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  چكيده
كامالً تصادفي با چهار تكرار قالب طرح  صورت آزمايش فاكتوريل درايط انبارماني استان مازندران بهاين پژوهش در شر

. نوع ٢شده شامل دو رقم فجر و شيرودي و . بذر برنج اصالح١انجام شد كه در آن فاكتورهاي مورد مطالعه عبارت بودند از 
. بذر دو رقم شيرودي و فجر و كيسه پروپيلن چهاراليه، پاكت پروپيلن+كاغذي اليه، پاكتبندي در چهار سطح پاكت سهبسته

زني استاندارد مدت پنج ماه نگهداري گرديد. طي آزمون جوانهبندي شده و در انبار بهبندي مختلف بستهاستفاده از مواد بستهبا 
زني و شاخص طولي و وزني بنيه زني، ميانگين زمان جوانههاي عادي، ضريب سرعت جوانهو آزمون سرما صفات درصد گياهچه

بندي در تمام صفات مورد مطالعه در هر نوع بسته ×يه واريانس نشان داد كه اثر متقابل رقم گيري شد. نتايج تجزگياهچه اندازه
دار شده است. مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه نشان داد كه در هر دو زني استاندارد و آزمون سرما معنيدو آزمون جوانه

ها كيفيت بذر برنج را حفظ نمود. همچنين رقم فجر توانايي بنديرقم مورد مطالعه، پاكت پروپيلن+كاغذ بهتر از ساير بسته
شرايط انبارماني بهتري را نسبت به رقم شيرودي از خود نشان داد. در هر دو آزمون مورد مطالعه و در هر دو رقم فجر و 

ژوهش مشخص شد كه ناميه، بنيه بذر و تعدادي ديگر از صفات شد. در اين پدار قوهشيرودي، پاكت چهاراليه سبب افت معني
   تواند كيفيت بذر را در طي دوره انبارداري در حد مطلوب حفظ نمايد. هاي پروپيلن + كاغذ مينگهداري بذر برنج در پاكت
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  مقدمه
در گياهان بوده و در پايداري تنوع ژنتيكي بذر عامل 

جامعه باشد. ثر ميها مؤآنازدياد طبيعي و تكرارپذير 
به كيفيت بذر وابسته بيشتر  زراعي براي برداشت محصول

از جمله انتقال بذر از فرآيندهاي پس از برداشت  است.
گيري بذر، پارت مزرعه به انبار، عمليات بوجاري و كيسه

شده زمان برداري و گواهي بذور تأييدنمونهچيني در انبار، 
گيرد كه درصورت عدم رعايت شرايط طوالني را در بر مي

كيفيت خود را  مناسب نگهداري بذر در طي اين دوره، بذر
 Khodadadi(رود فساد مي از دست داده و رو به زوال و

and Kavand, 2012 .( انبارداري به جريان درزوال بذر -

قابل جبران و فزآينده بذر انبار صورت آسيب ديدن غير
سبب كاهش كيفيت، قدرت  كه كندشده نمود پيدا مي

را به دنبال و سرانجام مرگ بذر شده بنيه بذر  و زنيجوانه
 زوال .)Hamidi and Shahbazi, 2011(خواهد داشت 

قابل  كه اگرچه بذر يك فرآيند غيرقابل برگشت است
خاص  توان تحت شرايطحذف نيست اما مييا جلوگيري و 

جمله اين شرايط استفاده از مواد ازسرعت آن را كند نمود. 
در حال گيري و انبارداري بذور است. مناسب براي كيسه

ري گيكيسهجهت  يلنيپروپ هايكيسهاز در ايران حاضر 
شود كه داراي مشكالت خاص خود بذر برنج استفاده مي

هاي پروپيلني هستند از جمله اينكه نفوذپذيري كيسه
ها در معرض نوسانات شود كه بذور محتوي آنسبب مي

دمايي و رطوبتي محيط انبار قرار گرفته و در شرايط گرم و 
تر بذر فراهم مرطوب انبارهاي بذر برنج شرايط زوال سريع

پ مشخصات بذر (خلوص فيزيكي و د. همچنين چاگرد
 زراعي بر روي اين نوع كيسههاي بهناميه) و توصيهقوه

هي مؤسسه تحقيقات ثبت دشوار بوده و نصب برچسب گوا
از باشد. پذير نميها امكانآنو گواهي بذر و نهال بر روي 

طرفي خسارت پرندگاني مانند گنجشك در انبارها بر بذر 
پيلني بسيار جدي هاي پروگيري شده در كيسهبرنج كيسه

  است.
گزارش نمود  Schmidt. 2000) (Larsالرس اشميت 

 بندي بذر بسته به شرايط محيط نگهداري،كه نوع بسته
كه دهد. در صورتيكيفيت بذر را تحت تأثير قرار مي

اي براي نگهداري هاي پارچهرطوبت هوا كم باشد، كيسه
هاي مدت مناسب خواهند بود زيرا كيسهبذر در كوتاه

نسبي در محيط بذر در چنين اي امكان تهويهپارچه
اوالديران و گانبياده  آورند. شرايطي را فراهم مي

(Oladiran and Gunbiade, 2000) عنوان نمودند كه 

- پليهاي كيسه، ايپارچههاي كيسهدر بايد  بذرها عموماً

هاي هاي كاغذي، پاكتپاكت ،كنفي گوني ،ياتيلن
بندي هاي آلومينيومي بستهآلومينيومي چنداليه و قوطي

- شده، مدت انبارمقدار بذر انبار به كيسهشوند. انتخاب نوع 

. بستگي دارد يو شرايط انباردار داري، ارزش ماده بذري
 Muangkaeo et al., 2005) (كا و همكاران مانگ

طول  بندي وبا هدف بررسي اثر مواد بسته ي راپژوهش
بذر برنج انجام داده و دريافتند  كيفيت بر مدت انبارداري

تغيير دوره انبارداري در طول بذر  شيميايي كه تركيبات
نوع مختلف  ٤برنج در  ربذو يشآزما يندر انمايند. مي
يدي، آميپل هاييسهشامل كنگهداري بذر  يهايسهازك

 و يلنياتيپل يزهمتال هايكيسه ،يلنياتپلي هايكيسه
 ٥مدت  يه و براگرديد يبندبسته يلنيپروپ يپل هايكيسه

- رطوبت وگراد سانتيدرجه  ١٦كنترل شده  يماه در دما

 در انتهاي دوره انبارداري شدند. درصد نگهداري ٦٥ ينسب
- ي پليهايسهك درنگهداري شده كه بذور  شدمشاهده 

زني و درصد جوانه بوده و باالتريرطوبت  يدارا پروپيلني
ها نسبت به بذور نگهداري شده در ساير بنيه آنقدرت 
كيفيت بذور نگهداري كه حالي، دربود ترها پايينكيسه

- آميدي و متاليزه پلياتيلني، پليپلي يهايسهكشده در 

شارما و همكاران  در حد بااليي حفظ شده بود.اتيلني 
(Sharma et al., 1998) هاي خود، پنج رقم در بررسي

هاي كنفي و كيسهرا در گوني  (Glycine max)بذر سويا 
ماه انبار كردند. مقدار رطوبت و ميزان  ٤مدت اتيلني بهپلي

 ٤گوني كنفي پس از  زني بذرهاي نگهداري شده درجوانه
زني در داري پيدا كرد. ميزان كاهش جوانهماه كاهش معني

اتيلني قرار داشتند نسبت به هاي پليبذرهايي كه در كيسه
در تر بود. كمهاي كنفي شده در گونيبذور نگهداري

 و همكاران پژوهش ديگري كه توسط ساليپورن
(Suleeporn et al., 2006) جام شدبر روي بذر سويا ان 

پروپيلني نسبت به هاي پليمشخص گرديد كه كيسه
ذپذير بوده و ميزان رطوبت و رطوبت هوا و اكسيژن نفو

ها در نگهداري شده در اين كيسه چرب بذرهاياسيد
دليل كه بهحالي يابد، درانتهاي دوره انبارداري افزايش مي

اتيلني با روكش فلزي و هاي پليقابل نفوذ بودن كيسهغير
بت و هاي از جنس فويل آلومينيوم نسبت به رطوكيسه

شده چرب بذرهاي ذخيرهاكسيژن، ميزان رطوبت و اسيد
زني و تر بوده و در نتيجه ميزان جوانهها كمدر اين كيسه
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يسه با بذور نگهداري شده در ساير بنيه اين بذور در مقا
 ,Mian and Coffey) ها باالتر بود. ميان و كافيكيسه

توان با استناد به نتايج بر اين عقيده بودند كه نمي (1971
يك آزمون در مورد كيفيت يك توده بذر برنج داوري نمود. 

هاي ارزيابي ها پيشنهاد نمودند كه بايد تركيبي از روشآن
كيفي بذر با توجه به نوع گياه و شرايط محيطي كه بذر در 

مورد بذر  كار گرفته شود كه درآن كاشته خواهد شد به
برنج آزمون سرما روش مناسبي براي ارزيابي بنيه بذر 
خواهد بود. شرايط دمايي و رطوبتي كه در آزمون سرما 

سازي از شرايط نامناسب شود يك نوع شبيهايجاد مي
محيطي است كه ممكن است بذر در هنگام كاشت در 

زني كه ميزان جوانهمزرعه با آن مواجه شود. در صورتي
زني مقدار جوانهدر آزمون سرما نزديك به ثبت شده

توان انتظار داشت كه توده بذري مورد استاندارد باشد مي
زني مطلوب در دامنه وسيع دمايي و مطالعه قادر به جوانه

  .(ISTA, 1995)رطوبتي باشد 

هاي دليل ارزان بودن كيسهدر حال حاضر در ايران به
ي بذر برنج استفاده ها براي نگهدارپروپيلني از اين كيسه

كه هيچ تحقيقاتي پيرامون تأثير اين نوع شود، در حاليمي
كيسه بر كيفيت بذر برنج انجام نشده و در عين حال به 

هاي قابل جايگزيني مقايسه اين اثرات با ساير گزينه
پرداخته نشده است كه ضمن ارزان بودن و حفظ كيفيت 

نيز وجود بذر، قابليت چاپ مشخصات بذر بر روي آن 
داشته باشد. در اين پژوهش ضمن بررسي اين اثرات بر 

زني بذر ارقام پرمحصول فجر و شيرودي هاي جوانهويژگي
ترين سطح زير كشت را در استان مازندران به كه بيش

اند تالش شده است جايگزيني مناسب خود اختصاص داده
  هاي پروپيلني معرفي گردد.براي كيسه

  
  ها مواد و روش

- بندي بر قوهمنظور بررسي و ارزيابي تأثير نوع بستههب

در  ١٣٩٣ناميه و بنيه بذر برنج، اين پژوهش در سال 
انبارهاي اتحاديه تعاوني روستايي استان مازندران و 
آزمايشگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد 

صورت آزمايش فاكتوريل در قالب اسالمي واحد كرج، به
تصادفي در چهار تكرار انجام گرديد. فاكتورهاي طرح كامالً 

مورد مطالعه عبارت بودند از عامل بذر برنج در دو سطح 
رقم فجر و رقم شيرودي و عامل نوع پاكت بذري در چهار 

اليه، كيسه سطح كيسه پروپيلني، كيسه پاكتي كاغذي سه

- پاكتي كاغذي چهاراليه و كيسه كاغذي + پروپيلني سه

توليد شده و  ١٣٩٣قام مورد مطالعه در سال اليه. بذور ار
 -٦شده بودند. رقم فجر با متوسط عملكرد از طبقه گواهي

تن در هكتار، رقمي متحمل به بالست و خوابيدگي  ٥/٥
درصد  ٦٦بوده و راندمان تبديل به برنج سفيد در اين رقم 

 ٥/٧گزارش شده است. رقم شيرودي با متوسط عملكرد 
متحمل به بالست بوده و راندمان  تن در هكتار، رقمي

درصد گزارش شده است.  ٦٤تبديل به برنج سفيد در آن 
 اندهر دو رقم براي كشت در استان مازندران توصيه شده

Irans National List of Plant Varieties, 2015).( 
گيري بذور، از پس از انجام عمليات بوجاري و قبل از كيسه

- براساس استاندارد انجمن بين بذرهاي ارقام مورد مطالعه

برداري اوليه به عمل آمد. سپس المللي آزمون بذر نمونه
كيلوگرم بذر برنج از دو رقم شيرودي و فجر در  ٢٥مقدار 

هاي بذري مورد آزمايش چهار تكرار داخل هر يك از كيسه
 شد. هاي بذري دوختهشده و سپس در كيسهريخته
ماه (از اوائل دي  ٥مدت مورد آزمايش به هاي بذريكيسه

) در انبار بر روي ١٣٩٤تا اواخر ارديبهشت ماه  ١٣٩٣ماه 
هاي چوبي قرار داده شدند. پس از اين مدت از كليه پالت

المللي هاي بذري براساس استاندارد انجمن بينكيسه
برداري انجام شد و از هر كيسه نمونه ١)ISTA( آزمون بذر

 م بذر جهت انجام آزمونكيلوگرمي مقدار يك كيلوگر ٢٥
زني استاندارد و آزمون سرما به آزمايشگاه تحقيقاتي جوانه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج منتقل گرديد. از هر نمونه 
 ٤عدد بذر به تصادف انتخاب شده و سپس  ٢٠٠تعداد 
تايي از اين بذور روي كاغذ صافي دواليه چيده  ٥٠تكرار 

تكرار لوله گرديده و در  هاي هرشده و سپس كاغذ صافي
- درجه ٢٥دار در دماي داخل ظروف پالستيكي درپوش

درصد در داخل ژرميناتور  ٧٨نسبي گراد و رطوبتسانتي
هاي عادي روز درصد گياهچه ١٤پس از  قرار گرفتند.

 ,ISTA)المللي آزمون بذر براساس معيارهاي انجمن بين

بذرهاي  با شمارش روزانه تعداد. شمارش گرديد (2012
، برخي از هاي عاديو تعيين درصد گياهچه زدهجوانه

شامل ضريب بذر ه زني مرتبط با بنيهاي جوانهشاخص
و ميانگين زمان  (Kotowski, 1926)زني سرعت جوانه

براساس روابط  (Bewley and Black, 1998)زني جوانه
  شدند.محاسبه زير 

                                                             
1. International seed Testing Association  
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    n+………G3+G2+G1(G =CVG/100×( =)١( رابطه
(1×G1) + (2×G2) + …………+ (n×GN) 

 1G-زني و ضريب سرعت جوانه CVGدر رابطه اخير 

nG تا روز آخر آزمون مي گياهچه عادي از روز اول تعداد -

  باشد.
                                 MGT =  Σ(nd)/ Σn        )٢(رابطه 

تعداد  nزني، متوسط زمان جوانه MGTدر اين رابطه 
تعداد روزهاي آزمون  dروز،  dهاي عادي در طي گياهچه

پس  باشد.مي هاي عاديتعداد كل گياهچه Σn زني وجوانه
منظور ارزيابي بنيه زني استاندارد، بهاز پايان آزمون جوانه

طور تصادفي از هر گياهچه عادي به ٤٠گياهچه تعداد 
چه و هتيمار انتخاب گرديده و طول گياهچه، طول ساق

كش مدرج بر حسب با استفاده از خط چهطول ريشه
- چهريشهها و چهگيري شد. سپس ساقهمتر اندازهسانتي

 ٨٠ساعت در دماي  ٢٤مدت هاي انتخابي از هر تيمار به
گراد در داخل آون قرار داده شد. سپس وزن درجه سانتي
چه با استفاده از ترازوي حساس (با چه و ريشهخشك ساقه

گيري شد. با استفاده از دقت صدم گرم) آزمايشگاهي اندازه
با  بنيه وزني گياهچه  ها، دو شاخص بنيه طولي واين داده

 گرديدمحاسبه  و چهاراستفاده از روابط سه 

.(Dehghanshoar et al., 1995) 
 × طول گياهچه  =شاخص بنيه طولي گياهچه  )٣(رابطه 

 هاي عادي)اساس درصد گياهچه(بر ناميهقوه

وزن خشك  =شاخص بنيه وزني گياهچه  )٤(رابطه 
  هاي عادي)گياهچهاساس درصد (بر ناميهقوه ×گياهچه 

عددي بذر  ٥٠براي انجام آزمون سرما، چهار تكرار 
برنج به تصادف از هر تيمار انتخاب شده و روي كاغذ 

ها در داخل ظروف صافي چيده شدند. سپس كاغذ صافي
مدت چهار روز در يخچال با دماي بهدار پالستيكي درپوش

درصد، تحت  ٧٥نسبي گراد و رطوبتدرجه سانتي ١٠
تنش سرما قرار داده شدند. آنگاه جهت انجام آزمون 

 درجه ٢٥ دماي با ژرميناتور زني استاندارد، بذور بهجوانه
درصد منتقل شده و  ٧٨نسبي و رطوبتگراد سانتي

روز پس از كشت  ١٤و ٧شمارش اوليه و نهايي يه ترتيب 
و وزن خشك  هاي عادي، طولانجام گرفت. تعداد گياهچه

هاي چه تعيين گرديد. با استفاده از دادهيشهچه و رساقه
شده در گيريزني اندازههاي جوانهدست آمده شاخصبه

- در آزمون سرما اندازه زني استاندارد مجدداً آزمون جوانه

  (Dehghanshoar et al., 1995).گيري و تعيين شدند 

در اين پژوهش با استفاده از آمده  دستهب هايداده
تجزيه شده، مقايسه  9.1نسخه SAS افزار آماري نرم

و نمودارها با استفاده  ها به روش دانكن انجام شدهميانگين
  ترسيم شدند. EXCELافزار از نرم
  

  نتايج و بحث

 زني استاندارد آزمون جوانه

  هاي عادي درصد گياهچه

زني بررسي نتايج تجزيه واريانس آزمون جوانه
بندي بر نوع بسته ×استاندارد نشان داد كه اثر متقابل رقم 

 ١هاي عادي بذور برنج در سطح احتمال درصد گياهچه
  ).١دار شده است (جدول درصد معني

هاي عادي بذور برنج مقايسه ميانگين درصد گياهچه
كه  بندي نشان دادنوع بسته ×در سطوح اثرات متقابل رقم 

درصد)، مربوط به اثر  ٩١باالترين درصد گياهچه عادي (
 ترين مقدارپاكت پروپيلن+ كاغذ و كم ×متقابل رقم فجر 

پاكت  ×درصد) مربوط به اثر متقابل رقم شيرودي  ٤٥آن (
). بنابراين استفاده از پاكت ١اليه بوده است (شكل چهار

بندي و انبارداري بذر برنج سبب افت چهاراليه براي بسته
 ٤٥درصد به  ٨٨ناميه بذر رقم شيرودي از قوهشديد 

كه اثرات منفي اين نوع بسته درصد شده است در حالي
 ٧٣را تا تر بوده و آنناميه بذر رقم فجر كمقوهبر بندي 

رسد واكنش نظر ميرو بهدرصد كاهش داده است. از اين
- زني بذر دو رقم مورد مطالعه نسبت به نوع بستهجوانه

بندي مورد استفاده متفاوت بوده است و همين موضوع 
دار شدن اثر متقابل مربوطه شده است (شكل سبب معني

نيز نشان داده شده است پاكت  ١كه در شكل ). همچنان١
تر از حد ناميه بذر هر دو رقم را به پايينقوهچهاراليه 

كه پاكت درصد) كاهش داده است درحالي ٨٠استاندارد (
ناميه بذور انبار قوهترين اثر كاهنده بر پروپيلن + كاغذ كم

شده را داشته است. در اين پژوهش مشخص شد كه بذور 
هاي هاي پروپيلني و يا پاكتده در داخل كيسهنگهداري ش

اند و ناميه استاندارد خود را حفظ نمودهقوهاليه نيز سه
ناميه اين بذور با بذور نگهداري قوهداري بين تفاوت معني

هاي پروپيلني + كاغذ وجود نداشته است. شده در كيسه
نتايج Muangkaeo et al., 2005) (كا و همكاران مانگ
هاي شده در كيسهبهي را در مورد بذر برنج نگهداريمشا

 يفيتكه كها عنوان نمودند پروپيلني گزارش نمودند. آن
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اتيلني، پلي يهايسهك درماه  ٥مدت ي كه بهبرنج بذر
 يديآميپلهاي يلني، كيسهاتيپل يزهمتالهاي كيسه

ند در حد مطلوبي حفظ شده بود. نگهداري شده بود
 يلنيپروپيپلهاي شده در كيسهنگهداري كه بذورحاليدر

-پايين يزندرصد جوانه و بنيهقدرت باالتر و رطوبت  يدارا

 )Sadeghi et al., 2012(بودند. صادقي و همكاران تر 

ترين درصد نيز نشان دادند كه در دو سال متوالي بيش
هاي شده در كيسهزني مربوط به بذور نگهداريجوانه

زني مربوط به بذور ترين درصد جوانهاليه و كمكاغذي سه
اي بوده هاي پروپيليني و پارچهشده در كيسهنگهداري

اليه را جهت هاي كاغذي سهها كيسهاست، بنابراين آن
  اند.نگهداري بذر در انبار مناسب دانسته

  

 زني استاندارد بذر برنجهاي آزمون جوانهخالصه تجزيه واريانس برخي شاخص - ١جدول 

Table 1. Summery of variance analysis for some parameters of rice seed germination test  

 درصد ١دار در سطح احتمال معني **
 **Significant at 1% probability level 

 

 
 نوع بسته بندي  ×هاي عادي در سطوح اثر متقابل رقممقايسه ميانگين درصد گياهچه  - ١شكل 

Figure 1. Mean comparison of normal seedling percentage in cultivar × packaging interaction 
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    (Mean Squares) ميانگين  مربعات
  شاخص بنيه
 وزني گياهچه

Seedling Weight 
Vigor Index  

  شاخص بنيه
 طولي گياهچه

Seedling Length 
Vigor Index  

 زنيجوانه متوسط زمان
Mean Germination 

Time  

  ضريب سرعت
 زنيجوانه

Coefficient of 
Germination Rate

هاي درصد گياهچه
 عادي

Normal Seedlings 
Percentage  

 درجه آزادي
Degree of 
Freedom  

 منابع تغييرات
Source of Variance  

**4.781  **0.2592  **0.3247   **59.541  **712.531  1  
  رقم

Cultivar 

**10.789  **0.7085  **5.827   **15.93  **1318.864  3  
 نوع بسته بندي

Packaging Material 

**1.702  **0.1742  **0.850  **43.044  **301.197  3  
 نوع بسته بندي× رقم 

Cultivar × 
Packaging Material 

0.2617  0.0148  0.0139  83.482  29.947  24  
 خطاي آزمايشي

Erorr  

8.427  4.209  3.441  6.478  7.035  -  
 (درصد)ضريب تغييرات 
CV (%)  
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  زني ضريب  سرعت جوانه

هاي حاصل از ارزيابي نتايج تجزيه واريانس داده 
نوع  ×زني نشان داد كه اثر متقابل رقم ضريب سرعت جوانه

زني بذور برنج در سطح بندي بر ضريب سرعت جوانهبسته
). مقايسه ١دار شده است (جدول درصد معني ١احتمال 

زني در سطوح اثرات متقابل ميانگين ضريب سرعت جوانه
ترين ضريب سرعت بندي نشان داد بيشنوع بسته ×رقم 
 پاكت پروپيلن +  ×) در تيمار رقم فجر ٥٣٢/٣٠زني (جوانه

) در تيمار رقم ٠٢٥/٢٠مقدار اين ضريب ( ترينكاغذ و كم
پاكت چهاراليه بود. تأثير فاكتورهاي مورد  ×شيرودي 

ها بر ني همانند تأثير آنزمطالعه بر ضريب سرعت جوانه
هاي عادي بوده است. به اين ترتيب كه در درصد گياهچه

زني بذوري كه در جوانهشيرودي ضريب سرعت  رقم
اي ههاي پروپيلن + كاغذ و پاكتاليه، پاكتهاي سهپاكت

داري باالتر از طور معنيپروپيلن نگهداري شده بودند به
شده بودند. اليه نگهداريهاي چهاربذوري بود كه در پاكت

هاي اگرچه نگهداري بذور در پاكتدر رقم فجر نيز 
زني نسبت به بذور چهاراليه سبب افت ضريب سرعت جوانه

هاي بذري شده بود نوع ديگر از پاكت ٣نگهداري شده در 
 دار نبود.اما اين كاهش معني

 (Scott and Alderich, 1983)اسكات و آلدريچ 
زني مشخصه سرعت ضريب سرعت جوانهگزارش كردند كه 

باشد. قاسمي گلعذاني و زني بذرها ميو شتاب جوانه
با  )Ghasemi Golozani et al., 1996(همكاران 

زني استاندارد نشان دادند كه استفاده از آزمون جوانه
ناميه و شروع فرسودگي بذر موجب كاهش كاهش قوه

  گردد. زني بذر گندم ميسرعت جوانه
  زني زمان جوانه متوسط

هاي حاصل از ارزيابي نتايج تجزيه واريانس داده

نوع  ×زني نشان داد كه اثر متقابل رقم متوسط زمان جوانه

زني بذور برنج در سطح بندي بر متوسط زمان جوانهبسته

). مقايسه ١دار شده است (جدول درصد معني ١احتمال 

نوع  ×زني در سطوح اثرات متقابل رقم متوسط زمان جوانه

- بندي نشان داد كه در هر دو رقم مورد مطالعه كمبسته

زني در بذوري ديده شد كه در ترين زمان الزم براي جوانه

- هاي پروپيلن + كاغذ نگهداري شده بودند، در حاليپاكت

- هاي چهاراليه بيشكه نگهداري بذور هر دو رقم در پاكت

زني را ايجاد نمود. هانتر و راي جوانهترين زمان الزم ب

زني زمان جوانه متوسط (Hunter et al., 1984)همكاران 

- و به شدهزني محسوب شاخصي از سرعت و شتاب جوانه

زني و وضعيت بنيه عنوان معياري از يكنواختي جوانه

هاي صورت گرفته نتايج پژوهش آيد.شمار ميبهگياهچه 

زني بندي بر متوسط زمان جوانهدر مورد تأثير نوع بسته

زني ترين ميانگين زمان جوانهكلزا نشان داد كه بيش بذر

هاي پروپيلني نگهداري شده در بذوري بود كه در كيسه

 ,.Oskooee et al(ناميه را داشتند ترين قوهبودند و پايين

2010.(  

  شاخص طولي بنيه گياهچه

هاي حاصل از ارزيابي نتايج تجزيه واريانس داده
 ×شاخص طولي بنيه گياهچه نشان داد كه اثر متقابل رقم 

بندي بر شاخص طولي بنيه گياهچه در سطح نوع بسته
). مقايسه ميانگين ١دار بود (جدولدرصد معني ١احتمال 

 ×شاخص طولي بنيه گياهچه در سطوح اثرات متقابل رقم 
مورد مطالعه، بندي نشان داد كه در هر دو رقم نوع بسته

هاي چهاراليه سبب كاهش نگهداري بذور برنج در پاكت
كه دار شاخص طولي بنيه گياهچه شده است درحاليمعني

داري بر اين بندي تأثير معنيهاي بستهنوع ديگر پاكت ٣
). همپتون و تكروني ٢(جدول اند شاخص نداشته

(Hampton and TeKrony, 1995)  شاخص طولي بنيه
هاي مهم در ارزيابي بنيه عنوان يكي از شاخصهبگياهچه 

 بذر و گياهچه گزارش شده است عبدالباقي و آندرسون 

Anderson, 1973) and (Abdul-Baki ضرب حاصل
- اوليه را بهناميه در ميانگين طول ريشه اوليه و ساقه قوه

عنوان شاخصي براي ارزيابي بنيه گياهچه به كار بردند. 
عنوان نمودند  Filho, (Ellis and  (1992اليس و فيلهو 

بذر اندازه و وزن كه بين شاخص طولي بنيه گياهچه با 
  ارتباط مستقيمي وجود دارد.
  شاخص وزني بنيه گياهچه

هاي حاصل از ارزيابي نتايج تجزيه واريانس داده
 ×شاخص وزني بنيه گياهچه نشان داد كه اثر متقابل رقم 

بندي بر شاخص وزني بنيه گياهچه در سطح نوع بسته
). مقايسه ١دار بوده است (جدولدرصد معني ١احتمال 

ميانگين شاخص وزني بنيه گياهچه در سطوح اثرات 
بندي نشان داد كه اين شاخص نيزنوع بسته ×متقابل رقم 



  ١٣٩٦/ دوم/ شماره چهارمعلوم و تحقيقات بذر ايران/ سال               ...زني و بنيه بذربندي بر جوانهاثر نوع بسته
 

٧٧ 
 

داري تحت طور معنيهمانند شاخص طولي بنيه گياهچه به
تأثير پاكت چهاراليه قرار گرفته و افت پيدا كرده است، در 

كه در هر دو رقم مورد مطالعه پاكت پروپيلن + كاغذ حالي
ترين شاخص وزني بنيه گياهچه را ايجاد نموده است بيش

). در پژوهشي كه توسط بيرادارپاتيل و شخارگودا ٢(جدول 
(Biradarpatil and Shekhargouda, 2007)  بر روي

انبارداري بذر برنج انجام شد گزارش شده است كه وزن 
خشك گياهچه و شاخص قدرت بنيه در بذوري كه در 

شده بودند باالتر از بذوري بود داريهاي پروپيلني نگهپاكت
ها عنوان ار شده بودند. آناي انبهاي پارچهكه در پاكت

هاي كيفي بذور دليل باال بودن شاخصكه نمودند 
هاي پروپيلني جلوگيري از تبادل شده در پاكتنگهداري

ها با محيط انبار است. به اين رطوبتي بذر محتوي كيسه
ني از ورود رطوبت محيط به هاي پروپيلمعني كه پاكت

داخل كيسه جلوگيري نموده و از اين طريق روند زوال بذر 
   كنند.را كندتر مي

  
 بندينوع بسته ×اثر متقابل رقم  زني استاندارد در سطوحهاي آزمون جوانهميانگين برخي شاخص مقايسه  -٢جدول 

Table 2. Mean comparison for some parameters of seed germination test in cultivar × packaging 
interaction  

  داري دارند.درصد اختالف معني ٥اساس آزمون دانكن در سطح احتمال هاي داراي حروف متفاوت در هر ستون، از نظر آماري بر ميانگين
Mean  by non-similar letters at each column are significantly different with 5% confidence intervals using Duncan test 
 

 رقم
Cultivar 

 نوع بسته بندي
Packaging Material  

  ضريب سرعت
 زنيجوانه

Coefficient of 
Germination Rate 

  متوسط زمان
 زنيجوانه

Mean Germination 
Time 

  شاخص طولي
 بنيه گياهچه

Seedling Length 
Vigor Index 

  شاخص وزني
 بنيه گياهچه

Seedling Weight Vigor 
Index 

  
  

 شيرودي
Shirudi  

 

  پاكت سه اليه
Three Layer Bag 

a30.017  c3.32  a2.985 bc6.147  

 پاكت چهار اليه
Four Layer Bag  

b20.025  a4.77  c2.147 d3.335  

 پروپيلن و كاغذي
Propylene + Paper  

a29.377  d2.56  a3.105 ab6.887  

 پروپيلن
Propylene  

a30.277  c3.347  a2.992 b6.377  

  
 فجر
Fajr  
 

 پاكت سه اليه
Three Layer Bag  

a30.317  c3.297  a3.030 ab6.597  

 پاكت چهار اليه
Four Layer Bag  

a29.662  b4.33  b2.770 c5.467  

 پروپيلن و كاغذي
Propylene + Paper  

a30.532  e2.24  a3.137 a7.312  

 پروپيلن
Propylene  

a30.075  c3.317  a3.0125 b6.452  

  آزمون سرما 

  هاي عاديدرصد گياهچه

هاي عادي بذور نتايج تجزيه واريانس درصد گياهچه

قام زني بذر اربرنج پس از آزمون سرما نشان داد كه جوانه

داري تحت بسيار معنيطور مورد بررسي در آزمون سرما به

بندي قرار گرفته است نوع بسته ×تأثير اثر متقابل رقم 

 ).٣(جدول 

هاي عادي بذور برنج مقايسه ميانگين درصد گياهچه

 ×پس از آزمون سرما در سطوح مختلف اثر متقابل رقم 

بندي نشان داد كه در هر دو رقم مورد مطالعه نوع بسته

هاي پروپيلن + كاغذ پاكت اليه،هاي سهبذوري كه در پاكت

هاي شده بودند از گياهچههاي پروپيلني نگهداريو پاكت

كه پاكت چهاراليه حاليباالتري برخوردار بودند در عادي

دار بنيه بذور برنج شد و اين كاهش در سبب كاهش معني

  ). ٤رقم شيرودي بسيار چشمگير بوده است (جدول 

 زنيضريب سرعت جوانه 

زني بذور برنج نتايج تجزيه واريانس ضريب سرعت جوانه

پس از آزمون سرما نشان داد كه اين شاخص تحت
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  ). ٣قرار نگرفته است (جدول ها يك از فاكتورهاي مورد مطالعه و اثر متقابل آنتأثير هيچ

  

 هاي آزمون سرما در بذر برنجتجزيه واريانس برخي شاخص -٣جدول 
Table 3. Variance analysis for some parameters of rice seed cold test 

ns - درصد ١ و ٥دار در سطح احتمال ترتيب معنيهب **و*دار و غيرمعني.  
ns, Not significant  and* and ** :, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 
  زنيمتوسط زمان جوانه

  زني بذور برنجنتايج تجزيه واريانس متوسط زمان جوانه

  زني نشان داد كه ميانگين زمان جوانهپس از آزمون سرما 

). مقايسه متوسط اين شاخص در ٣گرفته است (جدول 

  بندي نشان بذرنوع بسته ×سطوح مختلف اثر متقابل رقم 

داري طور بسيار معنيارقام مورد بررسي در آزمون سرما به

  نوع بسته بندي قرار داد كه  ×تحت تأثير اثر متقابل رقم 

هاي د مطالعه، بذوري كه در پاكتدر هر دو رقم مور

زني ترين تأخير در جوانهشده بودند بيشچهاراليه نگهداري

داري طور معنيرا داشتند كه اين تأخير در رقم شيرودي به

دو رقم مورد ). در هر ٤تر از رقم فجر بود (جدول بيش

هاي پروپيلن + كاغذ از شده در پاكتمطالعه بذور نگهداري

تر زني برخوردار بوده و سريعالزم براي جوانه ترين زمانكم

  ها جوانه زدند. شده در ساير پاكتاز بذور نگهداري

  شاخص طولي بنيه گياهچه 

داري تحت تأثير اثر طور معنياين شاخص نيز به
). در ٣نوع بسته بندي قرار گرفت (جدول  ×متقابل رقم 

 نشان داده شده است كه در هر دو رقم مورد ٤جدول 
اليه سبب كاهش  ٤هاي مطالعه، نگهداري بذور در پاكت

دار شاخص طولي بنيه گياهچه شده و اين كاهش در معني
تر از رقم فجر گزارش داري بيشطور معنيرقم شيرودي به

  گرديده است.
  شاخص وزني بنيه گياهچه

هاي حاصل از ارزيابي نتايج تجزيه واريانس داده
 ×داد كه اثر متقابل رقم  شاخص وزني بنيه گياهچه نشان

بندي بر شاخص وزني بنيه گياهچه در سطح نوع بسته
). واكنش ٣دار بوده است (جدولدرصد معني ١احتمال 

اين شاخص به اثر متقابل فاكتورهاي مورد مطالعه نشان 
داد كه اين شاخص نيز همانند شاخص طولي بنيه گياهچه 

چهاراليه قرار گرفته و داري تحت تأثير پاكت طور معنيبه
كه در هر دو رقم مورد افت پيدا كرده است به طوري

ترين شاخص وزني بنيه گياهچه مطالعه پاكت چهاراليه كم
كه در هر دو رقم حالي) در٤را ايجاد نموده است (جدول 
ها تفاوت نوع ديگر از پاكت ٣مورد مطالعه اين شاخص در 

  داري با هم نداشتند.معني

 
 

    (Mean Squares) ميانگين  مربعات 
  شاخص بنيه
  وزني گياهچه

Seedling Weight 
Vigor Index 

  شاخص بنيه
  طولي گياهچه

Seedling Length 
Vigor Index 

  زنيجوانهمتوسط زمان 
Mean Germination 

Time 

  ضريب سرعت
  زنيجوانه

Coefficient of 
Germination Rate

هاي گياهچهدرصد 
 عادي

Normal Seedlings 
Percentage 

 درجه آزادي
Degree of 
Freedom 

 منابع تغييرات
Source of Variance  

**0.0979  *63.703  **0.9350     ns  0.0015  **496.125  1  
  رقم

Cultivar 

**0.4965  **418.679  **0.2430  ns  0.0170  **1418.791  3  
 نوع بسته بندي

Packaging Material 

**0.1011  *49.009  **0.2218  ns  0.0117  **585.455  3  
 نوع بسته بندي× رقم 

Cultivar × 
Packaging Material 

0.0097  12.623  0.0411  24  46.541  24  
 خطاي آزمايشي

Erorr  

6.555  11.979  5.845  14.495  9.088   -  
 ضريب تغييرات (درصد)

CV (%)  
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 بندينوع بسته ×اثر متقابل رقم  هاي آزمون سرما در سطوحمقايسه ميانگين برخي شاخص  - ٤جدول 
Table 4. Mean comparison for some parameters of seed cold test in cultivar × packaging interaction 

  داري دارند.درصد اختالف معني ٥هاي داراي حروف متفاوت در هر ستون، از نظر آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين

Mean  by non-similar letters at each column are significantly different with 5% confidence intervals using Duncan test 

  بررسي همبستگي بين صفات مورد مطالعه

بررسي همبستگي بين صفات مورد مطالعه در آزمون 

  زني استانداردجوانه

هاي ها نشان داد كه صفات درصد گياهچهبررسي
زني، شاخص طولي بنيه عادي، ضريب سرعت جوانه

گياهچه و شاخص وزني بنيه گياهچه با يكديگر همبستگي 
- حاليدرصد دارند در ١ر در سطح احتمال دامثبت و معني

زني كه همبستگي صفات مذكور با ميانگين زمان جوانه
  ).٥منفي بوده است (جدول 

 
 زني استانداردورد مطالعه در آزمون جوانهضرايب همبستگي بين صفات م - ٥جدول 

Table 5. Correlation coefficient between traits in standard germination test  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم
Cultivar 

 بنديهنوع بست
Packaging Material  

هاي عادي گياهچه درصد
(%) 

Normal Seedlings 
Percentage (%) 

  متوسط زمان
 زنيجوانه

Mean Germination 
Time 

  شاخص طولي
 گياهچهبنيه 

Seedling Length 
Vigor Index 

  شاخص وزني
 بنيه گياهچه

Seedling Weight 
Vigor Index 

  
  

 شيرودي
Shirudi  

 

  اليهپاكت سه
Three Layer Bag 

a 82 c 3.770 a 32.755 a 1.607 

 اليهپاكت چهار
Four Layer Bag  

c 38 a 4.830 c 13.922 c 0.912 

 پروپيلن و كاغذي
Propylene + Paper  

a 84 e 2.595 a 35.110 a 1.682 

 پروپيلن
Propylene  

a0 8 d 3.375 a 31.205 a 1.605 

  
 فجر
Fajr  
 

 اليهپاكت سه
Three Layer Bag  

a 80 d 3.320 a 32.660 a 1.610 

 اليهپاكت چهار
Four Layer Bag  

b 72 b 4.090 b 24.132 b 1.360 

 پروپيلن و كاغذي
Propylene + Paper  

a 84 e 2.372 a 35.235 a 1.655 

 پروپيلن
Propylene  

a 80 d 3.417 a 32.252 a 1.615 
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1Y 1     

2Y **0.8051   1    

3Y **0.6932 **0.5337 1   

4Y **0.9887 **0.8180   **0.8199- 1  

5Y **0.9873 **0.7818 **0.8438- **0.9776  1 
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بررسي همبستگي بين صفات مورد مطالعه در آزمون 

 سرما

شود كه ضريب سرعت ديده مي ٦در جدول شماره 
زني كه در هاي ديگر جوانهيك از شاخصهيچزني با جوانه

داري اند همبستگي معنياين پژوهش مورد مطالعه بوده

دار بودن اين رابطه در ندارد. بنابراين با توجه به معني
رسد قرار گرفتن بذور نظر ميزني استاندارد بهآزمون جوانه

زني را تحت تأثير تحت تيمار سرمايي ضريب سرعت جوانه
دار آن با ده و سبب از بين رفتن همبستگي معنيقرار دا

  هاي مورد مطالعه شده است. ساير شاخص

 
 ضرايب همبستگي بين صفات مورد مطالعه در آزمون سرما - ٦جدول 

Table 6. Correlation coefficient between traits in seed cold test.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گيري كلينتيجه

استفاده از پاكت چهاراليه جهت نگهداري بذر برنج 
را زني آنهاي جوانهسبب افت كيفيت بذر شده و ويژگي

بذر كه نگهداري دهد. درحاليداري كاهش ميطور معنيبه
تواند كيفيت بذر برنج را هاي پروپيلن + كاغذ ميدر پاكت

در طي دوره انبارداري در حد مطلوب حفظ نمايد. بذوري 
  هايي نگهداري شدند از بنيه باالتري كه در چنين پاكت

  

برخوردار بوده و پس از آزمون سرما نيز كيفيت 
- استانداردي داشتند. عالوه بر اين هزينه استفاده از پاكت

هاي سه و چهاراليه هاي پروپيلن + كاغذ نسبت به پاكت
تر است. بنابراين توصيه نهايي اين پژوهش استفاده از كم

هاي پروپيلن + كاغذ جهت نگهداري بذر برنج در پاكت
  باشد.  انبارهاي مناطق شمالي كشور مي
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Abstract 

A factorial experiment was run based on a completely randomized design with 4 replications under 
storage condition of Mazandaran province. The experiment was included of two seed rice cultivars 
(first factor) and four types of packaging material (second factor) consisting of: 1. Three-layer paper 
bag, 2. Four-layer paper bag, 3. Propylene + paper bag, and 4. Propylene bag. Rice seed of both 
cultivars was packed separately using four packaging materials and stored for five months. Seed 
germination percentage, coefficient of germination rate, mean germination time, seedling length and 
weight, and vigor index were measured using seed standard germination and cold test. Results showed 
that in both rice seeds (Shirudi and Fajr cultivars), the higher quality of rice seed (seed germination 
and seed vigor) was seen in propylene + paper bags in both testes. But the Fajr cultivar tolerated 
storage condition better than Shirudi cultivar. Four-layer paper bags severely reduced viability, vigour 
and some other characteristics of seeds in both tests. It was found that rice seed storage in propylene + 
paper bags could better maintain rice seed quality during the storage period.  

 
Key words: Packaging material; Rice; Seed quality; Storage  
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