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بررسی تأثیر شرایط انبارداری بر شاخصهای جوانهزنی و ضریبهای حیات بذر عدس
) Cicer arientinum( ) و نخودLens culinaris(
4

 و امین باقی زاده3 حسین مقدم،*2 رضا توکل افشاری،1اسما معین زاده
 پرديس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشجوي دکتري اکولوژي گیاهان زراعی و استاديار.3 و1
 استاد گروه اگروتکنولوژي دانشگاه فردوسی مشهد.2
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی، دانشیارگروه بیوتکنولوژي.4
)95/04/23 : تاريخ پذيرش- 94/11/17 :(تاريخ دريافت

چکیده
 بهويژه،حبوبات از منابع مهم غذايی سرشار از پروتئین و يکی از اجزاء اصلی در تناوب زراعی به شمار میآيد اما شرايط نامساعد انبارداري
 محتواي رطوبت بذر و زمان، بهمنظور بررسی تأثیر دماي انبار.رطوبت و دماي باال باعث کاهش قوۀ نامیۀ بذر و در نتیجه تولید حبوبات میشود
 )؛ همچنین کمی سازي اين تأثیر و تعیین ضريبهايCicer arientinum( ) و نخودLens culinaris( نگهداري روي انبارمانی بذر عدس
 عاملها شامل دماي محیط. در کرمان انجام گرفت1392  آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفی با سه عامل و سه تکرار در سال،حیات
 درصد) و زمان انبارداري در شش19  و12 ،5(  محتوي رطوبت بذر در سه سطح،) درجۀ سلسیوس47  و33 ،19 ،5( نگهداري در چهار سطح
25  آزمون جوانهزنی استاندارد درون ژرمیناتور با دماي، پس از هر بار نمونهگیري در پايان هر ماه انبارداري. ماه) بودند6  و5 ،4 ،3 ،2 ،1( سطح
 ساعت در24  همچنین آزمون هدايت الکتريکی مواد نشت يافته از بذرهاي خیسانده شده به مدت.درجۀ سلسیوس و به روش بین کاغذ انجام شد
 صفات مورد بررسی شامل درصد و سرعت جوانهزنی و. درجۀ سلسیوس درون کابین رشد (انکوباتور) نیز در سه تکرار انجام گرفت20 دماي
 محتواي رطوبت و زمان روي شاخصهاي درصد جوانهزنی کل و، تأثیر سهگانۀ دما، نتايج نشان داد.هدايت الکتريکی مواد نشت يافته از بذر بودند
 درصد بود که براي عدس5  درجۀ سلسیوس با محتواي رطوبت5  کمترين سطح زوال در دماي. درصد معنیدار بود5 سرعت جوانهزنی در سطح
 با گذشت زمان هدايت الکتريکی افزايش يافت و در. درصد کاهش يافت98  به99 درصد و براي نخود از92  به98 پس از يک ماه جوانهزنی از
CH ,KE  ضريبهاي حیات نیز پس از شش ماه انبارداري با استفاده از معادلۀ قابلیت حیات بذر محاسبه شد که.دماهاي باال اين افزايش بیشتر بود
 بهطورکلی.محاسبه شد0/00028و0/0486 ،4/5238 ،8/5067 و نخود0/00017 و0/0244 ،1/4928 ،4/2919  به ترتیب براي عدسCQ  وCW ،
 درصد زندهمانی بذر کاهش میيابد و سرعت کاهش زندهمانی بذرها در دماها و،میتوان گفت که با افزايش دما و رطوبت بذر در مدت انبارداري
. بیشتر است،رطوبتهاي باالتر
. محتواي رطوبت بذر، ضريب قابلیت حیات،  دما، حبوبات،انبارداري
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ABSTRACT
Pulses are among the best sources of plant protein and play a key role in crop rotation but inappropriate storage
conditions, especially high moisture content and temperature decrease seed viability and then seed production will
reduce. In order to study the effect of storage temperature, seed moisture content and storage duration on longevity
of lentil (Lens culinaris) and chickpea (Cicer arientinum) seeds, also quantification of its effects and determination
of viability species constants, factorial experiment in completely randomized design with 3 factor and 3 replication
in 2014 in Kerman, Iran was done. Factors were storage temperature with 4 levels (5, 19, 33 and 47˚ C), seed
moisture content with 3 levels (5, 12 and 19%) and storage duration with 6 levels (1, 2, 3, 4, 5 and 6 month). After
sampling at the end of each month, standard seed germination test was done according to between paper method in
germinator at 25 ˚C. Conductivity test of exudates from seeds incubated for 24h in water at 20 ˚C were also has
done in 3 replicates. Studied traits were includes germination rate, germination percentage and electrical
conductivity of seeds exudates. According to results interaction effects of storage temperature, moisture content
and storage duration on percent germination and germination rate were significant (P<0.5). Lowest viability lost
was done in 5˚C and moisture content of 5% so that germination decrease from 98% to 92% for lentil and from
99% to 98% for chickpea. With storage time spending electrical conductivity increased and its rate was more in
higher temperatures. Viability constants were calculated according to seed viability equation. In seed viability
equation KE, CH, CW and CQ are species constants which were 4.2919, 1.4928, 0.0244 and 0.00017 for lentil and
8.5067, 4.5238, 0.0486 and 0.00028 for chickpea accordingly. It’s concluded that viability of seeds reduces with
increasing in storage temperature and seed moisture content and its rate is much more in higher temperature and
moisture levels.
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مقدمه
حبوبات منبع اصلی خوراک و علوفه و از اجزاء اصلی
بومنظام (اکوسیستم)های کشاورزی به دلیل قابلیت تثبیت
نیتروژن هستند و به همین دلیل در سالهای اخیر،
حبوبات یکی از گزینههای عمدة تحقیقات گیاهی شدهاند.
قابلیت انبارداری بذر یکی از صفات مهم در اصالح حبوبات
به شمار میرود ،چگونگی تغییر این صفت به میزان زیادی
ناشناخته مانده است .کشاورزان ناچارند بذرهای مورد نیاز
خود را از یک فصل رشد برای فصل رشد بعدی
(بهطورمعمول  3تا  18ماه و گاهی چندین سال) نگهداری
کنند .همچنین در بانک ژن الزم است که قابلیت حیات بذر
برای دورههای نامشخص (  10تا  100سال یا بیشتر) حفظ
شود ( .)Hung et al., 2001اما اگر شرایط نگهداری مناسب
نباشد منجر به کاهش کیفیت بذرها در مدت انبارداری
میشود که شدت آن به شرایط محیطی و طول مدت
نگهداری متفاوت است ( .)Ellis & Hong, 2007دما،
رطوبت نسبی و درنتیجه رطوبت بذر و همچنین طول دورة
انبارداری از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت بذر در مدت
انبارداری هستند ( Ellis et al., 1988; Krishnan et al.,
 .)2003بذرهایی که در شرایط دمایی و رطوبت نسبی باال
انبار شوند ،آسیب ناشی از مدت زمان انباردلری بیشتر
خواهد شد (.)Ellis et al., 1982
یکی از دالیل کاهش کیفیت بذر ،پیری یا زوال بذر
است .در واقع زوال فرآیند طبیعی است در طول زمان ،که
شامل تغییرپذیریهای فیزیکی ،بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی
و یاختهشناختی (سیتولوژیکی) در بذر میشود .این
تغییرپذیریها قابلیت حیات بذر را کاهش داده و درنهایت
منجر به مرگ بذر میشود .زوال بهصورت کاهش درصد
جوانهزنی ،ایجاد گیاهچههای ضعیف ،کاهش بنیه (ویگور)،
قابلیت حیات کمتر و درنهایت مرگ بذر بروز میکند
( .)Kapoor et al., 2010دما و رطوبت کمتر منجر به تأخیر
در فرآیند زوال و در نتیجه افزایش طول مدت زندهمانی
میشود ( )Ellis et al., 1982میزان زوال از گونهای به گونۀ
دیگر و در بین رقمهای یکگونه متغیر است (Jatoi et al.,
) . 2001از دست رفتن قوة نامیۀ بذرها در مرحلۀ نهایی
پیری و زوال به وجود میآید و پیش از آن تغییری در
نفوذپذیری غشاها ،ساختمان مولکولی اسیدهای نوکلوئیک
و فعالیت آنزیمها رخ میدهد که میتواند با کاهش توان

بذرها نیز همراه باشد .در بذرهای زوال یافته به علت اختالل
در اندامکهای یاخته مانند میتوکندری و گلی اکسیزومها
میزان تولید گونههای اکسیژن واکنشگر افزایش مییابد
).(Bailly, 2004آزاد شدن گونههای اکسیژن واکنشگر باعث
افزایش پراکسیداسیون چربیهای غشاء شده و با تخریب
ساختار غشاء ،زوال بذر افزایش مییابد ( Goal & Sheoran,
.)2003
یکی از نشانههایی که در بیشتر موارد در بذرهای زوال
یافته مشاهده میشود افزایش میزان مواد نشتی از بذر
است .در مدت جذب آب ،مواد محلول سیتوپالسمی
بذرهایی که ساختمان غشاء آنها آسیبدیده است به
محیط تراوش میکند .درجۀ زوال بذر با غلظت مواد نشت
یافته از بذر همبستگی دارد ،خروج مواد نتیجه تخریب
غشای یاختهها در بذرهای زوال یافته است ) Mirdad et
 .)al, 2006آزمون هدایت الکتریکی روشی سریع ،ارزان و
بهنسبت دقیق و درعینحال ساده برای نشان دادن توان بذر
است که برای بذرهای نخودفرنگی ( ،)Pisum sativumلوبیا
( ،)Paselous vulgarisسویا ( )Glycine maxو نخود
( )Cicer arietinumبهطور موفقیتآمیز بررسی شده است
).)Tao, 1978 ;Loeffler, 1988; Viera et al, 2002
پیشبینی طول عمر بذر برای تولیدکنندگان بذر مهم
است و پیشبینی آن در انبار به کمک روابط کمی بین زوال
بذر ،کیفیت اولیه بذر ،رطوبت بذر و دمای انبار امکانپذیر
است .)Tang et al, 1999( .بررسیهای چندی برای کمی
کردن روابط بین شرایط انبار و قابلیت حیات بذر صورت
گرفته است ( Harrington, 1972; Roberts & Abdalla,
 .)1968میتوان توسط مدلهای ریاضی قابلیت حیات در
فرایند انبارداری را بررسی کرد .منحنی بقاء بذر در شمار
زیادی از گونهها نشان میدهد ،در شرایط ثابت ،طول دورة
زندگی بذرها توزیع نرمال دارد .اگر درصد بذرهای زنده به
پروبیت تبدیل شود ،رابطۀ بین پروبیت درصد بذرهای زنده
و طول دورة نگهداری بهصورت خطی منفی درمیآید.
بنابراین ،برای هر تودة بذری نگهداری شده در شرایط ثابت،
میتوان رابطۀ زیر را به کاربرد (:)Ellis & Roberts, 1980
رابطۀ()1

V= Ki -ρ/σ

که در آن  Vپروبیت درصد بذرهای زنده پس از هر دورة
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نگهداری ( σ ،)ρانحراف استاندارد دورههای زندگی بذرها،
 1/σشیبخط و  Kiعرض از مبدأ خط و نشاندهندة توان
زندهمانی اولیۀ بذرها است و آن را ثابت تودة بذری مینامند
که میتوان میزان تقریبی آن را با تبدیل درصد بذرهای
زنده به پروبیت بهطور تقریبی به دست آورد .در شرایط
ثابت ،شیبخط تغییر نمیکند و فرسودگی بذرها پیش از
انبار کردن تنها میزان  Kiرا کاهش میدهد .اما  σتنها
تحت تأثیر شرایط انبار مانند دما و محتوای رطوبتی بذر
قرار میگیرد .تأثیر این عاملها روی میزان  σبا استفاده از
رابطۀ زیر محاسبه میشود:
رابطۀ ()2

σ= 10kE- CW log m-CH t- CQ t

که در آن  mنشاندهندة رطوبت بذر t ،دما برحسب
درجۀ سلسیوس و  CH ،CW ،KEو  CQمقادیر ثابتی
هستند که برای هرگونه ثابت و با قرار دادن بذرهای آنگونه
در دامنۀ گستردهای از دما ،رطوبت محتوای بذر و دورههای
زمانی متفاوت قابلمحاسبه است .بذرهای گونهای که در
شرایط مناسب انبار شده باشند  KEباالیی دارند CW .اثر
نسبی محتوای رطوبتی و  CHو  CQاثر نسبی دما روی
زوال بذر را نشان میدهند (.)Roberts & Abdalla, 1968
پس از به دست آوردن ضریبهای رابطه برای هرگونۀ
گیاهی و با داشتن کیفیت اولیۀ بذر ،دمای انبار ،میزان
رطوبت بذر و دورة انبارداری ،میتوان کیفیت بذر را در
مدت انبارداری پیشبینی کرد .این رابطه در طراحی و
مدیریت بانک ژن و انبارداری در شرایط کنترلشده استفاده
میشود ( .)Bradford, 2004; Liu et al., 2008ضریبهای
رابطۀ حیات در گونههای گیاهی مختلفی از جمله علفهای
هرز ،گیاهان زراعی ،گیاهان زینتی ،درختان میوه و درختان
جنگلی تعیینشده و از آن در پیشبینی قابلیت حیات یا
جوانهزنی در مدت انبارداری استفاده شده است ( & Ellis
Roberts, 1981; Pieta Filho & Ellis, 1992; Bonner,
.)1999; Usberti, 2007

در این تحقیق یک بررسی اکوفیزیولوژیک برای ارزیابی
تغییرپذیری فیزیولوژیک در نتیجۀ شرایط متفاوت انبارداری
و تعیین ضریبهای معادلههای قابلیت حیات بذر ،انجام
شد .در این راستا ،بذر دو گونه از خانوادة حبوبات شامل
نخود و عدس بررسی شدند .این آزمایش بهمنظور بررسی
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تأثیر شرایط مختلف نگهداری روی روند جوانهزنی بذر و
برآورد ضریبهای قابلیت حیات بذر عدس و نخود در
شرایط مختلف محیط نگهداری و همچنین برازش یک مدل
رگرسیونی طول عمر برای بذر این گونهها بهمنظور
پیشبینی بهترین شرایط دمایی و رطوبتی برای نگهداری
بذر اجرا شد.
مواد و روشها
در این آزمایش که در سال  1392و  1393در آزمایشگاه
بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و
تحصیالت تکمیلی کرمان انجام شد ،از بذر عدس رقم
ددرون (وزن هزاردانه 40گرم) و نخود رقم بابینی (وزن
هزاردانه  350گرم) محلی تازه برداشتشده از شهرستان
راین واقع در استان کرمان ،تولید سال  1392استفاده شد.
آزمایش بهصورت فاکتوریل با سه عامل محتوای رطوبت بذر
در سه سطح ،دمای انبار در چهار سطح و زمان انبارداری
در شش سطح در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار
اجرا شد .بذرها با محتوای رطوبت  12، 5و  19درصد درون
انکوباتورهای تنظیمشده در دماهای  33 ،19 ،5و  47درجۀ
سلسیوس بهعنوان شاخصی از دماهای استانهای محل
تولید اصلی این حبوبات در ایران و به مدت شش ماه
نگهداری شدند .به فاصلۀ یک ماه یکبار (یک ،دو ،سه،
چهار ،پنج و شش ماه) نمونهبرداری انجام شد و آزمون
جوانهزنی استاندارد انجام شد .صفتهای مورد بررسی شامل
درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی بود.
ایجاد رطوبتهای بذری
برای ایجاد رطوبتهای مورد نظر از رابطۀ ( )3استفاده شد.
رابطۀ ()3

)W2= W1 (A-B) / (100-A

که در آن  Bدرصد رطوبت مورد نظر A ،درصد رطوبت
اولیۀ بذر W2 ،جرم آب مقطر( )gو W1جرم اولیۀ تودة بذر
( )gاست ( .)Hampton & TecKrony, 1995بذرها را درون
پاکتهای فویل آلومینیم قرار داده و پس از آن میزان آب
مورد نیاز به آن اضافه و برای اطمینان از نبود تبادل رطوبت
با بیرون درپوش آنها را بسته و بهمدت  24ساعت در دمای
10درجۀ سلسیوس قرار گرفتند تا بذرها هم رطوبت شوند.
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آزمون جوانهزنی
آزمون جوانهزنی استاندارد پس از ضدعفونی بذرها
(وایتکس  10درصد) در ظرف یکبارمصرف درپوشدار و به
روش بین کاغذ صافی درون ژرمیناتور با دمای  25درجۀ
سلسیوس به مدت  7روز و مطابق با قوانین اتحادیۀ
بینالمللی آزمون بذر (ایستا) 1انجام گرفت ( .)ISTA, 2010
صفتهای مورد بررسی شامل درصد جوانهزنی کل بر پایۀ
رابطۀ  4و سرعت جوانهزنی بر پایۀ رابطۀ  5محاسبه شد (
.)ISTA, 1996
رابطۀ ( )4کل بذور  /بذور جوانه زده = درصد جوانهزنی کل

منحنی جوانهزنی در مقابل زمان میشود .معکوس شیب
منحنی جوانهزنی در مقابل روز پس از انبارداری بهعنوان σ
در نظر گرفته میشود .پسازاین که میزان  σبرای هر تیمار
تعیین شد از رابطۀ ( )2برای برآورد ضریبهای رابطۀ
قابلیت حیات ( KEو  )CW, CH, CQاستفاده شد .محاسبات
آماری دادههای بهدستآمده از این آزمایش شامل تبدیل
پروبیت دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1.3 portableو
برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excel 2013و Sigma 11.0
 Plotاستفاده شد .برای رسم نمودار رگرسیونی خطی برای
نمایش همبستگی دادههای محاسباتی با دادههای آزمایشی
از رگرسیون مستقیم استفاده شد.
نتایج و بحث

رابطۀ ()5
تعداد کل بذور جوانه زده [ /مجموع (بذور جوانه زده در روز iام
* روز  iام)] = سرعت جوانهزنی

آزمون هدایت الکتریکی
در پایان هر ماه شمار  60عدد از بذرها در سه تکرار
شمارش و پس از تعیین وزن دقیق هر تکرار در لیوانهای
با حجم  250سیسی قرار داده شدند .بذرها دو بار با آب
مقطر شستشو داده شده و سپس درون هر یک از لیوانها
 200سیسی آب دو بار تقطیرشدهای که به دمای 20
درجۀ سلسیوس رسیده بود ،ریخته شد و لیوانها به مدت
 24ساعت درون انکوباتور با دمای  20درجۀ سلسیوس قرار
گرفتند .پس از  24ساعت هدایت الکتریکی مواد نشت یافته
از بذرها با استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی2
اندازهگیری شد و برحسب میکروزیمنس بر سانتیمتر مربع
بر گرم (  ) µscm-1 g-1گزارش شد ( . )ISTA, 2010
تعیین ضریبهای ثابت رابطۀ قابلیت حیات
هدف از طراحی این آزمایش تعیین ضریبهای رابطۀ حیات
با استفاده از دادههای آزمونهای جوانهزنی برای پیشبینی
طول عمر بذر پس از اعمال تیمارهای دمایی ،رطوبتی و
زمانی بود .برای تعیین ضریبهای رابطه ،در آغاز منحنی
جوانهزنی در مقابل روز پس از انبارداری برای هر دما و
رطوبت بذر ترسیم شد و تجزیۀ پروبیت انجام گرفت ( Ellis
 .)& Roberts, 1980تجزیۀ پروبیت باعث خطی شدن
1. ISTA: International Seed Testing Association
2. EC meter

شاخصهای جوانهزنی
نتایج تجزیۀ واریانس شاخصهای جوانهزنی بذر در مورد
نخود و عدس نشان داد ،همۀ اثرهای اصلی شامل دمای
انبارداری ،محتوای رطوبت بذر و زمان انبارداری روی درصد
و سرعت جوانه زنی و هدایت الکتریکی مواد مترشحه از
بذر ،معنیدار است .همچنین اثر متقابل دوگانه و سهگانه
عاملهای آزمایشی نیز معنیدار شد (جدول.)1
در مورد عدس با افزایش رطوبت بذر و دما انبارداری
درصد جوانهزنی کاهش یافت .در محتوای رطوبت بذر
5درصد ،افزایش دما از  5به  47درجۀ سلسیوس تنها سبب
کاهش یک درصد جوانهزنی پس از  30روز و  61درصد
جوانهزنی پس از  180روز انبارداری شد .افزایش محتوای
رطوبت بذر به  12و  19درصد کاهش چشمگیری در
جوانهزنی به همراه داشت .بذرها با محتوای رطوبت 19
درصد توانایی حفظ قوة نامیۀ خود در دماهای  47درجۀ
سلسیوس را کامل از دست دادند (شکل  .)1بذرهای عدس
به آلودگیهای قارچی و باکتریایی حساستر بودند و با
افزایش دما شدت آلودگی و افت قوة نامیه چشمگیرتر بود
که این وضعیت در رطوبتهای بذری باالتر شدت بیشتری
داشت .بررسیها نشان داده ،در شرایطی که بذرها در
رطوبت  12تا  14درصد انبار میشوند ،میزان رشد قارچها
افزایش مییابد و در رطوبت بین  18تا  20درصد افزون بر
افزایش میزان رشد قارچها ،تنفس و گرما نیز افزایش
مییابد ،که این شرایط منجر به زوال شدیدتر بذرها در
مدت انبارداری میشود ( .)Agrawal, 1995در مورد عدس
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با افزایش رطوبت بذر و دما انبارداری درصد جوانهزنی
کاهش یافت .در محتوای رطوبت بذر 5درصد ،افزایش دما
از  5به  47درجۀ سلسیوس تنها سبب کاهش یک درصد
جوانهزنی پس از  30روز و  61درصد جوانهزنی پس از 180
روز انبارداری شد .افزایش محتوای رطوبت بذر به  12و 19
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درصد کاهش چشمگیری در جوانهزنی به همراه داشت.
بذرها با محتوای رطوبت  19درصد توانایی حفظ قوة نامیۀ
خود در دماهای  47درجۀ سلسیوس را کامل از دست دادند
(شکل .)1

جدول  .1تجزیۀ واریانس تأثیر دما ،محتوای رطوبت و زمان انبارداری بر ویژگیهای جوانهزنی بذر عدس و نخود (درصد جوانهزنی ،سرعت
جوانهزنی و هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر)
Table 1. Analysis of variance of storage temperature, seed moisture content and storage duration effects on lentil
and chickpea seed germination traits (germination percentage, germination rate and electrical conductivity of seed
)exudates
Chickpea

df

Lentil

EC

R

%G

EC

R

%G

*0.8089

*28729.5

*21202.4

*0.6732

*33648.6

*27258.5

2

*0.0103
*53311.4
*115.56
*3565.27
*560.95
*488.12
3.3219
9.665

*4089.72
*24321.7
*822.8
*4785.95
*655.43
*234.81
3.7335
4.756

*4511.68
*0.8442
*0.0024
*0.1818
*0.0058
*0.0054
0.0001
9.419

*0.0225
*51750.7
*301.46
*12286.7
*784.07
*305.17
48.5583
3.222

*1240.44
*22913.4
*371.61
*3859.14
*517.90
*138.56
2.3286
4.574

*1938.23
*1.6091
*0.0133
*0.2323
*0.0589
*0.0197
0.0011
4.631

5
3
10
6
15
30
144
-

Source of variance

Seed moisture
)content(SMc
)Storage duration(SD
)Storage temperature(ST
SD * SMc
ST*SMc
SD*ST
SD * SMc*ST
Error
C.V

* تفاوت معنیدار در سطح احتمال 5درصد dF .درجۀ آزادی %G .درصد جوانهزنی R .سرعت جوانهزنی EC .هدایت الکتریکی مواد مترشحه از بذر C.V .ضریب تغییرات
* indicate significant difference at 5% probability level. df (Degree of freedom), %G(germination percentage), R(germination
)rate), EC(electrical conductivity of seed exudates), C.V(Coefficient of Variations

بذرهای عدس به آلودگیهای قارچی و باکتریایی
حساستر بودند و با افزایش دما شدت آلودگی و افت قوة
نامیه چشمگیرتر بود که این وضعیت در رطوبتهای بذری
باالتر شدت بیشتری داشت .بررسیها نشان داده ،در
شرایطی که بذرها در رطوبت  12تا  14درصد انبار
میشوند ،میزان رشد قارچها افزایش مییابد و در رطوبت
بین  18تا  20درصد افزون بر افزایش میزان رشد قارچها،
تنفس و گرما نیز افزایش مییابد ،که این شرایط منجر به
زوال شدیدتر بذرها در مدت انبارداری میشود ( Agrawal,
 .)1995محتوای رطوبت بذری باال سبب افزایش سرعت
تنفس و در نتیجه باال رفتن دمای بذر میشود .کاهش دما
تأثیر رطوبت باال را تا حدی جبران خواهد کرد بهطور مثال
به ازای هر  5درجۀ سلسیوس کاهش دما طول عمر بذر دو
برابر میشود بهشرط اینکه دمای محیط انبار بین  0تا 50
درجۀ سلسیوس باشد ،همچنین به ازای  1درصد کاهش در
رطوبت بذر طول عمر آن دو برابر میشود ،درصورتیکه
رطوبت بذر بین  13-5درصد باشد (.)Harrington, 1972
در مورد نخود بهترین شرایط نگهداری که بازدارندة
کاهش چشمگیری در درصد جوانهزنی میشود رطوبت

محتوای بذر  5درصد و دماهای  5و  19درجۀ سلسیوس
است .پس از شش ماه انبارداری بذرهای دارای رطوبت 12
درصد با افزایش دما از  19به  33درجۀ سلسیوس ،درصد
جوانهزنی حدود  30درصد کاهش یافت و با افزایش دما از
 33به  47درصد جوانهزنی به  0رسید .تغییر اندک در
رطوبت بذر هنگامیکه بین  12تا  16درصد باشد تأثیر
زیادی بر قابلیت انبارداری دارد ( .)Tang et al., 2000در
یک تحقیق که نگهداری بذرهای گوجهفرنگی
( )Licopersicum esculentumدر دماهای مختلف
 40،30،20،10و  50درجۀ سلسیوس انجام شد ،شیب از
دست رفتن قوة نامیۀ بذر در  10درجۀ سلسیوس ناچیز و
در  20درجۀ سلسیوس شدت بیشتری داشت .در باالتر از
 20درجۀ سلسیوس بذرها بهشدت زوال پیدا کردند و تنها
در مدت  2تا  3ماه میزان جوانهزنی به نصف کاهش یافت
( .)Hung et al., 2001در بررسی دیگری دو رقم بذر نخود
به مدت  21 ،14 ،7 ،0و  28روز در دمای  40درجۀ
سلسیوس و رطوبت نسبی  100درصد قرار گرفتند .پس از
آن درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و گیاهچه و وزن
ریشهچه و گیاهچه اندازهگیری شد .درصد جوانهزنی و رشد
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گیاهچه با افزایش انبارداری کاهش یافت و پس از زمان 21

روز به  0رسید (.)Biabani et al., 2011

شکل . 1اثر متقابل دما (درجه سانتی گراد) ،رطوبت بذر (درصد وزن خشک) و زمان انبارداری (روز) بر درصد جوانهزنی بذر عدس
Figure 1. The interaction effects of storage temperature (˚C), seed moisture content (% dry weight) and storage
duration (days) on seed germination percentage of lentil

شکل . 2اثر متقابل دمای انبار (درجه سانتی گراد) ،رطوبت بذر (درصد وزن خشک) و زمان انبارداری (روز) بر درصد جوانهزنی بذر نخود
Figure 1. The interaction effects of storage temperature (˚C), seed moisture content (% dry weight) and storage
duration (days) on seed germination percentage of chickpea

با افزایش دما و محتوای رطوبت بذر در فرآیند زمان
سرعت جوانهزنی نخود و عدس کاهش یافت .در مورد عدس
این کاهش با افزایش زمان انبارداری شیب بیشتری داشت.
در رطوبت  5درصد بذر تا پایان دو ماه پس از آغاز
انبارداری کاهش سرعت جوانهزنی با افزایش دما محسوس
نبود اما پسازآن به ازای هر ماه از گذشت آغاز انبارداری با
افزایش دما سرعت جوانهزنی کاهش پیدا کرد .تنها استثناء
در مورد دمای  19درجۀ سلسیوس بود که با افزایش زمان
انبارداری بذرهای انبار شده در دمای  19درجۀ سلسیوس
سرعت جوانهزنی بیشتری داشتند (شکل  )3که این احتمال
دارد به دلیل تسریع آغاز فعالیتهای آنزیمی و متعادل
بودن دما و رطوبت و درنتیجه آغاز نشدن فرآیند زوال در
این رطوبت و دما باشد .در یک تحقیق برای بررسی اینکه
آیا قوة نامیۀ بذر آفتابگردان تحت تأثیر محتوای رطوبتی
جنین در طول نگهداری در  35درجۀ سلسیوس قرار
میگیرد یا خیر ،بذرهای آفتابگردان با محتوای رطوبتی بین
 3/7تا  60/5درصد به مدت یک روز در  15درجۀ

سلسیوس قرار گرفتند و آنگاه در  35درجۀ سلسیوس به
مدتهای مختلف تا  14روز نگهداری شدند .همانطور که
انتظار میرفت با افزایش محتوای رطوبتی زوال بذر تسریع
شد و ارتباط خطی منفی بین محتوای رطوبتی محور
جنینی از  10/8تا  43/8و زمان الزم برای کاهش درصد
جوانهزنی به  50درصد دیده شد .این حالت به دلیل کاهش
ذخیرة آدنوزینها و در پی سطح  ATPبود .هرچه
سوختوساز (متابولیسم) انرژی در طول پیری بیشتر باشد
قوة نامیه کمتر میشود .کاهش قوة نامیه با تجمع پراکسید
هیدروژن و در نتیجه مالون دی آلدهید مرتبط بود که
نشان میدهد ،پراکسیداسیون لیپیدها تنها دلیل زوال بذر
نیست .یک رابطۀ خطی بین میزان پراکسید هیدروژن در
محور جنینی و قوة نامیه دیده شد و تجمع مالون دی
آلدهید تنها هنگامی رخ داد که  50درصد جمعیت بذری
در عرض  7روز زنده نماندند یعنی هنگامیکه محتوای
رطوبتی باالتر از  24/8درصد وزن خشک بود .پیری با
کاهش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون
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ردوکتاز ،آنزیمهای اصلی دخیل در سمزدایی یاختهای
همراه بود .دخالت محتوای رطوبتی بهعنوان عامل کلیدی
پیری در رابطه با سوختوساز انرژی و تنظیم تجمع
گونههای اکسیژن فعال است (.)Kibinza et al., 2006
در مورد بذر نخود نیز در دماهای  5و  19درجۀ
سلسیوس و محتوای رطوبتی  5و  12درصد با افزایش زمان
نگهداری سرعت جوانهزنی افزایش یافت اما با افزایش دما به
 33درجۀ سلسیوس شاهد افت جوانهزنی بودیم که در
رطوبت  12درصد با افزایش دما به  47درجه جوانهزنی به
 0رسید .در رطوبت  19درصد با افزایش دما از  5به  47و
در طول زمان جوانهزنی افت کرد و به  0رسید (شکل . )4
دو رقم بذر نخود ( )Cicer arietinumبه مدت ،14 ،7 ،0
 21و  28روز در دمای  40درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی
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 100درصد قرار گرفتند .درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و
گیاهچه و وزن ریشهچه و گیاهچه اندازهگیری شد .درصد
جوانهزنی و رشد گیاهچه با افزایش انبارداری کاهش یافت و
پس از زمان  21روز به  0رسید (.)Biabani et al., 2011
در بررسی دیگری تأثیر پیری تسریع شده روی قوة
نامیه ،بنیه و فرآیندهای بیوشیمیایی بذر نخود بررسی شد.
نتایج نشان داد ،کیفیت بذر پس از پیری دچار زوال
میشود و همۀ فرآیندهای فیزیولوژیک شامل درصد
جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه و بنیه کاهش یافت.
کاهش قوة نامیه و سرعت جوانهزنی با کاهش قندها و
پروتئینهای محلول همراه بود .نتایج این تحقیق نشان داد،
بین رقمهای مختلف پاسخهای متفاوتی دیده میشود
(.)Kapoor et al., 2010

شکل . 3اثر متقابل دمای انبار (درجه سانتی گراد) ،زمان انبارداری (تعداد روز) و محتوای رطوبتی بذر (درصد) روی سرعت جوانهزنی بذر
عدس
Figure 3. The interaction effects of storage temperature (˚C), seed moisture content (% dry weight) and storage
duration (days) on seed germination rate of lentil

شکل . 4اثر متقابل دمای انبار (درجه سانتی گراد) ،زمان انبارداری (تعداد روز) و محتوای رطوبتی بذر (درصد) روی سرعت جوانهزنی بذر
نخود
Figure 4. The interaction effects of storage temperature (˚C), seed moisture content (% dry weight) and storage
duration (days) on seed germination rate of chickpea

در هر دو بذر نخود و عدس درصد جوانهزنی و سرعت
جوانهزنی در دمای  5درجۀ سلسیوس و رطوبت محتوای
بذر  5درصد پس از گذشت  180روز از انبارداری تفاوت
معنیداری نشان نداد و این شرایط بهترین شرایط برای

نگهداری بذرها در مدت انبارداری است .افزایش دما و
رطوبت بذر کاهش درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی را به
همراه داشت که کاهش بنیۀ بذر با افزایش محتوای رطوبت
آن شیب بیشتری داشت .توان بذر نخستین جزء کیفیت
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بذر است که کاهش مییابد و به دنبال آن جوانهزنی و قوة
نامیه کاهش مییابند (Basra et al., 2003; DeFigueiredo
) .et al., 2003شرایط انبارداری متفاوت ،سبب اختالفهای
معنیداری در جوانهزنی و سبز شدن گیاهان میشود
( .)Marshal & Lewis, 2004در تأیید نتایج این تحقیق در
یک آزمایش بذرهای ماش ( )Vigna radiataرا با
رطوبتهای اولیه  11 ،9 ،7و  13درصد و دماهای نگهداری
 25 ،20 ،15و  27درجۀ سلسیوس برای یک دورة  18ماه
انبار کردند .با افزایش رطوبت بذر و دما ،زوال بذر افزایش
یافت ).)Pradidwong, 2004
هدایت الکتریکی
در هر دو بذر نخود و عدس اثر متقابل سهگانه رطوبت بذر،
دمای انبارداری و زمان روی هدایت الکتریکی در سطح 5
درصد معنیدار بود (جدول  .)1هدایت الکتریکی برای همۀ
تیمارهای دمایی با محتوای رطوبت  5درصد تا  160روز
انبارداری تفاوت چندانی نداشتند ،اما با افزایش زمان
انبارداری بیش از  160روز و در دماهای  33و  47درجۀ
سلسیوس هدایت الکتریکی تغییر معنیداری را نشان داد.
در محتوای رطوبتی 12درصد ،در دماهای  5و  19درجۀ
سلسیوس نیز تفاوت چندانی دیده نشد ،ولی در دمای 33
درجۀ سلسیوس پس از  60روز و در دمای  47درجۀ
سلسیوس پس از  20روز افزایش چشمگیری در هدایت
الکتریکی دیده شد ،بهطوریکه در عدس در دمای 47
درجه و محتوای رطوبت  19درصد هدایت الکتریکی  7برابر
افزایش یافت .با افزایش محتوای رطوبت بذر این اختالف
بیشتر دیده شد (شکل  5و  .)6هدایت الکتریکی برای
دماهای  5و  19درجۀ سلسیوس در همۀ سطوح محتوای

رطوبت بذر اختالف چندانی را نشان نداد که بیانگر این
است ،آزمون هدایت الکتریکی برای دماهای پایین انبارداری
قابلیت تفکیک بین بذرهای را ندارد .در بررسی روی
بذرهای سویا در فرایند  18ماه انبارداری در دماهای ،10
 20 ،15و  25درجۀ سلسیوس و نمونهگیریهای سه ماه
یکبار نشان داده شد ،هدایت الکتریکی بهخوبی روند
کاهش کیفی بذر نگهداری شده در دمای  10درجۀ
سلسیوس را نشان نمیدهد ،درحالیکه که در دمای  20و
 25درجۀ سلسیوس آن را بهخوبی نشان داد .یکی از
نشانههای زوال ،آسیب به غشای یاختهای است که افزایش
نشت الکترولیتها را در پی دارد ( Roberval & Maristela,
 .)2007اندازهگیری تغییرپذیری هدایت الکتریکی در فرایند
 18ماه انبارداری در دمای  10درجۀ سلسیوس تفاوت
معنیداری نشان نداد ،درحالیکه نگهداری در دما  20و 25
درجۀ سلسیوس ،تغییرات قابلتوجهی در هدایت الکتریکی
در طول دورة انبارداری را سبب شد که نشاندهندة افزایش
میزان از دست دادن مواد ذخیرهای بذر با گذشت زمان
انبارداری است .نتایج برخی بررسیها نشان داد ،آزمون
هدایت الکتریکی روش مناسبی برای ارزیابی توان بذر در
دماهای پایین نگهداری نیست ( Roberval & Maristela,
 .)2007در دما و رطوبت باال ،هدایت الکتریکی قابلیت
غربالگری مناسبی را برای بنیۀ بذرها دارد .نتایج این
آزمایش نشان داد ،بذرها با رطوبت  12و  19درصد در
دماهای  33و  47درجۀ سلسیوس کاهش شدید درصد
جوانهزنی و همچنین افزایش شدید هدایت الکتریکی دارد
که بهخوبی نشان میدهد ،هدایت الکتریکی میتواند
شاخص مناسبی برای ارزیابی بنیۀ بذر در این شرایط باشد
(شکل .)6

شکل .5اثر متقابل دمای انبار (درجه سانتی گراد) ،زمان انبارداری (تعداد روز) و محتوای رطوبتی بذر (درصد) روی هدایت الکتریکی مواد
نشت یافته از بذر (میکروزیمنس بر سانتی متر مکعب) عدس
Figure 5. The The interaction effects of storage temperature (˚C), seed moisture content (% dry weight) and
)storage duration (days) on seed germination rate of lentil seed exudates (μS/cm3
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شکل .6اثر متقابل دمای انبار (درجه سانتی گراد) ،زمان انبارداری (تعداد روز) و محتوای رطوبتی بذر (درصد) روی هدایت الکتریکی مواد
نشت یافته از بذر نخود )میکروزیمنس بر سانتی متر مکعب(
Figure 6. The interaction effects of storage temperature, seed moisture content and storage duration on electrical
)conductivity of chickpea seed exudates (μS/cm3

تعیین ضریبهای حیات و پیشبینی زوال بذر
برای تعیین ضریبهای حیات ،منحنی جوانهزنی عادی در
مقابل زمان انبارداری برای همۀ تیمارهای دمایی و رطوبتی
رسم شد و آنگاه برای تکتک تیمارها تجزیۀ پروبیت انجام
شد .تجزیۀ پروبیت باعث خطی شدن منحنی جوانهزنی در
زمان انبارداری شد .معکوس شیب منحنی جوانهزنی در
مقابل زمان بهعنوان سیگما ) (σدر نظر گرفته میشود .در
شکلهای 7و  8رابطۀ بین لگاریتم سیگما و دمای انبار در
رطوبتهای مختلف ارائه شده است .رابطۀ بین لگاریتم
سیگما و لگاریتم دما خطی است که با افزایش دما در همۀ
رطوبتها ،لگاریتم سیگما بهصورت خطی کاهش مییابد.
خطوط مربوط به سطوح رطوبت ،تا حدودی موازیاند که
نشان میدهد ،در هر سطح رطوبتی با افزایش دما میزان
لگاریتم سیگما بهصورت خطی کاهش مییابد .تنها استثناء
در مورد رطوبت  5درصد بود که به دلیل افزایش جوانهزنی
با افزایش دما نمودارها از این الگو پیروی نکردند .بین
لگاریتم سیگما و دما نتایج همسانی در بذرهای پنبه مشاهده
شد که نشان داد ،این رابطه خطی است (.)Usberti, 2007
در بررسیهای انجامشده روی گیاه کلزا نیز نتایج همسانی
به دست آمد (  .)Alivand et al., 2013موازی بودن خطوط
مربوط به سطوح رطوبت بهصورت موازی به این معناست که
با افزایش رطوبت ،دما ،اثری بر این روند کاهشی نداشته
است ،یعنی با افزایش دما روند افزایش رطوبت در این
محدودة رطوبتی آزمایششده تأثیر نداشت و موجب انحراف
خطوط نشد ،اما ممکن بود با کاهش رطوبت در حد
رطوبتهای کمتر ،این حالت از روند موازی خارج شود که در
این حالت گفته میشود در آن رطوبت یا دمای خاص،

( Dehghan

محتوای رطوبت بذر نباید از آن حد کمتر باشد
 .)and Sharifzadeh, 2012برای تعیین ضریبهای ثابت
دمایی و رطوبتی معادلۀ حیات از رگرسیون چندجملهای
استفاده شد که مقادیر آن در جدول  2ارائه شده است .در
نتایج برخی بررسیها نشان داده شده است ،معادلۀ بقا
میتواند در محدودههای دمایی خاصی (حتی دماهای بسیار
زیاد یا کم) استفاده شود و ارتباط منفی و البته بسیار
محدودی ،بین ضریب  CWو سطح لیپید بذر در برخی
گونهها وجود دارد ( .)Alivand et al., 2013بهاینترتیب
فرم کلی معادلۀ حیات به ترتیب برای بذر عدس و نخود
بهصورت زیر به دست آمد:
V= Ki - p/10 KE - CW log10 m - CH t - CQ t2
V= Ki - p/10 4.29195 – 1.49286 log10 m – 0.02442 t – 0.0001717 t2
V= Ki - p/10 8.50675 – 4.52352 log10 m – 0.02862 t – 0.00028 t2

با داشتن اطالعات قوة نامیۀ اولیۀ بذر ،دمای نگهداری
بذر و محتوای رطوبت بذر پس از  Pروز نگهداری ،میتوان
کیفیت بذر را محاسبه کرد .ضریبهای محاسبهشده برای
هر گونۀ گیاهی متفاوت و مختص همانگونه است ( Usberti
 .)et al., 2006میتوان از معادلۀ حیات برای پیشبینی
قابلیت حیات (میزان جوانهزنی در مدت نگهداری) استفاده
کرد ( .)Usberti, 2007; Tang et al., 1999یکی از
روشهای ارزیابی مدل ،استفاده از رگرسیون بین میزانهای
مشاهدهشده و پیشبینیشده است (Ghaderi-far et al.,
) .2010برابر شدن  y=xبین دو متغیر به معنای یکسان
بودن مقادیر مشاهدهشده و پیشبینی شده است .برای
ارزیابی این مدل ،بین پروبیت درصد جوانهزنی و درصد
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جوانهزنی دادههای پیشبینی شده و مشاهدهشده یک
رگرسیون گرفته شد که نشان داد ،مدل بهدستآمده به

ترتیب برای بذر عدس و نخود  96و  80درصد از دادهها را
درست برآورد کرده است(شکل .)9

شکل .7تأثیر دمای انبارداری (درجه سانتی گراد) بر لگاریتم سیگما در رطوبتهای  12 ،5و  19درصد بذر عدس
Figure 7. The effect of storage temperature on log 10 δ in 5, 12 and 19% seed moisture contents (MC) of lentil

شکل .8تأثیر دمای انبار (درجه سانتی گراد) بر لگاریتم سیگما در رطوبت بذر  12 ،5و  19درصد بذر نخود
Figure 8. The effect of storage temperature on log 10 δ in 5%, 12% and 19% chickpea seed moisture content

شکل  .9ارزیابی رگرسیون درصد جوانهزنی مشاهدهشده در مقابل درصد جوانهزنی پیشبینی شده در بذر
عدس (سمت چپ) و نخود (سمت راست)
)Figure 9. Regression analysis of expected percent germination and estimated percent germination of lentil (left
and chickpea (right) seeds
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 ضریبهای حیات بذر عدس و نخود.2 جدول
Table 2. Viability constant value of lentil and chickpea seeds
lentil
chickpea

CQ
0.0001717
0.00128

 سرعت زوال،و هرچه دما و رطوبت نسبی انبار باالتر باشد
 اما تأثیر رطوبت محتوای بذر بیشتر از،افزایش مییابد
دمای انبار است یعنی بذرهای دارای رطوبت محتوای بذر
 با.درصد شرایط دمایی باالتری را میتوانند تحمل کنند5
استفاده از رابطۀ حیات میتوان بهترین شرایط نگهداری را
 اعمال،بهطوریکه کمترین سطح زوال را در پی داشته باشد
 همچنین از این اطالعات میتوان در طراحی و مدیریت.کرد
.بانک ژن برای نگهداری بذر این گیاهان استفاده کرد

CH
0.02442
0.04865

CW
1.49286
1.52382

KE
4.29195
3.50675

نتیجهگیری کلی
در این بررسی ضریبهای رابطۀ حیات برای بذر دو گونه از
 که از آنها،خانوادة حبوبات یعنی نخود و عدس تعیین شد
میتوان در پیشبینی زوال بذر این گیاهان پس از مدت
مشخص انبارداری در دماها و محتوای رطوبت بذری
 هنگامیکه بذرها، نتایج نشان میدهد.مختلف استفاده کرد
در انبار قرار میگیرند قابلیت حیات خود را از دست میدهند
که شدت زوال به شرایط دمایی و رطوبتی انبار بستگی دارد
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