) رطوبتی سطح چهار و سانتيگراد(،درجه 91و 10) دمایی سطح دو شامل بذور نگهداری محيط آلومينيوم(، فویل و خأل با همراه پالستيك نانو، سطح )سه بذور

 همچنين انبارداری، زمان مدت افزایش با که داد نشان واریانس تجزیه نتيجه بودند. روز( 111 و 101 ،121 ،31 ،21 ،91) سطح شش در انبارداری زمان مدت و درصد( 11

 تيمار در ابتدایی یهاماه همان در کاهش این بررسی مورد یهاشاخص در و کندمی پيدا مرورکاهش به بذرها بنيه انبارداری دمای و بذر محتوی رطوبت مقدار افزایش با

 بود. بذرها کيفيت حفظ در هابندیبسته نوع و انبارداری زمان به نسبت نگهداری شرایط بيشتر تاثير دهنده نشان که داد رخ گرادسانتیدرجه 91 دمای و درصد 11 رطوبت

 بذرهای .داشت وجود درصد یك احتمال درسطح داریمعنی تفاوت گانهسه و دو متقابل اثرات و اصلی اثرات بين کلزا، زنیانهجو سرعت و درصد هایشاخص برای

 در بذر کيفيت حفظ باعث نانو بندیبسته بنابراین دادند. نشان کمتری زوالها بسته سایر در موجود بذرهای به نسبت باال رطوبت و دما در نانو بسته در شده نگهداری

 شوند.می توصيه شرایط این در آنها نگهداری برای مناسبی بندیبسته عنوان به و شوندمی باال دمای و رطوبت شرایط

 زوال بندی،بسته کلزا، بذر انبارداری، :کلیدی کلمات
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Abstract 

An experiment was done in the research laboratory of Tehran University in order to evaluate the effect of various 

conditions of seed storage on storability of rapeseed primed seed. The experiment factors have included the seed priming 

using .05% lotion of KNO3 for 12 hours (primed and non primed with a this lotion)–package (vaccum packaging, nano 

and aluminium bags)–seed storage condition including: moisture content (5, 9, 13 and 17 %), temperatures (15 and 30) 

and storage periods (1, 2, 3, 4, 5 and 6 months). Analysis of variance demonstrated that with increasing the duration of 

storage and also with increasing seed content humidity amount and storage temperature, the seeds vigour would be 

decreased and in studing indexes, this decrease occurred in the first month of storage in 17% seed water content and 30 C 

temperature treatment and not in other onces, which shows that storage condition in more important in storage than other 

factors. For all indices, germination rate and percentage in rapeseed seed, there were significant differences in main, 

double and triple interaction effects at 1% probability level. The nano packagings is usually suggested as a suitable 

packaging to preserve the seeds in these condition.      
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 مقدمه

 جمعيتت  افزایش به توجه با گياهی یهاروغن مصرف

 بتا  لتذا  استت.  افتزایش  حال در مردم غذایی الگوی تغيير و

 از کشتور  نيتاز  مورد روغن از زیادی بخش اینکه به عنایت

 کيفيتت  و توليتد  افتزایش  گتردد، متی  تامين واردات طریق

 اهميت حائز بسيار کشور داخل در روغنی دانه محصوالت

 دارای روغنتی  دانه گياهان از بسياری خوشبختانه .باشدمی

 امکان و باشندمی کشور اقليمی شرایط با وسيعی سازگاری

 نتام  بتا  کلتزا  استت.  فتراهم  داخل در روغنی یهادانه توليد

 1چليپائيان یا بوشب تيره از و ( L.Brassica napus) علمى

 چتر   استيدهای  انتد   مقتادیر  دارای کلتزا  روغن است.

 از باالیی مقادیر عوض در و است (%1 از )کمتر شده اشباع

 (،%21) اولئيتك  استيد  چتون  نشتده  اشتباع  چر  اسيدهای

 (دارد.%21) لينولئيتك  استيد  و (%11) لينولنيتك  آلفتا  اسيد

 خون کلسترول کاهش باعث آلفالينولنيك و اولئيك اسيد

 باعتث هتا  ویژگتی  ایتن  شود.می قلبی حمله از جلوگيری و

 متتردم غتتذایی جيتتره در کلتتزا روغتتن مصتترف افتتزایش

 بنيتادین  واحد عنوان به بذر است. شده مختلف کشورهای

 آن شناخت و بوده توجه مورد دیرباز از گياه حيات تکوین

 مستير  در موفقيتت  گتردد. متی  بتر  کشتاورزی  آغاز قطهن به

 شتامل  برداشتت  از پتس  یهتا فرآینتد  بته  برداشتت  و توليد

 بذر دوباره بازگشت نهایتاً و بذر داری انبار کردن، خشك

 (.Black and Bewley, 2009) دارد بستتتگی مزرعتته بتته

 بين رابطه در  به انبارداری طی در بذر کيفيت بينی پيش

 نگهتداری  زمتان  و نگهتداری  دمای بذر، رطوبت عامل سه

 موثرنتد  بذر مانیزنده ميزان بر واقع در که دارد بستگی آن

(Yaja et al., 2005.) اتفتا   انبتارداری  طی در که بذر زوال 

 در و گياهچتته استتتقرار بتذر،  کيفيتتت کتتاهش باعتث  افتتتدمتی 

 (.Verma et al., 2003) گتردد متی  مزرعته  در عملکرد نهایت

 کيفيتت  کتاهش  و زوال به منجر انبارداری دنامساع شرایط

  شتتتدت بتتته کتتته شتتتودمتتتی نگهتتتداری طتتتی بتتتذرها

                                                           
1 Brassicaceae  Cruciferea 

  گيتتردمتتی قتترار انبتتارداری محيطتتی شتترایط تتتاثير تحتتت

(Ellis and Hong, 2007.) ناميته قوه حفظ به بذر بندیبسته 

 موادی هدف این به رسيدن برای و انجامدمی هاآن کيفيت و

 ایالعتاده فتو   اهميت از روند،می کار به بندیبسته برای که

 آبنوشتی  طتی  در زوال بهبتود  وقتوع  از آگاهی برخوردارند.

 بترای  کتردن  پترایم  بتذر،  صنعت در تا است شده سبب بذر،

 کتردن  پرایم گيرد. قرار استفاده مورد محصوالت از بسياری

 هتای دستتورالعمل  از استفاده با بذور هيدراتاسيون شامل بذر

 معمول مدیریت منظور به بذر کردن خشك سپس و مختلف

 در بيشتتر  یکنواختی زنی،جوانه سرعت افزایش باشد.می آن

 محيطی شرایط از تریوسيع دامنه تحت زنیجوانه شدن، سبز

 باشتند متی  پرایمينت   مزایتای  از گياهچه رشد و بنيه بهبود و

(Basra et al,. 2005؛ Hardegree, 1994.) محققتتين 

 از هتوایی  انتدام  خترو   و زنتی جوانته  سترعت  بهبود زیادی

 یتتا ضتتعيف بتتذور خصوصتتاً شتتده پتترایم بتتذور در را ختتا 

 خشکی، باالیا دمای نظير نامساعدی شرایط در دیده خسارت

 (.Carpenter and Boucher., 1991) اندکرده گزارش

 روغتن  تأمين در روغنی دانه گياهان اهميت به توجه با

 جهت مناسب طیمحي شرایط تعيين نيز و گياهی پروتئين و

 ارزیتابی  ،طرح نهایی هدف ،روغنی یهابذر کيفيت حفظ

 بررستی  جهتت  بنتدی بستته  مختلتف  یهاپوشش از استفاده

 متفتتاوت شتترایط در اکتتاپی( )رقتتم کلتتزا بتتذر مانتتدگاری

 بود. خواهد بذر کيفيت حفظ و انبارداری

 هاروش و مواد

 بتتذر تکنولتتوژی و علتتوم آزمایشتتگاه در پتتژوهش ایتتن

 منتابع  و کشتاورزی  پردیس نباتات اصالح و تزراع گروه

 گرفتته  انجتام  1939 - 1930 سال در تهران دانشگاه طبيعی

  کلتتتزا شتتتده گتتتواهی بتتتذر از بررستتتی ایتتتن در استتتت.

(Brassica napus) 1932 درستال  شتده  توليد اکاپی رقم، 

 و نهتال  تهيته  و اصتالح  تحقيقات موسسه از شدکه استفاده

 بذرها، محتوی رطوبت تعيين از قبل گردید. تهيه کر  بذر

 درصتتد از اطمينتتان بتترای را اندارداستتت زنتتیجوانتته آزمتتون
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 پتن   تکرار سه شد. داده انجام بذر هر قبول قابل زنیجوانه

 نیوزتت  دقت به را شده پرایم غير و پرایم هایبذر از گرمی

 آستيا   ونبتد  درجته  119 آون در ستاعت  11 متدت  به و

 ميتزان  و شتده  وزن دوبتاره  سپس شد، داده قرار کلزا برای

 طریتق  از درصتد  حستب  بتر  1تتر  وزن پایته  بتر  بذر رطوبت

 ایتتن در (.2113 ،2)ایستتتا گردیتتد محاستتبه زیتتر فرمتتول

 کتردن  خشتك  از قبل گرم( حسب )بر بذر وزن 1Mفرمول

 است. کردن خشك از بعد گرم( حسب ر)ب بذر وزن 2M و

100 (1 )رابطه
2

21 






 

M

MM
 

 متورد  یهتا رطوبت ایجاد برای :بذر یهارطوبت ایجاد

 شد. استفاده 2رابطه از نظر

 (2 )رابطه
A)-(100

B)-(A
 w1=w2 

 درصتد  A بتذر،  اوليته  رطوبت درصد B رابطه این در

 گرم حسب بر بذر توده اوليه جرم W1 نظر، مورد رطوبت

  باشتتتدمتتتی گتتترم حستتتب بتتتر مقطتتتر آ  جتتترم W2 و

(Hampton and TeKrony., 1995). نياز مورد آ  ارمقد 

 تبتادل  عتدم  از اطمينتان  بترای  و ، اضافه بذری هایتوده به

 20 متدت  بته  و کترده  متوم  و مهتر  را آنها بيرون با رطوبت

 بتذرها  تتا  گرفتند قرار سلسيوس درجه 21 دمای در ساعت

 .گردند رطوبت هم

 کتته شتتد، استتتفاده پرایمينتت استتمو از آزمتتایش ایتن  در

 در و کترده  وزن گترم  حستب  ربت  را بتذرها  نيتاز  مورد ميزان

 درجتتته  11 ژرمينتتتاتور در ، 3KNO درصتتتد 0/1 محلتتتول

 تغييتر  و تبخيتر  از جلتوگيری  بترای  ،دادیتم  قترار  گرادسانتی

 شتد.  بستته  آلومينيتومی  فویتل  بتا  ظرف در  محلول غلظت

 پترایم،  زمتان  متدت  اتمام و ساعت 12 زمان گذشت از پس

 مقطتر   آ بتا  مرتبته  سته  و کترده  ختار   ظترف  از را هتا بذر

 عاری محيط در اوليه رطوبت به رسيدن تا و داده شووشست

                                                           
1 Fresh basis 
2 International Seed Testing Association 

 20 ستتپس و اتتتا  دمتتای در ستتاعت 20 متتدت بتته آلتتودگی

 شدند. خشك گرادسانتی درجه 11 ژرميناتور در هم ساعت

 کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این

 چهتار  شتامل  مطالعته  متورد  فاکتورهتای  شد. اجرا تصادفی

 از پتس  کته  درصتد(،  11 و 19 ،3 ،0) بتذر  ترطوبت  سطح

 هتای بستته  در نظتر،  متورد  هتای رطوبتت  بته  هابذر رساندن

 و )آلومينيومی بذر بندیبسته پوشش نوع سه شامل مربوطه

 از نتانو  یهابسته که شدند داده قرار خالء( پالستيك و نانو

 از آمتاده  آلومينيتومی  هایپاکت ،آیتك بسپار نانو شرکت

 منتابع  و کشتاورزی  پردیس نباتات اصالح و زراعت گروه

 وکيتوم  دستگاه توسط بذرها و تهيه تهران، دانشگاه طبيعی

 شرکت از پالستيك یهاتهبس و شدند؛ بندیبسته ژن بانك

 دستتگاه  توستط  بتذرها  بنتدی بستته  عمل و تهيه سيور، فود

 ظتتروف انتتواع ارزیتتابی از بعتتد شتتد. انجتتام ستتيلر وکيتتوم

 انتختا   هتا بتذر  نگهتداری  بترای  ظترف  بهترین بندیبسته

 سلستيوس(  درجته  91 و 10) دمایی سطح دو در و شودمی

 یتك  هر فاصله به شد. نگهداری انبار در ماه شش مدت به

 چهتار،  سه، دو، )یك، شده انجام برداری نمونه باریك ماه

 شتد.  انجتام  استتاندارد  زنیجوانه آزمون و ماه( شش و پن 

 بيرون معين زمانی فواصل به شدند، انبارداری که بذرهایی

 ایتن  شد. انجامها آن روی کيفی یهاآزمون و شده آورده

 باشتد متی  ،زنتی جوانته  سترعت  و درصتد  ،شتامل ها آزمون

(ISTA., 2010.) توستط  را بتذری  01 تکرار سه ماه هر در 

 یتك  روی بر استریل، متریسانتی نه پتری در استریل پنس

 دمای در اتوکالو ون)در شده ضدعفونی صافی کاغذ الیه

 روش بتته ستتاعت(، 2 متتدت بتته گتترادستتانتیدرجتته 121

(top of paper) آ  ليتتر ميلتی  پتن   پتری هر به داده، قرار 

 زنتی جوانه آزمون منظور به بذرها .شد اضافه استریل مقطر

 21 دمتای  در روز هفتت  متدت  بته  ژرمينتاتور  بته  استاندارد

 فاصتله  بته  .(ISTA., 2010) شتدند  منتقل گرادسانتیدرجه

 و استت  شتده  انجتام  بترداری  نمونته  بتار  یتك  متاه  یك هر

 یهاشاخص که شود؛می انجام استاندارد زنیجوانه آزمون

 شامل: بررسی مورد
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 :زنیجوانه درصد* 

 (9)رابطه

111× 
 تعداد بذرهای جوانه زده

 زنی= درصد جوانه
 تعداد کل بذرها

 

 :زنیجوانه سرعت* 

 زنیوانه= سرعت ج (0)رابطه 

 

(ISTA., 2010.) 

 زنیجوانه روز آخرین از پس: بنيه طولی شاخص* 

 از بنيه طولی شاخص و گيریاندازه (cm) هاگياهچه طول

 (.ISTA., 2010) شد محاسبه زیر  فرمول قطری

 = شاخص طولی ینيه (1)رابطه 

 استاندارد زنیجوانه درصد  × (cm) گياهچه طول ميانگين

 ثبح و یجنتا

 مطالعته  ایتن  یهتا داده واریانس تجزیه از حاصل نتای 

  انبارداری، زمان مدت شامل اصلی اثرات کليه که داد نشان

 متقابتل  اثترات  همچنتين  و بنتدی بستته  نتوع  رطوبت، ميزان

 دارای بررستی  متورد  هایصفت روی بر گانه سه و دوگانه

 (.0 و 9 ،2 ،1)جدول (p≤0.01) بودند دارمعنی تاثير

 گرادسانتی درجه 10 دمای تاثير تحت پرایم غير کلزا بذر زنیجوانه صفات مربعات ميانگين واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1- Analysis of variance or germination traits of non-primed rapeseed seed  

under the influence of temperature (15°C) 

 

 یك بنيه شاخص

Vigour Index 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 

 زنیجوانه درصد

Germination percentage 

 آزادی درجه

Df 

 تغييرات منابع

S.O.V 

**301635 **164 **10454 5 
 انبارداری زمان مدت

storage of Duration 

**106843 **192 **8918 3 
 رطوبت

 Moisture 

**37586 **10 **708 15 
 طوبتر * انبارداری زمان مدت

Moisture * storage of Duration 

**93814 **350 **22339 2 
 بندیبسته نوع

type Package 

**35093 **13 **1050 10 
 انبارداری زمان مدت * بندیبسته نوع

storage of Duration  * type Packing 

**53380 **18 **1390 6 
 رطوبت * بندیبسته نوع

Moisture * type Packing 

**90982 **12 **828 30 
 رطوبت * بندیبسته نوع * انبارداری زمان مدت
Moisture * type Package storage* of Duration 

287 0.59 17 144 
 خطا

Error 

18 17.44 12 - 
 تغييرات ضریب درصد

Coefficient of variation (%) 

 داری معنی عدم و درصد 0 و 1 احتمال سطح در داری معنی ترتيب به ns  و * ، **

**, * , ns- significant at the 1%, 5%  level and non significant 
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 گرادسانتی درجه 91 دمای تاثير تحت پرایم غير کلزا بذر زنیجوانه صفات مربعات ميانگين واریانس تجزیه -2 جدول

Table 2- Analysis of variance of germination of traits of non-primed rapeseed seed under  

the influence of temperature (30°C) 

 داری معنی عدم و درصد 0 و 1 احتمال سطح در داری معنی ترتيب به ns  و * ، **

**, *, ns- significant at the 1%, 5% level and non significant 

 

 

 گرادسانتی درجه 10 دمای تاثير تحت شده پرایم کلزا بذر زنیجوانه صفات مربعات ميانگين واریانس تجزیه  -9  جدول
Table 3- Analysis of variance of germination traits of primed rapeseed seed  

under the influence of temperature (15°C) 

 

 یك بنيه شاخص

Vigour Index 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 

 زنیجوانه درصد

Germination percentage 

 آزادی درجه

Df 

 تغييرات منابع

S.O.V 
**548184 **44.45 **2237 5 

 انبارداری زمان مدت

storage of Duration 

**565800 **165.44 **10244 3 
 رطوبت

 Moisture 

**55649 **10.65 **859 15 
 رطوبت * انبارداری زمان مدت

Moisture * storage of Duration 

**26356 **28.13 **179 2 
 بندیبسته نوع

type Package 

**48758 **34.62 **1524 10 
 انبارداری زمان مدت * بندیبسته نوع

storage of Duration  * type Packing 

**42736 **19.60 **1846 6 
 رطوبت * بندیبسته نوع

Moisture * type Packing 

**43398 **13.77 **902 30 
 رطوبت * بندیبسته نوع * انبارداری زمان مدت

Moisture * type Package storage* of Duration 

2291 0.92 39.10 144 
 خطا

Error 

 تغييرات ضریب درصد - 8.59 10.03 21

Coefficient of variation (%) 
 داری معنی عدم و درصد 0 و 1 احتمال سطح در داری معنی ترتيب به ns  و * ، **

**, * , ns- significant at the 1%, 5%  level and non significant 

 یك بنيه شاخص

Vigour Index 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 

 زنیجوانه درصد

Germination percentage 

 آزادی درجه

Df 

 تغييرات منابع

S.O.V 
** 21300 ** 35.98 ** 118.29 5 

 انبارداری زمان مدت

storage of Duration 

** 11754 ** 77.62 ** 4389 3 
 رطوبت

 Moisture 

** 3047 ** 8.47 ** 443 15 
 رطوبت * انبارداری زمان مدت

Moisture * storage of Duration 

** 57098 ** 265.48 ** 11973 2 
 بندیبسته نوع

type Package 

** 13116 ** 22.46 ** 1466 10 
 انبارداری زمان مدت * بندیبسته نوع

storage of Duration  * type kingPac 

** 4236 ** 25.43 ** 1162 6 
 رطوبت * بندیبسته نوع

Moisture * type Packing 

** 2210 ** 9.46 ** 468 30 
 رطوبت * بندیبسته نوع * انبارداری زمان مدت

Moisture * type Package storage* of Duration 

77 0.39 22.15 144 
 خطا

Error 

 تغييرات ضریب درصد - 25.81 25.14 36

Coefficient of variation (%) 
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 گرادسانتی درجه 91 دمای تاثير تحت شده پرایم کلزا بذر زنیجوانه صفات مربعات ميانگين واریانس تجزیه -0 جدول

Table 4- Analysis of variance of germination traits of primed rapeseed seed under the influence of 

temperature (30°C) 

 

یك بنيه شاخص  

Vigour Index 

زنیجوانه سرعت  

Germination rate 

زنیجوانه درصد  

Germination percentage 

 آزادی درجه

df 

 تغييرات منابع

S.O.V 
**405710 **190 **5317 5 

 انبارداری زمان مدت

storage of Duration 

**341066 **423 **30027 3 
 رطوبت

 Moisture 

**20758 **10 **460 15 
 رطوبت * انبارداری زمان مدت

Moisture * storage of Duration 

**179177 **155 **7584 2 
 بندیبسته نوع

type Package 

**56837 **45 **1630 10 
 انبارداری زمان مدت * بندیبسته نوع

storage of Duration  * type Packing 

**47911 **97 **5489 6 
 رطوبت * بندیبسته نوع

Moisture * type Packing 

**25371 **13 **836 30 
 رطوبت * بندیبسته نوع * انبارداری زمان مدت

Moisture * type Package storage* of Duration 

1307 0.72 36 144 
 خطا

Error 

 تغييرات ضریب درصد - 9 10.72 22

Coefficient of variation (%) 
 داری معنی عدم و درصد 0 و 1 احتمال سطح در داری یمعن ترتيب به ns  و * ، **

**, * , ns- significant at the 1%, 5%  level and non significant 

 

 ایتن  انميتز  بيشتترین  زنتی جوانته  درصتد  صتفت  نظر از

 روز 91 زمتان  متدت  در لباغ مختلف تيمارهای در صفت

 یدارانبار روز 121 از پس آن کمترین و انبارداری از پس

 صتفت  این ها،تيمار تمامی در درصد 0 رطوبت در و بوده،

 کمتتترین دارای درصتتد 11 رطوبتتت در و بيشتتترین دارای

 غيتر  تيمارهتای  در (؛2و 1 شتکل ) استت  بتوده  ختود  مقدار

 بندیبسته ،گرادسانتیدرجه 91 و 10 دمای دو هر رد پرایم

 پترایم  تيمار در اما بود زنیجوانه بيشتری درصد دارای نانو

 از پالستيك و نانو بندیبسته گرادسانتی درجه 10 دمای در

 در ولتی  نبوده دارمعنی تفاوت دارای زنیجوانه درصد نظر

 دارای پالستتيك  بنتدی بستته  گرادسانتیدرجه 91 دمای در

 با زنیجوانه درصد کل در و بوده زنیجوانه ميزان بيشترین

 شتدت  بته  داریمعنتی  طتور  بته  انبتار  دمتای  شتدن  برابر دو

هتا  پترایم  غيتر  بته  نستبت  شده پرایم بذرهای و یافته کاهش

 ایتن  کته  بودنتد  زنتی جوانه درصد چشمگير افزایش دارای

 10 بته  نستبت  گتراد سانتیدرجه 91 دمای در افزایش ميزان

 بتر  زنتی جوانه درصد کاهش بوده. کمتر گرادسانتی درجه

 الیلد از که .است شده مشاهده تحقيقات اکثر در زوال اثر

 بته  خستارت  هتا، چربی پراکسيداسيون به توانمی آن عمده

 تخریتتب RNA ستتنتز فراینتتد بتته آستتيب ستتلولی، غشتتاهای

DNA،  کتترد اشتتاره هتتاآنتتزیم شتتدن غيرفعتتال و رستتو 

(Lehnera et al., 2006.) شتدن  ستبز  و زنتی جوانه درصد 

 از ستتری یتتك انجتتام دليتتل بتته شتتده پتترایم بتتذور بتتاالتر

 استيدهای  ستنتز  و آبنوشتی  جملته  از زنتی جوانه فرایندهای

  استتتت بتتتذر پرایمينتتت  مرحلتتته طتتتی در نوکلوئيتتتك

(Wang et al., 2003.) 
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  کلزا شده پرایم غير بذر زنیجوانه درصد بر رطوبت مختلف درصدهای اثر ميانگين مقایسه -1 شکل

 باشد(.می هاداده ميانگين به خطی رگرسيون برازش بيانگر چينخط درصد، 0 دانکن آزمون اساس بر باشندمی دارمعنی تفاوت عدم بيانگر مشابه )حروف

Figure 1- Comparison of the average effect of different moisture content on the seed germination percentage 

of none primed rapeseed seed in the same letters indicates no significant difference.  

According to the Duncan test, 5%, the line represents the fit of linear regression to the mean of data. 

 

 

 بر باشندمی دارمعنی تفاوت عدم بيانگر مشابه )حروف کلزا شده پرایم بذر زنیجوانه درصد بر رطوبت مختلف درصدهای اثر ميانگين مقایسه -2 شکل

 باشد(.می هاداده ميانگين به خطی رگرسيون برازش بيانگر چينخط درصد، 0 دانکن آزمون اساس

Figure 2- Comparison of the average effect of different moisture content on the seed germination percentage 

of primed rapeseed seed in the same letters indicates no significant difference.  

According to the Duncan test, 5%, the line represents the fit of linear regression to the mean of data 
 

 ميتانگين  بررستی  زنتی جوانته  سترعت  صتفت  مورد در

 زمان گذشت با که بود این نشانگر آمده دست به هایداده

 ستترعت کتتل طتتور بتته انبتتارداری زمتتان متتدت افتتزایش و

 در صفت این همچنين و یافت کاهش کلزا بذور زنیجوانه

 بتوده  بيشتتر  پترایم غيتر  بتذور  به نسبت کلزا شده پرایم بذر

 زنتی جوانه سرعت نيز گرادسانتیدرجه 10  دمای در است.

  بتتتته نستتتتبت برابتتتتر( دو )حتتتتدود بيشتتتتتر مراتتتتتب بتتتته

  (.0 و 9 شتتتکل) بتتتود گتتترادتیستتتان درجتتته  91 دمتتتای
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 زنی بذر غير پرایم شده کلزامقایسه ميانگين اثر درصدهای مختلف رطوبت بر سرعت جوانه -9شکل 

 باشد(.ها مینگين دادهچين بيانگر برازش رگرسيون خطی به ميادرصد، خط 0باشند بر اساس آزمون دانکن دار می)حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معنی

Figure 3- Comparison of the average effect of different moisture content on the seed germination rate of none 

primed rapeseed seed in the same letters indicates no significant difference.  

According to the Duncan test, 5%, the line represents the fit of linear regression to the mean of data. 

 

 

 زنی بذر ا پرایم شده کلزامقایسه ميانگين اثر درصدهای مختلف رطوبت بر سرعت جوانه -0شکل 

 باشد(.ها میبيانگر برازش رگرسيون خطی به ميانگين داده چيندرصد، خط 0باشند بر اساس آزمون دانکن دار می)حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معنی

Figure 4- Comparison of the average effect of different moisture content on the seed germination rate of 

primed rapeseed seed in the same letters indicates no significant difference.  

According to the Duncan test, 5%, the line represents the fit of linear regression to the mean of data. 
 

 استت  ایوقفه دليل به احتماال زنیجوانه سرعت در کاهش

 شتود. می ایجاد یافته زوال هایبذر در فرآیند شروع در که

 بترای  هتا بتذر  کته  استت  این احتماال شده ایجاد وقفه علت

 هتای قستمت  دیگر و غشاء به شده وارد هایخسارت تعمير

 اکستيدانتی آنتتی  سيستم فعاليت مجدد آغاز همچنين سلول

 و دارد زمتان  بته  نيتاز  اکستيداتيو  تنش بروز از جلوگيری و

 بتذر  توستط  آ  جتذ   از پتس  فقتر  هاخسارت این تعمير

 تکميتل  بترای  الزم زمتان  متدت  بنتابراین  است. پذیرامکان
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 که یابدمی افزایش یافته زوال هایربذ در زنیجوانه فرآیند

  استتتتت زنتتتتیجوانتتتته ستتتترعت کتتتتاهش آن نتيجتتتته

(Bailly C., 2004.) کلتزا  بتذر  زنیجوانه سرعت تغييرات 

 از استت.  بتوده  کاهشتی  رونتد  دارای رطوبتت  تتأثير  تحت

 مختلتف  متواد  نشتت  و ستلولی  غشتاء  عملکرد رفتن دست

 رشتد  و زنتی جوانته  پتانستيل  کتاهش  اصلی عوامل از یکی

 باشتد متی  زنتی جوانته  سترعت  کتاهش  نتيجه در و گياهچه

(Goel and Sheoran., 2003.) کلتتزا متتورد در محققتتان 

 پرایمينت   بته  پاستخ  در زنتی جوانه سرعت که دادند نشان

 سترعت  در بهبتود  باعث هابذر پرایمين  یابند.می افزایش

 حساستتيت کتتاهش و زنتتیجوانتته یکنتتواختی و زنتتیجوانتته

 ؛Afzal et al., 2006) گتردد متی  حيطتی م عوامل به هابذر

Basra et al., 2003.) 

 بتود  ایتن  بيتانگر  آمده بدست هایداده ميانگين مقایسه

 بته  داری،انبتار  زمتان  متدت  افتزایش  و زمان گذشت با که

 داشتتند.  کاهشتی  رونتد  دو و یتك  بنيته  شاخص کلی طور

 با که داد نشان دو و یك بنيه شاخص ميانگين مقایسه نتای 

 افتزایش  هتا شتاخص  ایتن  کلتزا  بتذر  رطوبتت  کمتتر  رمقدا

 بنتدی بستته  نوع و داریانبار زمان مدت متقابل اثر یابند.می

 هتای زمان مدت در پالستيك و نانو بندیبسته که داد نشان

 کلتزا  دو و یك بنيه شاخص مقدار بيشترین دارای مختلف

 بتذر  رطوبت محتوای روی بر که ییهابررسی طی در بود.

 صتورت  بتذر  بنيته  شتاخص  روی بتر  بندیبسته مواد و پياز

 بنتدی بسته و رطوبت درصد0 با بذور که داد نشان گرفت؛

 بتا  مقایسته  در بيشتتری  زمان مدت خالء با همراه آلومينيوم

 شتتاخص داشتتتند؛ مانتتدگاری آزمتتایش، متتورد تيمارهتتای

 بتتود بتتاالتر تيمارهتتا ستتایر از تيمتتار ایتتن در نيتتز ویگتتور

(Tripathi and  Lawande., 2014). پژوهشی در همچنين 

 طتور  بته  بذر زوال افزایش با مرواریدی، ارزن بذر روی بر

  یابتتتدمتتی  کتتتاهش نيتتز  بتتتدر بنيتته  شتتتاخص داریمعنتتی 

(Gupta et al., 2017.) تجزیته  روی بتر  کته  تحقيقتی  در 

 گرفتت  صتورت  انبتارداری  شترایط  در کلتزا،  بذر تکفرول

 تجزیته  بتاال،  رطوبتت  محتتوای  بتا  بتذور  که شد داده نشان

 (.Gawrysiak et al., 2015) کندمی پيدا افزایش تکفرول

 شتده  پترایم  بذور رطوبت محتوای و دما تاثير ایمطالعه در

 آناليزهتای  گرفت؛ صورت فيتوسترول تجزیه ميزان بر کلزا

 زمتتان متتدت و رطوبتتت دمتتا، کتته داد نشتتان شتتده انجتتام

 و دارد لفيتوستتترو تجزیتته بتتر داریمعنتتی تتتاثير انبتتارداری

 افتتزایش رطوبتتت، و دمتتا افتتزایش دنبتتال بتته آن ی تجزیتته

 (.Gawrysiak et al., 2012) یابدمی

 

  کلزا شده پرایم غير بذر بنيه  بر رطوبت مختلف درصدهای اثر ميانگين مقایسه -0شکل

 باشد(.می هاداده ميانگين به خطی رگرسيون برازش بيانگر چينخط درصد، 0 دانکن ونآزم اساس بر باشندمی دارمعنی تفاوت عدم بيانگر مشابه )حروف

Figure 5- Comparison of the average effect of different moisture content on the seed vigour of  none primed 

rapeseed seed in the same letters indicates no significant difference.  

According to the Duncan test, 5%, the line represents the fit of linear regression to the mean of data. 
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  کلزا شده پرایم بذر بنيه  بر رطوبت مختلف درصدهای اثر ميانگين مقایسه -2شکل

 باشد(.می هاداده ميانگين به خطی رگرسيون برازش بيانگر چينخط درصد، 0 دانکن آزمون اساس بر باشندمی دارمعنی تفاوت عدم بيانگر مشابه )حروف

Figure 6- Comparison of the average effect of different moisture content on the seed vigour of primed 

rapeseed seed in the same letters indicates no significant difference.  

According to the Duncan test, 5%, the line represents the fit of linear regression to the mean of data. 
 

 متدت  افتزایش  بتا  کته  داد نشتان  واریانس تجزیه نتيجه

 دمتتای و بتتذر محتتتوی رطوبتتت مقتتدار انبتتارداری، زمتتان

 بترای  کنتد. متی  پيتدا  مرورکتاهش  به بذرها بنيه ،انبارداری

 اثترات  بتين  کلتزا،  زنیجوانه سرعت و درصد هایشاخص

 داریمعنتتی تفتاوت  گانته ستته و دو متقابتل  اثترات  و اصتلی 

 بتتذرهای .داشتتت وجتتود درصتتد یتتك احتمتتال درستتطح

 بته  نسبت باال رطوبت و دما در نانو بسته در شده نگهداری

 دادنتد.  نشان کمتری زوالها بسته سایر در موجود بذرهای

 شترایط  در بتذر  کيفيت حفظ باعث نانو بندیبسته بنابراین

 مناستبی  بندیبسته عنوان به و شوندمی باال دمای و رطوبت

 .شوندمی توصيه شرایط این در آنها نگهداری برای

 اریسپاسگز

 بازرگتان  ایتر   مهندس آقای جنا  از فراوان سپاس با

 ایتن  اجرای در را ما که نانوبسپارآیتك شرکت عامل مدیر

 نمودند. یاری پژوهش
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