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  تأثير دماي انبار بر بنيه بذر برنجبررسي 
  ي، شهال هاشميق، حسين صادليال  ياري

  مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهال،كرجمحققين  
comyaril2001@yahoo.email:   

  :چكيده 
صادفي در آزمايشگاه  مؤسسه  تحقيقات  ثبت، كنترل و گواهي بذر و نهال صورت فاكتوريل دوفاكتوره با طرح پايه كامالً تآزمايش به 

 °C و دماي متناوب C° 5كرج انجام گرفت. فاكتور اول شامل دو رقم برنج، فجر و شيرودي و فاكتور دوم دماهاي انبار داري شامل
ت جوانه زني و هدايت الكتريكي بذرها بعد سرع ، درصد جوانه زني نهايي،ن تحقيق صفاتي از قبيل قوه ناميهدر اي بودند.30-20

نسبت به دماي  C°5ن بود كه دماي انبار داري آازچهارماه انبارداري در دماهاي فوق اندازه گيري شدند. نتايج اين تحقيق حاكي از 
مقايسه بين دو رقم در كليه صفات مورد آزمايش بجز طول ساقه چه برتري نشان داد و ديگر اينكه در  C°30-20انبار داري متناوب 

ماه انبار داري، رقم شيرودي قوه ناميه و درصد جوانه زني نهايي خود را در مقايسه با فجر بهتر حفظ نمود، در حالي  4در طي دوره 
كه رقم فجر نيز از رشد گياهچه بهتري ( طول ساقه چه، ريشه چه و گياهچه بلند تر) در مقايسه با رقم شيرودي برخورداربود و اين 

دودماي انبار داري از نظر هدايت الكتريكي تفاوت دراز تفاوت ژنتيكي دو رقم در اين شرايط آزمايشي باشد.با اينكه بذرها ايد ناشي ش
 C° 30 -20 از هدايت الكتريكي بيشتري در مقايسه با دماي متناوب C°5معني داري را نشان ندادند، اما  بذرهاي انبار شده در دماي 

با تهويه مناسب  C°5-4توصيه مي شود كه ارقام برنج مورد آزمايش را حتي االمكان در دماهاي پائين  طور كليه ب برخوردار بودند.
  نگهداري شوند، چرا كه كيفيت خود را در اين دما بهتر حفظ مي نمايند.

  : انبارداري، برنج، درصد جوانه زني، قوه ناميهكلمات كليدي
  

  مقدمه
سه غله عمده دنيا  باشند. برنج،گندم و ذرتكربن و حاوي مقاديري پروتئين و ساير عناصر حياتي مي هايغالت منبع عمده هيدرات

كيفيت خوب بذر مي تواند باعث افزايش محصول در  .برنج در ايران بعد از گندم در درجه دوم اهميت قرار دارد. شوندمحسوب مي
كيفيت بذر به خيلي اسب با كيفيت بذري مي باشد كه كاشته شده است، بطور مستقيم متندرصد شود و سطح اين افزايش  5-20حدود 

يكي از عوامل  از فاكتور هاي هنگام كاشت بذر، مديريت مزرعه، عمليات بعد از برداشت، فرآوري و انبار داري بذر بستگي دارد.
داري بايد كيفيت يفيت بذر در طي دوره انباردر بين فاكتورهاي مؤثر بر ك عمده مؤثر بر كيفيت بذر برنج شرايط انبارداري مي باشد،

داري طي دوره انباربندي درگيرند. همچنين نوع بسته اوليه توده بذر، شرايط نگهداري بذرهاوخصوصيات ذاتي گونه مورد توجه قرار
دگي بذر از طريق بندي بذرها به طور عمده  به كاهش در سرعت فرسوباشد و نحوه بستهنيز داراي نقش مهمي بر كيفيت بذر مي

در طي تحقيقي بذرهاي برنج   ).11نمايد(نگهداري محتواي رطوبت اوليه بذر ذخيره شده و كاهش در سرعت  فرسودگي كمك مي
سال انبار شدند( به منظور حفظ منابع  30تا  20به مدت  – C° 20انبار شده و سپس در دماي -C° 10و C° 4-2 ابتدا در دماي

درصد بود، در حالي كه  70ذخيره شده بودند، بطور كلي باالتر از  -C°10ني در بذرهايي كه ابتدا در دماي ژنتيكي). سپس جوانه ز
بسيار متغير بود. بعالوه تفاوت معني دار در  تعادل رطوبتي در بذرها بستگي به اين  C° 4 -2 جوانه زني براي بذرهاي انبار شده در

و  چينگليان .) 7در ابتدا انبار شده بودند ( -C°10يا  C° 4-2 اييداشت كه بذرها در كدام يك از دو شرايط دم
)گزارش نمودند كه بذرهاي برنج ( اينديكا و جاپونيكا)  با استفاده از ژل سيليكا به مرحله مافوق خشك شدن رسيدند. 1999همكاران(

درصد با  4/9-1/8طوبت آنها  از رطوبت اوليه درصد بود. بعد از اينكه  ر 3رنج بحراني محتواي رطوبت در بذر برنج فرا خشك شده 
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)،  C°0( 1درصد رسيد، بذرها در ظروف مهر و موم شده( بدون منفذ) 2درصد و 3درصد،4درصد،  5درصد، 7خشك شدن به رطوبت 
 5تا C° 45 ،4 انبار شدند. رطوبت اپتيمم بذر برنج( اينديكا، جاپونيكا) ذخيره شده در دماي C°45) و دمايC°30-  15دماي اتاق(

درصد بود. بنيه 8تا C°0 ،(5درصد و رطوبت اپتيمم در دماي صفر درجه سانتي گراد( 7تا  5 ،درصد،  رطوبت اپتيمم در دماي اتاق
)  ذخيره C°0درصد، زماني كه بذرها در دماي اتاق و دماي صفر درجه سانتي گراد( 2درصد و 3درصد، 4بذرهاي با محتواي رطوبتي 

نتيجه گيري شد كه انبار نمودن بذرهاي  فرا خشك شده در دماي . بنابراين از اين تحقيق ي كاهش يافتطور سريعه شدند ب
تأثير دما ودوره ديگر نيز تحقيقي در طي  .)3باشد(نامناسب مي  )C°0) ودماي دماي صفر درجه سانتي گراد(C°30 - 15اتاق(
 C°10،20 ،30 ،10/20رار گرفت، كه در اين تحقيق  بذرها در دماهاي مورد بررسي قر هدايت الكتريكي بر بذرهاي ذرت داري بانبار
تست سرما و پيري  )،ECه گيري هدايت الكتريكي(زبذر از طريق انداماه  يكبار بنيه 4ماه قرار گرفتند، كه هر  16به مدت  10/30و 

عمده عنصري   K+ها بنيه بذر كاهش يافت و عنصر، در ساير دماC° 10 در دماي شد، نتايج نشان داد كه  بجزتسريع شده ارزيابي مي
بذرهاي ذرت، سويا  ).5)، صرفنظر از دمايي كه در آن انبار شده بودند(Ca+2و Mg+2كرد( در مقايسه با بود كه از بذرها نشت مي

رار گرفتند. در اثر ق C° 25 /75و %  C° 12 /60وآفتابگردان نيزدر دو شرايط محيطي متفاوت از نظر دماي هوا و رطوبت نسبي، % 
 53/8درصد و درآ فتابگردان به ميزان  19/2درصد، در سويا  82/0طور متوسط ميزان روغن بذر در ذرت داري بهطول دوره انبار

. حداقل كاهش كيفيت بذر در ذرت، سپس در سويا و باالترين كاهش كيفيت بذردرآفتابگردان مشاهده شد. درصد كاهش يافت
. بذرهاي فرسوده )10(باشدداري مناسب امكانپذير ميبه حداقل رساندن كاهش دركيفيت بذربا شرايط انبار ري شد كهنتيجه گي بنابراين

طور كامل آسيب عالوه ممكن است كه غشاء سلولي بههاي تعمير و مرمت بذر يا اينكه از  اين نظر ناكارآمد هستند، بهفاقد مكانيسم
يابند، يكي از روشهاي ارزيابي بنيه ها از بذر به بيرون تراوش ميست كه مقدار بيشتري از الكتروليتا). كه نتيجه آن اين2ديده باشد( 

باشد كه شامل چندين عامل ميتحت تأثير  باشد، هدايت الكتريكيداري استفاده از آزمايش هدايت الكتريكي ميبذر در طي دوره انبار
هاي فيزيكي اند، مدت زماني كه بذرها در آب هستند، ميزان رطوبت اوليه بذر و آسيبرفتهاندازه بذر، دماي آبي كه بذرها در آن قرار گ

ها، گروهي ديگري از عوامل توان آنها را به حداقل رساند. عالوه بر اينباشد، كه اين عوامل  قابل كنترل بوده و ميوارد شده به بذر مي
  ). 6،12داري اشاره نمود(و شرايط انبار ژنوتيپ، مرحله نموي بذر درزمان برداشتبهتوان هستند كه به آساني قابل كنترل نبوده، كه مي

  
  مواد و روشها

تكرار در آزمايشگاه  مؤسسه  تحقيقات  ثبت، كنترل و  4صورت فاكتوريل دوفاكتوره با طرح پايه كامالً تصادفي و با آزمايش به 
فاكتور دوم دماهاي انبار داري و  شيرودي و  فجر ،رقم  دو كتور اول شاملانجام گرفت. فا 1392گواهي بذر و نهال كرج در سال 

و  فجري دو رقم بذرها)بودند.  ، روشناييC°30 ،ساعت 8و  ،تاريكي  C° 20 ،ساعت  C° 30-20  )16 و دماي متناوب C° 5شامل
سپس بذرها به مدت چهار ماه يه گرديدند.از مركز تحقيقات گرگان ته از بذرهاي خود مصرفي طارم محلي از طبقه مادري و شيرودي

تعيين تايي از هر رقم نيز جهت  100اي دردماهاي فوق در شرايط كنترل شده  قرار گرفتند. چهار تكرار در كاغذ محكم سه اليه
در بين سه اليه زني، بذرها زني استاندارد و سرعت جوانهصفات مورد نظر، مورد استفاده قرار گرفت. كه به منظورتعيين درصد جوانه

هاي پالستيكي كه با نايلون ها در جعبهليترآب مقطر مرطوب گرديد. سپس نمونهميلي 10اي قرارگرفته و سپس هر تكرار با كاغذ حوله
روز  قرار گرفتند. به منظور تعيين سرعت  14تحت نور مناسب به مدت  C° 1±25پوشانيده شده بود،گذاشته شدند ودر دماي 

چه گرديد كه طول ريشهزده محسوب ميروز شمارش گرديدند وبذري جوانه 14ساعت يكبار به مدت  24بذرها، هر  زني درجوانه
زني نهايي بذرهاي ارقام مورد نظر تعيين گرديد. متوسط  زمان ظهور و درنهايت درصد جوانه)8بود(  mm 2درآن بزرگتر يا مساوي

                                                            
1-Hermetic  Storage  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

به منظور تعيين هدايت الكتريكي بذرها، پس از تعيين درصد رطوبت  .محاسبه گرديد، )4اليس و رابرت ( گياهچه با استفاده از رابطه
توزين  001/0تايي از بذرها انتخاب وسپس با استفاده از ترازوي دقيق آزمايشگاهي با دقت  50، چهار تكرار )8آنها به روش آون ( 

شدند. براي جلوگيري از آلودگي دهانه هر ظرف با فويل  آب مقطر ريخته 250 ±5شده و سپس بذرهاي هر تكرار در ارلن با حجم 
عنوان شاهد در نگهداري گرديدند. دوظرف حاوي آب مقطر نيز به C°20ساعت دردماي  24آلومينيومي بسته شد و سپس به مدت 

-ALF90SER)دل م )Conductivity meterسنج(ازهدايتهدايت الكتريكي بذرها با استفاده ساعت  24نظر گرفته شدند. بعد از 

NA31245385) هاي حاصل از گيري گرديد. دادهچه نيز با استفاده از خط كش اندازهچه و ساقهطول گياهچه، ريشه .قرائت گرديد
  اي دانكن صورت گرفت.ها نيز به روش آزمون چند دامنهمورد آناليز قرار گرفت و مقايسه ميانگين )SAS  )9اين آزمايش با نرم افزار 

  
  نتايج

تفاوت معني داري  ، طول جوانه و طول ريشه چه  از نظر آماريرد آزمايش از نظر قوه ناميه، درصد جوانه زني نهاييبين دو رقم مو  
در  .)1( جدول معني دار نبود از نظر سرعت جوانه زني و طول ساقه چه تفاوت از نظر  آماري مشاهده گرديد. اما بين اين دو رقم 

 %1در سطح  سرعت جوانه زني و متوسط زمان جوانه زنينيز از نظر صفات ارقام مورد آزمايش انبار داري دماي  مقايسه بين دو
دماهاي انبار داري بر صفات مورد مطالعه  معني دار نبودند. × اثرات متقابل رقم  .)2( جدول معني داري را نشان دادندتفاوت آماري 

) و قوه ناميه با 25/89زني نهايي با ميانگين(صد جوانه زني نهايي، بيشترين درصد جوانه رو داز نظر قوه ناميه در مقايسه بين دو رقم 
نسبت به رقم جوانه زني نظردرصد از  6/15ز نظر قوه ناميه و درصد ا 44/20در رقم شيرودي مشاهده گرديد. كه  )62/77ميانگين (

 برتري نشان داد.به رقم شيرودي  نسبتنه، طول ريشه چه و طول ساقه رقم فجر از نظر طول جوادر حالي كه  نشان داد. برتري  فجر
در مقايسه  بين دو دماي انبار داري نيز سرعت جوانه زني در بذرهاي   بين ساير صفات از نظر آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد.

درجه سانتي  20-30متناوب   هاي انبار شده در دماي( در روز)  بيشتر از بذر 45/0درجه سانتي گراد با ميانگين 5انبار شده  در دماي 
روز و براي بذرهاي  C°5 ،21/2در دماي  طوريكه متوسط زمان جوانه زني براي بذرهاي انبار شدهه )، ب40/0گراد بودند( با ميانگين 

طول ساقه، طول ريشه، طول جوانه ، دو دماي انبار داري از نظر وز) بود.با اينكه در مقايسه بين ر C°30 -20 )49/2انبار شده در دماي 
اما قوه ناميه  و درصد جوانه زني نهايي  در بذرهاي انبار  ،مشاهده نشداز نظر آماري  تفاوت معني داري  درصد جوانه زني و قوه ناميه

ه   نيز در اين دما عالوه طول جوانه و طول ريشه چببود، C°30 -20 شده در دماي متناوباز بذرهاي انبار بيشتر   C°5شده  در دماي 
همچنين بين دو دماي انبار داري از نظر هدايت الكتريكي  تفات آماري  بود.C°30-20تر از بذرهاي انبار شده  در دماي متناوب باال

در  g1 -S.cmµ 23/9.-1از هدايت الكتريكي بيشتري با ميانگين   C°5دماي  معني داري مشاهده نشد، اما با اينحال بذرهاي انبار شده در
است كه مقدار بيشتري از برخور دار بودند. كه نتيجه آن اين g1 -S.cmµ 73/6.-1با ميانگين    C°30-20 متناوب دمايمقايسه با دماي 

يت الكتريكي (نشت الكتروليت . بين دورقم مورد مطالعه نيز از نظر هدابه بيرون تراوش يافته اند  C°5ها از بذر در دماي الكتروليت
   .برخوردار بود g1 -S.cmµ 7/8.-1با ميانگين  اما رقم فجر از مقدار نشت  الكتروليت بيشتري وت آماري معني داري مشاهده نشد.تفاها) 
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ل ريشه و طول )، طول ساقه، طوg1 -S.cmµ.-1زني( روز)، هدايت الكتريكي(زني(%)، متوسط زمان جوانهاثر رقم بر درصد قوه ناميه، درصد جوانه - 1جدول  
  ) cmگياهچه(

  
)، طول ساقه، g1 -S.cmµ.-1زني( روز)، هدايت الكتريكي(متوسط زمان جوانه زني(%)،درصد جوانه قوه ناميه، درصد اثر درجه حرارت انبارداري بر -2جدول 

  )cmطول گياهچه(طول ريشه و 

  
  بحث

) گزارش نمودند كه انبار نمودن بذرهاي دو 2013و همكاران(  بريوا نتايج ساير محققين نيز در اين راستا به اين صورت بوده است كه 
آفتابگردان در شرايط سرما  بهتر از شرايط معمولي بوده و باعث حفظ بهتر كيفيت فيزيولوژيكي  Helio 251و  Helio 250 هيبريد 

زني باالتري داراي متوسط درصد جوانه اي درشرايط سرما انبار شده بودند،بذرگرديد و بذرهايي كه در پاكتهاي كاغذي چند اليه
انبار شده بودند، كاهش در بنيه آنها   C°10 ) نيزگزارش نمودند كه بذرهايي از ذرت كه در دماي 2006و همكاران( فيسل. )1(بودند

ه در دماي زني در بذرهاي سويا ك) دريافت كه با آزمايش پيري تسريع شده  درسويا، جوانه1988فرگسون( . )5(مشاهده نگرديد
C°10 عالوه ويرا و . به)6(مشاهده گرديد تغييرات كمي در ميزان هدايت الكتريكي ذخيره شده بودند كاهش يافت، اما

را بدست آوردند و براي آنها استفاده ادند و نتايج  مشابه با فرگسون ) همچنين بر روي سويا  مطالعاتي را انجام د2001همكاران(
و يا كمتر از آن سؤال  C°10 ويژه در دماي نزديك بهبراي تعيين بنيه بذر بعد از انبارداري دردماي پائين به ازآزمايش هدايت الكتريكي

  .)12(برانگيز شد
توان را مي ،هاي بيشتري برخوردار بودندو نشت الكتروليت از هدايت الكتريكي نيزدراين تحقيق  C°5 بذرهاي انبارشده در دماي

شوند و مقدار اين زادي بذر داراي ماده فرار با گروه آلدئيدي هستند كه باعث فرسودگي  بذر مياجزاء درون گونه توجيه نمود كهاين
شوند باالتر درصد ذخيره مي12در مقايسه با زماني كه در رطوبت نسبي  )RH(درصد44مواد در بذرها زماني كه آنها در رطوبت نسبي 

قويترين  باشد. استالدئيداتانول، استن ميدهند، عمده آنها شامل متانول، استالدئيد، شت مياست.كه اين مواد فراري كه بذرها از خود ن
 C° 23 شوند، در مقايسه با بذرهايي كه در دمايذخيره مي  -C° 5/3 ماده زيان آور فرار است و ميزان آن در بذرهايي كه در دماي 

است فاكتور ويژه استالدئيد، ممكنزادي بهشود كه مواد فرار دروننهاد ميباشد. بر اساس اين حقايق پيششوند، بيشتر ميذخيره مي
داري بلند شود كه آن اغلب در رطوبت نسبي پائين و دماي پائين در طي دوره انبارمهمي باشد  كه باعث تسريع در فرسودگي بذر مي

   .)13 (دهدمدت رخ مي
در كليه صفات مورد آزمايش بجز طول ساقه چه  C°30-20ار داري متناوب نسبت به دماي انب C°5: دماي انبار داري نتيجه كلي

ماه انبار داري، رقم شيرودي قوه ناميه و درصد جوانه زني  4برتري نشان داد و نتيجه ديگر اينكه در مقايسه بين دو رقم در طي دوره 
ز رشد گياهچه بهتري ( طول ساقه چه، ريشه چه و نهايي خود را در مقايسه با فجر، بهتر حفظ نمود، در حالي كه رقم فجر نيز ا

 زنيدرصد جوانه  درصد قوه ناميه رقم
(%)  

متوسط زمان
  زني( روز)جوانه

  هدايت الكتريكي
)1-.g1 -S.cmµ(  

 طول ساقه
)cm(  

  طول ريشه
)cm(  

  هطول گياهچ
)cm(  

  a 62/77  a 25/89  a 34/2  a26/7   a06/4     b36/9   b42/13  شيرودي
  b75/61  b25/75  a36/2  a 7/8   a9/4    a53/10   a43/15  فجر

 زنيدرصد جوانه  درصد قوه ناميه دما
(%)  

متوسط زمان
  زني( روز)جوانه

  هدايت الكتريكي
)1-.g1 -S.cmµ(  

  طول ساقه
)cm(  

  طول ريشه
)cm(  

  گياهچهطول
)cm(  

C°5  a75/71  a5/82  b21/2 a23/9   a33/4   a17/10   a51/14  
C°30-20  a62/67   a0/82  a49/2 a73/6   a63/4   a7/9   a35/14  
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گياهچه بلند تر) در مقايسه با رقم شيرودي برخورداربود و اين شايد ناشي از تفاوت ژنتيكي دو رقم در اين شرايط آزمايشي باشد. 
داري شوند، چرا كه كيفيت با تهويه مناسب نگه C°5-4توصيه مي شود كه ارقام برنج مورد آزمايش را حتي االمكان در دماهاي پائين 

  خود را در اين دما بهتر حفظ مي نمايند.
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Evaluation of storage temperature of vigor in rice (Oryza sativa L.) 

Leila Yari, Hossein Sadeghi and Shahella Hashemi 
Abstract:  
A laboratory method was devised for evaluating seedling vigor of rice (Oryza sativa L.) cultivars at different 
storage conditions. Within study, standard germination test, electrical conductivity (EC), Mean germination 
time and seedling length to evaluate rice Seed quality, were investigated. The storage under 5 C° conditions 
was more efficient in maintaining vigor of rice seeds. Also seeds stored at 5  C° causes improving seedling 
growth with compared to 20-30 C° (alternative temperature) treatment. whereas electrical conductivity (EC) 
increased at 5 C°  storage condition. Within this study, best results for germination and vigor were found for 
seed of  sherodi cultivar  in compared to fajer cultivar under seeds stored temperature but maximum seedling  
growth of seed is achieved at a fajer cultivar. 
 
Key words: Germination, Oryza sativa, seed vigor and Storage 
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