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  چکیده
زنی و بر بهبود خصوصیات جوانه )Eویتامین (و آلفاتوکوفرول  )Cویتامین (ی اثر اسیدآسکوربیکاین آزمایش به منظور بررس

در آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصالح  1392و  1391هاي بود که در طی سال 14و داراب 2پیشگیري از زوال بذر دو رقم کنجد داراب
. تصادفی با سه تکرار انجام شد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال) جکر(پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران  نباتات

 هاي متفاوت و تعیین بنیهزدن بذر ارقام کنجد انجام شد، سپس جهت ایجاد بنیه زنی استاندارد به منظور تعیین درصد جوانهابتدا آزمون جوانه
ساعت، به  48و  24فرسودگی  دو رقم کنجد، دو مدت: زمایش شاملتیمارهاي آ. شده استفاده شدفرسودگی کنترل ارقام از تیمارهاي

گرم در لیتر آلفاتوکوفرول به همراه میلی 60و  40، 20آسکوربیک و گرم در لیتر اسیدمیلی 150و 100، 50غلظت مختلف  6و  همراه شاهد
. دو آزمایش جداگانه مورد استفاده قرار گرفتند در قالب تیمار و تیمار پس از فرسودگیبه صورت پیش تیمارهاي ویتامین .شاهد بودند

بنیه  زنی، شاخص طولی و وزنیزنی، متوسط زمان جوانهزنی، شاخص جوانهدرصد جوانه: گیري شده در این آزمایش شاملصفات اندازه
با اعمال ویتامین در  .ردیدگیري شده گنتایج آزمایش نشان داد که فرسودگی بذرها در هر دو مدت سبب کاهش صفات اندازه. بذر بودند

 خر تیمار و تیمار پس از فرسودگی، از نظر صفات مورد بررسی براي هر دو رقم بهبود پذیري و جلوگیري از فرسودگیهر دو شرایط پیش
گرم یلیم40ساعت، به جز غلظت 24در مدت فرسودگی  زنیکه از نظردرصد جوانهبه طوري. تیمار نتایج بهتري داشتاما شرایط پیش داد

در مدت . داري با تیمارهاي شاهد نداشتندهاي هر دو ویتامین براي هر دو رقم تفاوت معنی، بقیه غلظت2در لیتر آلفاتوکوفرول براي داراب
، شاخص طولی و وزنی به 33/93زنی گرم در لیتر اسیدآسکوربیک با درصد جوانهمیلی150، غلظت 2ساعت و در داراب48فرسودگی 

زنی گرم در لیتر اسیدآسکوربیک با درصد جوانهمیلی100، غلظت 14، و در داراب33/84زنی و شاخص جوانه 427/2و  8/645ترتیب 
  .هاي استفاده شده بودندبهترین غلظت  33/55زنی و شاخص جوانه  313/2و  404/ 4، شاخص طولی و وزنی به ترتیب با  67/80

  
  زنی و شاخص وزنی بنیه بذرزنی، شاخص جوانهدرصد جوانه شده،کنجد، فرسوده کردن کنترل:کلیدي کلمات
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  مقدمه
ترین گیاهان از قدیمی )Sesamumindicum(کنجد

 ,Weiss(دانه روغنی مورد استفاده بشر بودهاست 

2000Langham and Wiemers, 2002;( . دانه کنجد
روغنی دانه گیاهان بیشترین میزان روغن را در بین

اسید چرب  درصد 15کمتر از  این روغن، داراست
لمیتیک و استئاریک و ن پاآاشباع دارد که بیشترین 

ن غیرآمجموع اسیدهاي چرب  درصد 85بیش از 
 40 کویاسید اولئ درصد 45که شامل  اشباع است

مانند بسیاري از روغن. باشدمی اسید لینولئیک درصد
 ريــت هاي بذر کنجد را عمدتاهاي خوراکی، چربی

ی ــکم دارــمق و یــخنث ايــهگلیسروللــآسی
 ).Kochhar, 2002( دــدهنمی فسفولیپیدها تشکیل

بذرهاي روغنی که حاوي مقادیر قابل توجهی اسید 
 Goel(باشند بسیار مستعد زوال هستند  چرب لینولئیک

and sheoran, 2003( .  
عوامل بسیاري در فرسودگی بذر مشارکت دارند 

هاي مکانیکی، شرایط دما رتکه شامل ژنتیک، خسا
و رطوبت محیط، ذخیره بذر، رطوبت محتوي بذر، 
وجود موجودات ذره بینی و رسیدگی بذر است که 
در این میان رطوبت و گرما از مهمترین این عوامل 

  ).Miller and McDonald, 1994(هستند 

طی  متابولیکی در و بیوشیمیایی تغییرات مختلف
دهد ازجمله تغییر در می رخ فرآیند فرسودگی بذر

  ،)McDonald, 2004(پراکسیداسیون چربی و اسیدچرب
-Ching, andAbu( سیـــتنف ايــهتــفعالی در اللـاخت

shakra, 1967( ، تخلیه ذخائر غذایی، محرومیت غذایی
 ,Copeland and McDonald(هاي مریستمی سلول

اختالل در سازوکارهاي مسئول تحریک   ،)1985
و غیره،  )Copeland and McDonald, 1995(زنیجوانه

زنی و نمو بذر که نتیجه نهایی آن کاهش توان جوانه

 Verma( ورما و همکاران .)McDonald, 1999(است 

et al, 2003(  در مطالعه روي بذرهاي فرسوده شده
کلزا گزارش کردند که در اثر فرسودگی، درصد 

، قدرت زنیزنی، طول گیاهچه، سرعت جوانهجوانه
زنی بذر، میزان تنفس، محتوا و درصد پروتئین جوانه

  . یابدکل کاهش می
شود، بذر می 2سبب بهبود کارایی1پرایمینگ بذر

تواند شود که پرایمینگ میبنابراین این ایده مطرح می
-بذر رخ می فرسودگیبرخی از وقایع مخرب که طی 

هاي متعددي گزارش. دهند را معکوس کند
 RNAذر را عامل افزایش ساخت پرایمینگ ب

افزایش فعالیت آلفا و بتا ، )Misra, 1980( ریبوزومی
زنی تحت شرایط و بهبود جوانه )Powell, 1998(آمیالز 

  .زنی معرفی کرده استمختلف جوانه
هاي موجود، این امر که در کل با توجه به یافته

شده در طول هیدراسیون و بهبود بذرهاي فرسوده
 گیرد پذیرفته شده استورت میپرایمینگ ص

)McDonald, 2004( .که پرایمینگ، رسدنظر می به 
شده را بیش زنی در محورهاي فرسودهسازوکار جوانه
به طور مثال دل . دهدنشده افزایش میاز تیمارهاي پیر
ثابت  )Del Aquila and Tritto, 1999(آکویال و تریتو

ه بذر گندم شدهاي فرسودهکردند که پرایمینگ جنین
بعد از   DNAتر دارند و سنتز آغاز تقسیم سلولی سریع

پرایمینگ فعالیت . پیونددجذب آب به وقوع می
ها را افزایش داده و اثرات پراکسیداسیون آنزیم
ثابت شده است که بعضی از . کندها را خنثی میچربی

پاسخ ها به فرسودگی بذرها در طول مدت انبارداري 
ترمیم پذیري در طول مدت آبگیري و از طرف دیگر 

ها شامل اکسیدانتو یا پرایمینگ با انواع مختلف آنتی

                                                                              
1.Seed priming  
2.Seed performance 
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ها ها، فالونوئیدها و هورمونفنول ها، پلیویتامین
پرایمینگ موجب  .)Larson, 1997(ارتباط دارد 

زنی و افزایش درصد کاهش میانگین زمان جوانه
 شده آفتابگردان شد فرسوده زنی بذرهايجوانه

)Kausar et al., 2009.(  
اسید آسکوربیک سبب  با 1ویتامین پرایمینگ
 زنی نهایی،درصد جوانه زنی،افزایش سرعت جوانه

 زنی وچه،کاهش زمان جوانهچه و ساقهطول ریشه
 دـــج شــزنی در بذرهاي برنجوانهزمان پنجاه درصد

)et al., 2006 Farooq( . استفاده خارجی از اسیدفولیک
صورت محلول در آب سبب آسکوربیک بهو اسید

 چه،چه و ریشهوزن ساقه زنی،افزایش درصد جوانه
چه بذرهاي تیمار شده در چه وساقهافزایش طول ریشه

 دــــی گردیــفرنگذر نخودــبرابر بذرهاي شاهد در ب
)et al., 2007 Burguieres .(اش وظیفه اسید اسکوربیک

دت ــیاء در طول مــن احوــداسیــتنظیم پتانسیل اکسی
  .)Copeland and Mcdonald, 1985(باشد زنی میجوانه

هفته انبار کردن بذر در دماي  4در بذر کلزا بعد از 
گراد میزان آلفا توکوفرول کاهش درجه سانتی 40

هفته انبار داري در دماي  24این موضوع بعد از .یافت
 Gofman and(گراد مشهودتر بوددرجه سانتی 40

Mollers, 2000(. هاي انجام گرفته روي در آزمایش
ویتامین  ،)Arabidopsis thaliana(آرابیدوپسیس تالیانا

E ها و بازداري از ترین عوامل در طول عمر بذراز مهم
ی ـزنی معرفهـــپراکسیداسیون در طول مدت جوان

 ). et al., 2004 Sattler(شد

عنوان در ابتدا به 2شدهآزمون فرسودگی کنترل
آزمونی براي بررسی بنیه بذر گیاهان زراعی چون 

که پتانسیل ) از قبیل کاهو، پیاز و کلم(سبزیجات

                                                                              
1.Vitamin priming  
2.Controlled deterioration test  

 ظهور و استقرار گیاهچه ضعیفی در مزرعه دارند

)Matthews, 1980( ها و قابلیت نگهداري بذرهاي آن
ابداع  )Matthews and Powell, 1987(نیز ضعیف است 

ام شده بر روي این اما تحقیقات بعدي انج. شد
دي ــبنوق را براي طبقهـون فــی آزمــآزمون، توانای

هاي گیاهی جهت هاي بذر بسیاري از سایر گونهتوده
تعیین پتانسیل ظهور و انبارداري بذر این گیاهان نشان 

 منظور به حاضر مطالعه ).Hampton et al., 1992(داد

 )Cنــــیتامیو( کـــوربیــآسکدــاسی رـــتأثی یــررســب
بر فرآیند زوال بذرهاي دو  )Eویتامین( وآلفاتوکوفرول

شده اجرا رقم کنجد در اثرتیمارهاي فرسودگی کنترل
  .شد

 
  هامواد و روش

در  1392و  1391هاي این آزمایش در طی سال
آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس 

در کرج کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع 
در این آزمایش از بذرهاي دو رقم . اجرا گردید
هاي تهیه شده از بخش دانه 14و داراب 2کنجد داراب

ي تحقیقاتاصالح و تهیه نهال و بذر که روغنی مؤسسه
  .تولید شده بودند، استفاده  شد 1388در سال 

هاي متفاوت بذر از روش براي ایجاد و تعیین بنیه
مشابه آزمون فرسودگی  شدهکردن کنترلفرسوده

روش استاندارد انجمن بین المللی آزمون (شده کنترل
ساعت به صورت دو  48و  24در دو مدت ) 3بذر

آزمایش جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کامالً 
تیمارهاي آزمایش . تصادفی با سه تکرار استفاده شد

بذر به  فرسودگی دو رقم کنجد، دو مدت: شامل
میلی 150و  100، 50لظت مختلف غ 6همراه شاهد و 

و  40، 20 و) Cویتامین( گرم در لیتر اسیدآسکوربیک

                                                                              
3.International Seed Testing Association (ISTA) 
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به  )Eویتامین(گرم در لیتر آلفاتوکوفرولمیلی 60
هاي مختلف تیمارهاي غلظت .همراه شاهد بودند

تیمار و تیمار پس از اعمال ویتامین به دو صورت پیش
در قالب دو آزمایش جداگانه مورد  فرسودگی

  .اده قرار گرفتنداستف
به منظور رساندن رطوبت بذرها به سطح رطوبتی 

ابتدا ، )Matthews and Powell, 1987(درصد  24تا  18
. گیري شدمیانگین درصد رطوبت اولیه بذر اندازه

بذرها در سه تکرار وزن شدند، سپس در آون با دماي 
ساعت قرار داده  1گراد به مدتدرجه سانتی 130

درصد رطوبت اولیه بذر .وزن گردیدند شدند و مجدداً
سپس براساس . درصد تخمین زده شد 4بر این اساس 

رابطه زیر مقدار آب اضافه شده به بذرها محاسبه 
  ).Hampton et al., 1995(شد

  :)1رابطه (
W2=[(100-A)/(100-B)]×W1 

  

محتواي ، A -وزن نهایی بذر،  W2 :در این رابطه
 20(رطوبت موردنظر محتواي، B -رطوبت اولیه بذر

  .باشدوزن اولیه بذر می، W1 و) درصد
هاي بذرهاي مربوط به هر تکرار را درون پاکت

فویل آلومینیومی قرار داده شدند، سپس با استفاده از 
مقدار الزم آب براي رساندن ) سمپلر(نمونه بردار 

به هر  ،W2-W1درصد بر اساس  20رطوبت بذر به 
  .شدپاکت اضافه 
وسیله ها خارج و بههواي درون پاکت در پایان

ها مسدود شد و کننده درب پاکتدستگاه مسدود
ساعت جهت رسیدن به تعادل 24بذرها به مدت 
. گراد قرار داده شدنددرجه سانتی 10رطوبتی در دماي

پس از اتمام زمان موردنظر و رسیدن به سطح رطوبتی 
 هاي حاوي بذرها به حمام بن ماري باالزم، پاکت

 دـــدنـل شــراد منتقـگیــه سانتــدرج 45اي ــدم

)Hampton et al., 1995.(  بعداز گذشت مدت زمان
پس خشک سالزم، بذرها از پاکت خارج شدند و 

  . شدن بذرها تیمارهاي آزمایش اعمال گردید
براي پیش تیمارکردن بذرها با اسیدآسکوربیک 

ولکولی و وزن م C6H8O6 با فرمول شیمیایی C ویتامین(
بذرهاي )گرم بر مول،محصول کشور چین13/176

 12کنجد  نخست به مدت  14و داراب  2ارقام داراب 
 150و 100،  50هاي محلول با غلظت 3ساعت در 

گرم در لیتر اسیدآسکوربیک قرار گرفتند تا میلی
 9براي این کار در هر ظرف پتري . تیمار شوندپیش

شده ریخته هاي ذکرمیلی لیتر از محلول 5سانتی متري 
. عدد بذر قرار گرفت 50شد و درون هر ظرف پتري 

 20ساعت در دماي  12بذرها در این حالت به مدت 
 ولــا محلـا بـد تــرار گرفتنــراد قـگیـدرجه سانت

تیمار شوند، سپس بذرها از اسیدآسکوربیک پیش
محلول بیرون آورده شده و با آب مقطر شستشو داده 

ساعت درون انکوباتور در  24دت شدند و به م
گراد قرار گرفتند تا کامالً درجه سانتی 20دماي

شده سپس آزمون فرسودگی کنترل. خشک شوند
تیمار شده به همراه بذرهاي شاهد براي بذرهاي پیش

بذرها بعد از . ، اجرا شد)بذرهاي غیر تیمار شده(
شده کردن کنترل فرسودگی شده برايهاي ذکرزمان

منظور  ارج و پس از خشک شدن، بهــکت خاز  پا
رار ــش قـایـدارد مورد آزمــزنی استانآزمون جوانه

صورت کشت زنی استاندارد بهآزمون جوانه. گرفتند
 25اي ــدر دم1یــزنهــذ جوانـبر روي بستر کاغ

انجمن  روز مطابق با قوانین 6گراد به مدت سانتیدرجه
به  .انجام گرفت )ISTA,  2010(بین المللی آزمون بذر

 تیمارکردن بذرها با آلفاتوکوفرولمنظور پیش

                                                                              
1. Top of paper 
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و وزن  C29H50O2با فرمول شیمیایی  E ویتامین(
) گرم بر مول، محصول کشور چین 7/430مولکولی 

محلول با  3ساعت در  12بذرها نخست به مدت 
گرم در لیتر میلی 60و  40 ،20 هايغلظت

از . تیمار شوندآلفاتوکوفرول قرار گرفتند تا پیش
آنجایی که توکوفرول یک ویتامین محلول در چربی 
است و قابلیت انحالل در آب را ندارد، براي ایجاد 

در 1 80هاي توینحالت امولسیون مناسب ازمحلول
. گرم در لیتر استفاده شدمیلی 120و 40،80هايغلظت

 20ساعت در دماي 12بذرها در این حالت به مدت 
قرار گرفتند تا با محلول توکوفرول  گراددرجه سانتی

سپس بذرها از محلول بیرون آورده .  تیمار شوندپیش
 24شده و با آب مقطر شستشو داده شدند و به مدت 

گراد درجه سانتی 20ساعت درون انکوباتور در دماي 
فرسودگی  ادامه در. قرار گرفتند تا کامالً خشک شوند

مار شده به تیشده براي بذرهاي پیشکردن کنترل
. ، انجام شد)بذرهاي تیمار نشده(همراه بذرهاي شاهد 

هاي ذکر شده آزمون سپس بذرها بعد از زمان
شده از پاکت خارج و پس از کردن کنترل فرسودگی

زنی استاندارد به خشک شدن، به منظور آزمون جوانه
  . شیوه یاد شده مورد آزمایش قرار گرفتند

ی، پرایم کردن در حالت تیمار پس از فرسودگ
بذرها بعد از فرسوده کردن و خارج نمودن از حمام 

  .بن ماري و خشک شدن صورت گرفت
گیري شده در این آزمایش عبارت صفات اندازه

  :بودند از
 2که با استفاده از رابطه )%G(زنی درصد جوانه -1

  .محاسبه شد
 ×n/NG=100)2رابطه (

                                                                              
1. tween 80  

، Nو  ، تعداد بذرهاي جوانه زدهnدر این رابطه، 
 50(تعداد کل بذرهاي ر موجود در هر ظرف پتري

  .هستند) عدد
-Walke( 3که از رابطه )GI( زنیشاخص جوانه -2

Simmons and Sesing, 1990(  براي تعیین آن استفاده
  .شد

  ×NGI=(6n1+5n2+…+1n6)/ 6)3رابطه (
به ترتیب تعداد بذرهاي  n6...و n1،n2 در این رابطه

، تعداد کل Nو ششم و...دوم زدهدر روز اول،جوانه
می ) عدد 50(بذرهاي موجود در هر ظرف پتري 

  .باشد
با استفاده از  زنی همتوسط مدت زمان جوان -3
  .محاسبه شد )MGT)  (Bailly et al., 2000( 4 رابطه
 )                          4رابطه (

(n3-n2)×3+…+(n6-n5)×6]/n6 MGT= [n1×1+(n2-
n1)×2+ 

به ترتیب تعداد بذرهاي   n6...وn1، n2طهدر این راب
  .و ششم می باشند...در روز اول، دوم زدهجوانه
 5با استفاده از رابطه 2شاخص طولی بنیه بذر-4

  .محاسبه شد
  )5رابطه (

شاخص =زنی استاندارددرصد جوانه ×)مترسانتی(میانگین طول گیاهچه
  طولی بنیه بذر

تعیین  6ه رابط وسیلهبه 3شاخص وزنی بنیه بذر-5
  .گردید

  )6رابطه (
  شاخص وزنی بنیه بذر =زنی استانداردجوانه درصد×)گرم(خشک گیاهچه وزن میانگین 

  
 ,ver(ها با استفاده از نرم افزارتجزیه آماري داده

9.1(SAS وMSTATC ها بر اساس و میانگین. انجام شد
  . اي دانکن مورد مقایسه قرار گرفتندآزمون چند دامنه

                                                                              
1. Seed vigor length index 
2. Seed vigor weighted index 
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  بحث نتایج و
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در آزمایش 

پرایمینگ ویتامین بعد از فرسودگی،  اعمال تیمارهاي
 هاي ویتامینغلظت ×مدت فرسودگی×اثر متقابل رقم

درصد و  5زنی در سطح احتمال براي شاخص جوانه
دار درصد معنی 1براي سایر صفات در سطح احتمال 

  ). 1جدول (بود

  
هاي هاي مختلف ویتامین هاي اسید آسکوربیک و آلفا توکوفرول بر شاخصتاًثیر غلظت) گین مربعاتنمیا(ه واریانستجزی -1جدول 

 )فرسودگیبعد از  ویتامیناعمال تیمارهاي (شده ارقام کنجد  فرسوده زنی بذرهايجوانه
Table 1. Analysis of variance(means of square)of effects of ascorbic acid and alpha-tocopherol 

concentration on deteriorated seeds of sesame cultivars(vitamins were applied post-treatment)  
  

  )MS(میانگین مربعات 
  درجه آزادي  s.o.v منابع تغییرات 

(df) 
  زنیانهدرصد جو

Germination 
(%) 

  زنیشاخص جوانه
Germination 

Index 

 زمانمتوسط

 یزنجوانه
Mean 

Germination 
Time 

  شاخص طولی بنیه بذر
 

Seed Vigor 
LengthIndex 

  وزنیشاخص
  ذربنیه ب

Seed Vigor 
WeightIndex 

Cultivar 3.023 **82265.38 **0.931 **2471.143 **3756.698 1 رقم** 

Diterioration  12.514 **5419965.47  **49.429 **33552.86 **15604.31 2 فرسودگیمدت** 
Vitamin concentration 0.094 *28.09 **91.757 6 غلظت ویتامینns 10094.008** 0.022** 
Cultivar×Diterioration 1.131 **12936.407 **0.353 **864.738 **1824.889 2 مدت فرسودگی×رقم** 

Cultivar×Vitamin 
concentration 

 *24.661ns 0.321**  5045.373**  0.060 **86.698 6 غلظت ویتامین×رقم

Diterioration×Vitamin 
concentration 

 **0.079 **56351.460  **0.377 **49.772 *42.614 12  غلظت ویتامین×مدت فرسودگی

Cultivar×Diterioration× 
Vitamin concentration 

غلظت ×فرسودگیمدت ×رقم
  ویتامین

12 65.778** 27.701* 0.143** 4437.586** 0.073** 

Error 0.025 1554.186  0.045  11.754 18.762 84 خطا  
C.V. (%)  7.66  11.19 8.96 5.46  5.46 - (%)ضریب تغییرات 

ns، * درصد 1درصد و  5در سطح احتمال  يدار ، معنیيدار به ترتیب عدم معنی  **و.    
ns, * and **. Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.  

  
با ویتامین، نیز اثر  تیمار پرایمینگدر آزمایش پیش

هاي ویتامین غلظت×فرسودگی مدت ×متقابل رقم
دار درصد معنی 1براي تمام صفات در سطح احتمال 

  ). 3جدول (بود 
  زنیدرصد جوانه

زنی اثر متقابل رقم مقایسه میانگین درصد جوانه
 که هاي ویتامین نشان دادغلظت ×مدت فرسودگی×

زنی بین تیمارهاي شاهد از نظر درصد جوانه
هاي دون غلظتـــب×فرسودگیبدون  ×2داراب(

دون ــب×ودگیــفرسدون ــب ×14ن، دارابـــویتامی
و شاهدهاي ویتامینهر دو رقم ) هاي ویتامینغلظت

اختالف  )ویتامین هايغلظت×فرسودگیبدون  ×رقم(

  ). 2جدول (داري وجود نداشت معنی
بذر ارقام، باعث کاهش درصد  سودگیتأثیرفر

. داري نسبت به تیمارهاي شاهد شدزنی معنیجوانه
و  24(هاي مختلف فرسودگی در مدت 14رقم داراب

نشان  2کاهش کمتري نسبت به داراب) ساعت 48
  ).2جدول (داد

در آزمایش اعمال تیمارهاي پرایمینگ ویتامین 
مختلف هاي بعد از ایجاد فرسودگی، با اعمال غلظت

 فرسوده آسکوربیک و آلفاتوکوفرول بر بذرهاياسید
ساعت، به غیر 48و  24فرسودگی  هايشده در مدت

گرم در لیتر آلفاتوکوفرول براي میلی20از غلظت 
با درصد ( ساعت 24فرسودگی  در مدت 14داراب
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که با تیمارهاي شاهد ارقام اختالف ) 67/90زنی جوانه
هاي هر دو ویتامین، ظتداري نداشت در سایر غلمعنی

زنی در هر دو افزایش اندکی در مقدار درصد جوانه
براي هر دو رقم  )ساعت48و  24(فرسودگی مدت

هاي آلفا توکوفرول در رقم تمام غلظت .مشاهده شد
ساعت نسبت به  48فرسودگی  ومدت 2داراب

تیمارهاي شاهد فرسودگی، منجر به کاهش درصد 
  ).2جدول (زنی شدند جوانه

  
زنی بذور فرسوده شده ارقام کنجد هاي ویتامین، براي صفات جوانهغلظت ×فرسودگی×مقایسه میانگین اثر متقابل رقم  -2جدول 

  )از فرسودگی بعداعمال تیمارهاي ویتامین (
Table 2. Mean comparisions of cultivars×deterioration×vitamin concentrationsfor germination traits in 

sesamum cultivars seed deteriorated (Vitamins were applied post-treatment)  
Treatment تیمار  

  
  زنیدرصد جوانه

  
Germinatio

n 
 )%( 

-شاخص جوانه

  زنی
 

Germinatio
n Index  

متوسط زمان 
 زنیجوانه

Mean 
Germinatio

n Time 

شاخص طولی بنیه 
  بذر
 

Seed Vigor 
Length Index 

بنیه  وزنیشاخص
  بذر
  

Seed Vigor 
Weight Index 

D2×ND×NC   96.00  بدون غلظت هاي ویتامین×بدون فرسودگی ×2دارابabc 88.67 c 1.490 h  501.800g  2.591 abc 

D2×ND×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit(50 98.67 a 93.33 abc  1.320 h 730.900 def 2.598 abc 

D2×ND×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit( 100  94.00 abcd 90.33 bc  1.230 h 695.900 ef 2.569 abc 

D2×ND×C150(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit( 150  95.33 abc  91.33 abc  1.227 h 779.000 cde 2.603 abc 

D2×ND×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×فرسودگی بدون ×2داراب)mg/lit( 20  96.00 abc 91.61 abc  1.263 h 789.800 cd 2.688 ab 

D2×ND×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit (40  98.00 a 92.67 abc  1.263 h 830.600 abc 2.713 a 

D2×ND×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit( 60  94.00 abcd  90.00 bc  1.220 h 732.100 def 2.413 abcdef 

D2×D24×NC  72.67  بدون غلظت هاي ویتامین ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب hijk 58.33 e 2.230 fg 403.100 h 1.883 ijk 

D2× D24×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×ساعت24فرسودگی  ×2داراب 
)mg/lit(50 

82.67 efgh  58.00 e 2.940 bcde 103.000 kl 1.873 ijk 

D2×D24×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
100  

79.33 fghi  54.67 ef  2.667 def 126.800 jkl 1.803 jkl 

D2×D24×C150(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
150  

84.67 defg  58.00 e 2.857 bcde 129.500 jkl 2.003 ghij 

D2×D24×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
20  

74.67 ghij  51.33 f  2.933 bcde 143.100 jkl 1.921 hijk 

D2×D24×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit(40  78.00 fghi  50.33 f 3.090 bcde 163.500 ijk 2.106 fghij 

D2×D24×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
60  

86.00 cdef  56.67 ef  2.963 bcde 161.300 ijk 2.295 bcdefgh 

D2×D48×NC  42.00  بدون غلظت هاي ویتامین ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب no  23.67 j  4.117 a 89.630 kl 1.149 no 

D2× D48×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×ساعت48فرسودگی  ×2داراب 
)mg/lit(50 

50.00 mn  30.33 hi  3.310 b 90.000 kl 1.235 no 

D2×D48×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
100  

54.00 lm  34.33 h  3.083 bcde 129.800 jkl 1.474 lmn 

D2×D48×C150(mg/lit)  سیدآسکوربیک ا×ساعت48گی فرسود ×2داراب)mg/lit( 
150  

54.67 lm  33.00 h 3.340 b 77.870 kl 1.365 mn 

D2×D48×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
20  

39.33 o 24.00 j  3.220 bc 52.17 l 0.898 o  

D2×D48×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت48فرسودگی  ×2داراب
)mg/lit(40  

39.33 o 25.67 ij  2.980 bcde 52.56 l 0.969 o 

D2×D48×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
60  

41.33 no  28.33 hij  2.907 bcde 76.480 kl 1.179 no 

D14×ND×NC  96.00  بدون غلظت هاي ویتامین×بدون فرسودگی ×14داراب abc  93.67 abc  1.153 h 655.700 f 2.656 ab 

D14×ND×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×بدون فرسودگی ×14داراب )mg/lit(50 98.67 a  96.67 ab  1.087 h 805.800 bcd 2.533 abcde 

D14×ND×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 
100  

100 a 97.67 a 1.100 h 885.700 ab 2.600 abc 

D14×ND×C150(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 
150  

99.33 a 96.67 ab  1.147 h  791.300 cd 2.549 abcd 
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   -2ادامه جدول
D14×ND×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 20  98.67 a  96.33 ab  1.093 h 795.100 bcd 2.664 ab 

D14×ND×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit(40  98.00 a 95.67 ab  1.090 h 915.000 a 2.581 abc 

D14×ND×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 60  97.33 ab  95.67 ab 1.080 h 798.100 bcd 2.661 ab 

D14×D24×NC  80.00  غلظت هاي ویتامینبدون  ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب efghi  66.00 d  2.007 g 440.300 gh 2.237 cdefghi 

D14× 
D24×C50(mg/lit) 

 اسیدآسکوربیک×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(50 

83.33 efgh  55.00 ef  3.040 bcde 113.600 jkl 2.137 fghij 

D14×D24×C100(mg/li
t) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(100  

78.67 fghi  53.67 ef  2.993 bcde 136.800 jkl 2.046 fghij 

D14×D24×C150(mg/li
t) 

 )mg/lit(اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
150  

82.67 efgh  59.33 e  2.610 ef 148.100 jkl 2.177 defghij 

D14×D24×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب)mg/lit( 
20  

90.67 abcde  58.33 e 3.070 bcde 204.500 ij 2.569 abc 

D14×D24×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب
)mg/lit(40  

86.67 bsdef  53.67 ef  3.257 bc 140.900 jkl 2.371 abcdefg 

D14×D24×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت24فرسودگی  ×14داراب
)mg/lit(60  

86.67 bsdef  58.33 e 2.813 bcde 144.300 jkl 2.161 efghij 

D14×D48×NC  63.33  بدون غلظت هاي ویتامین ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب kl  44.33 g  2.573 ef 243.500 i 1.604 klm 

D14× 
D48×C50(mg/lit) 

 اسیدآسکوربیک×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(50 

80.67 efghi  54.00 ef  2.717 cdef 101.200 kl 1.965 hijk 

D14×D48×C100(mg/li
t) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(100  

70.00 ijk  44.33 g  3.170 bcd 122.300 jkl 1.796 jkl 

D14×D48×C150(mg/li
t) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(150  

66.00 jk  44.67 g  2.883 bcde 78.730 kl 1.797 jkl 

D14×D48×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب)mg/lit( 
20  

71.33 ijk  44.67 g  3.263 bc 110.000 jkl 1.854 ijk 

D14×D48×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت48فرسودگی ×14داراب
)mg/lit(40  

76.00 fghij  51.00 f 2.957 bcde 172.500 ijk 1.948 hijk 

D14×D48×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت48فرسودگی  ×14داراب)mg/lit( 
60  

76.00 fghij 51.00 f 2.937 bcde 128.400 jkl 1.929 hijk 

 .اي دانکن است دار بر اساس آزمون چند دامنه نشان دهنده عدم اختالف معنی در هر ستون حروف مشابه
Means followed by the same letters in each column, are not significantly different according to Duncan’s multiple range test.  

 D2،)2داراب(  D14، )14داراب( ND، )بدون فرسودگی( NC، )بدون غلظت ویتامین( Cویتامین E(  ،C )ویتامین D24( ،E )، )ساعت24فرسودگی ( D48).ساعت48فرسودگی (
, D14 (Darab 14), ND (Nondeteriorated), NC (Nonconcentration), C (Vitamin C), E (Vitamin E), D24 (Deteriorated 24h), D48 
(Deteriorated 48h). 

 )Darab 2 (D2  

  
آسکوربیک و در آزمایش اعمال تیمارهاي اسید  

 آلفاتوکوفرول قبل از ایجاد فرسودگی، و درمدت
دهنده پیشگیري از یج نشانساعت، نتا24فرسودگی 

هاي ویتامین در هر دو رقم فرسودگی با اعمال غلظت
هاي هر دو ویتامین که تمام غلظتمی باشد، به طوري

گرم در لیتر آلفاتوکوفرول میلی 40به جز غلظت (
د ــدار درصــاعث افزایش در مقـــ، ب)2براي داراب

  ).4جدول (زنی شدند جوانه
 ،2عت، و در رقم دارابسا48فرسودگی  در مدت

 150ت ــی از غلظــزنوانهـــبیشترین مقدار درصد ج
د ــدرص 33/93( آسکوربیکگرم در لیتر اسید یــمیل

دست آمد که با تیمارهاي شاهد تفاوت به) زنیجوانه
 40داري نداشت و کمترین مقدار از غلظت معنی
که ) درصد33/19(گرم در لیتر آلفاتوکوفرولمیلی

دست زنی شد، بهه کاهش زیاد درصد جوانهمنجر ب
 و درمدت 14در رقم داراب). 4جدول ( آمد

گرم در میلی 100ساعت، به جز غلظت  48فرسودگی 
زنی آسکوربیک با میزان درصد جوانهلیتر اسید

با درصد (شده  ، که  نسبت به شاهد فرسوده33/80
سبب افزایش شده بود، دیگر ) 33/63زنی جوانه

هر دو ویتامین منجر به کاهش درصد  هايغلظت
 Basra( بسرا و همکاران ).4جدول (زنی شدندجوانه
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et al., 2003(  گزارش کردند که با افزایش زمان پیري
) .Linum usitatisimum L(تسریع شده در بذر کتان 

اهش ــک. اهش یافتــزنی کهــد جوانــدرص
قیقات زنی بر اثر فرسودگی در اکثر تحد جوانهـــدرص

توان به که از دالیل عمده آن می مشاهده شده است،
ها، خسارت به غشاهاي سلولی، پراکسیداسیون چربی

رسوب و ، DNAتخریب   RNAآسیب به فرایند سنتز 
 ,.Lehner et al(ها اشاره کرد غیرفعال شدن آنزیم

از سویی دیگر تحقیقات نشان داده که پرایم  .)2008
 افزایش، DNAثیر زودهنگام کردن بذرها منجر به تک

RNA  و ساخت پروتئین)Giri and Schilinger, 2003( 
  .شودمی )Dahal et al., 1990(و رشد سریع جنین 

  
هاي بر شاخص هاي مختلف ویتامین هاي اسیدآسکوربیک و آلفاتوکوفرولتاًثیر غلظت) میاتگین مربعات(تجزیه واریانس -3جدول 

 )از فرسودگی قبلاعمال تیمارهاي ویتامین (ارقام کنجد  زنی بذرهایفرسودهشدهجوانه
 Table 3.  Analysis of variance(means of square)of effects of various ascorbic acid  and alpha-tocopherol 

concentration on improvement seed deteriorated seedsof sesame cultivars (Vitamins were applied pre-
treatment) 

  
  )MS(میانگین مربعات 

درجه  s.o.v منابع تغییرات 
آزاد
  ي

(df) 

  زنیانهدرصد جو
  

Germination 
(%) 

شاخص 
  جوانهزنی

 
Germinatio

n Index 

  زنیزمانجوانهمتوسط
 

Mean 
Germination 

Time 

  شاخص طولی بنیه بذر
 

Seed Vigor 
Length Index 

  وزنیشاخص
  ذربنیه ب

Seed Vigor 
Weight 
Index 

Cultivar 0.030 *15582.681 **0.411 **153.341 **0.032 1 رقمns 

Diterioration 35557.24 **20923.52 2 مدت فرسودگی*
* 

39.467** 3057102.43** 15.102** 

Vitamin concentration 0.327 **127693.56 **0.663 **566.272 **449.175 6 غلظت ویتامین** 

Cultivar×Diterioration 0.085 **41973.68  **0.472 **578.865 **273.365 2 فرسودگیمدت ×رقم* 

Cultivar×Vitamin 
concentration 

 **0.286 **38451.459 **0.399 **279.008 **294.402 6 غلظت ویتامین×رقم

Diterioration×Vitamin 
concentration 

 **0.320 **31242.216 **0.558 **442.015 **378.857 12  غلظت ویتامین×مدت فرسودگی

Cultivar×Diterioration
× Vitamin 

concentration 

غلظت ×فرسودگیمدت ×رقم
  ویتامین

12 223.513** 305.560** 0.557** 15249.998** 0.140** 

Error 0.026 2328.07  0.020  7.762  13.429 84 خطا  

C.V. (%)  7.30  8.69 7.39 3.91  4.51 - (%)ضریب تغییرات 

ns، * درصد 1درصد و  5در سطح احتمال  يدار ، معنیيدار به ترتیب عدم معنی  **و. 
ns, * and **. Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

  

  
  زنی شاخص جوانه

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل رقم 
امین نشان داد که هاي ویتغلظت ×مدت فرسودگی ×
زنی بین تیمارهاي شاهد هر دو نظر شاخص جوانهاز

که تیمار طوريداري وجود دارد بهرقم اختالف معنی
). 67/93(بیشترین میزان را داشت  14شاهد رقم داراب

هاي اسیدآسکوربیک و تیمار بذرها با غلظت
آلفاتوکوفرول در شرایط بدون فرسودگی در هر دو 

زنی نسبت به شاهد زایش شاخص جوانهرقم منجر به اف
  ). 2جدول (شدند

هاي مذکور مشاهده شد با بررسی مقایسه میانگین
نسبت  2نظر تأثیر فرسودگی بر ارقام، رقم دارابکه  از

زنی کمتري بود داراي شاخص جوانه 14به داراب
اي ــارهـــال تیمـایش اعمـــدر آزم ).2دول ــج(

رول بعد از ایجاد آسکوربیک و آلفاتوکوفاسید
و  2زنی براي دارابفرسودگی، شاخص جوانه
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 50غلظت  ساعت، فقط در 24فرسودگی درمدت
زنی جوانه با شاخص( آسکوربیکاسید لیتر در گرممیلی

الف ــا اختـهافزایش یافته بود و بقیه غلظت) 85
 ساعت24داري با تیمار شاهد فرسودگی معنی

عت براي سا 48فرسودگی  در مدت .نداشتند
آسکوربیک بهتر از هاي اسید، تاًثیر غلظت2داراب
هاي آلفاتوکوفرول بودند هرچند که با شاهد غلظت

نشان  داري اندکیساعت اختالف معنی 48فرسودگی 
  ).2جدول (دادند

 24فرسودگی  و در مدت 14در رقم داراب 
هاي هر دو ویتامین تأثیر مثبتی ساعت، اعمال غلظت

  .زنی نداشتندجوانهدر افزایش شاخص 
هاي ساعت، به جز غلظت 48فرسودگی  در مدت 

با شاخص (آسکوربیک گرم در لیتر اسیدمیلی 50
گرم در میلی 60و  40هاي و غلظت )54زنی جوانه

که  )51زنیبا میزان شاخص جوانه(لیتر آلفاتوکوفرول
زنی را  نسبت به شاهد فرسودگی مقدار شاخص جوانه

افزایش ) 33/44زنی ص جوانهبا شاخ(ساعت  48
ها با تیمار شاهد هاي ویتامیندادند، بقیه غلظت

جدول (داري نشان ندادندشده اختالف معنی فرسوده
در آزمایش اعمال تیمارهاي ویتامین قبل از  ).2

ساعت، براي هر  24فرسودگی  در مدت فرسودگی،
هاي ویتامین منجر به افزایش دو قم اعمال غلظت

زنی شدکه این افزایش براي رقم شاخص جوانه
و  100هاي که غلظتبه طوري. بیشتر بود 14داراب

آسکوربیک به ترتیب با گرم در لیتر اسیدمیلی 150
 40هاي و غلظت 33/91و   67/95زنی شاخص جوانه

ترتیب با  لیتر آلفاتوکوفرول به گرم درمیلی 60و 
سبب بیشترین  67/91و  67/90زنی شاخص جوانه

شدند که تفاوت  14زنی در رقم دارابخص جوانهشا
در . )4جدول (داري با تیمارهاي شاهد نداشتندمعنی

از   غیر ، به2ساعت و در رقم داراب 48فرسودگی مدت
با شاخص (توکوفرول گرم در لیتر آلفامیلی 60غلظت 

که کمترین مقدار را به خود اختصاص ) 11زنی جوانه
هاي هر دو ویتامین باعث داد، اعمال دیگر غلظت

زنی نسبت به شاهد فرسودگی افزایش شاخص جوانه
 فرسودگی×2داراب تیمار. ساعت شدند 48
لیتر  در گرممیلی 150اسیدآسکوربیک×ساعت48

جدول ) (33/84(زنی داشت بیشترین شاخص جوانه
 48فرسودگی  و در مدت 14در رقم داراب). 4

 100ظت زنی در غلساعت، بیشترین شاخص جوانه
و کمترین ) 33/55(آسکوربیکگرم در لیتر اسیدمیلی

) 33/16(گرم در لیتر آلفاتوکوفرولمیلی 20مقدار از
  ).4جدول (بدست آمد

اران ـــاري و همکــتوکل افش در آزمایشی که
)Tavakkol Afshari et al., 2009( ، در رابطه با تاًثیر

 و Licordزا ــم کلــی دو رقــزن بذر بر جوانه بنیه
Option500  انجام داده بودند، نشان دادند که با

کاهش پیدا  زنی زمان فرسودگی شاخص جوانه افزایش
داري کرد که از این نظر بین دو رقم هم تفاوت معنی

طوري که در تیمار هشت روز زوال وجود داشت به
درصد به  83از   Licord شاخص جوانه زنی در رقم

 59درصد به  79از  Option500 درصد و در رقم 62
روغنی به دلیل در بذر گیاهان دانه. درصد رسید

 اکسیداسیون سریع اسیدهاي چرب در اثر فرسودگی،
اق ــذر اتفـافت قوه نامیه و پارامترهاي مرتبط با بنیه ب

  .)Eisvand and Alizadeh, 2002( می افتد
  

  زنیمتوسط زمان جوانه
گانه نشان داد نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سه

زنی بین تیمارهاي شاهد ارقام  که متوسط زمان جوانه
 ×مـرق(م ــو تیمارهاي شاهد ویتامین هر دو رق

اختالف معنی) بدون فرسودگی ×هاي ویتامینغلظت
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داري وجود ندارد و کمترین مقدار را در بین کل 
  ). 2جدول (خود اختصاص دادند  آزمایش به تیمارهاي

زمایش، تاًثیر فرسودگی سبب با توجه نتایج آ
که . زنی در ارقام گردیدافزایش متوسط زمان جوانه
و در هر دو مدت زوال  2این افزایش در رقم داراب

 زنیبیشترین میزان متوسط زمان جوانه. بیشتر بود
و در مدت فرسودگی  2، در رقم داراب) 117/4(

در آزمایش اعمال  ).2جدول (ساعت مشاهده شد 48
ویتامین بعد از فرسودگی، متوسط زمان  هايغلظت
 24و در مدت فرسودگی  2زنی در رقم دارابجوانه

آسکوربیک و آلفاهاي اسیدساعت، در تمام غلظت
توکوفرول نسبت به شاهد فرسوده شده افزایش نشان 

هاي هر ساعت، غلظت 48اما در مدت فرسودگی . داد
دند زنی شدو ویتامین سبب کاهش متوسط زمان جوانه

-میلی 50، به جز غلظت 14در رقم داراب). 2جدول (

 48آسکوربیک در مدت فرسودگی گرم در لیتر اسید
که با تیمار ) 717/2زنی با متوسط زمان جوانه(ساعت 

زنی با متوسط زمان جوانه(ساعت 48شاهد فرسودگی 
داري نداشت، در بقیه غلظتاختالف معنی) 573/2

فرسودگی  در هر دو مدتهاي دیگر هر دو ویتامین و 
زنی افزایش ساعت، متوسط زمان جوانه 48و  24

  .)2جدول (یافت
هاي ویتامین قبل از در آزمایش اعمال غلظت

 و مدت 2ایجاد فرسودگی، براي بذرهاي داراب
هاي آلفاتوکوفرول ساعت، تمام غلظت24فرسودگی 

زنی شدند و از این باعث کاهش متوسط زمان جوانه
داري نشان ندادند، رهاي شاهد تفاوت معنینظر با تیما

-میلی 100هاي اسیدآسکوربیک به جز اما در غلظت

داري نشان گرم در لیتر که با تیمار شاهد تفاوت معنی
داري با شاهد ها تفاوت معنیداد، دیگر غلظت

در مدت . )2جدول (ساعت نداشتند 24فرسودگی 

و هاي هر د، غلظت2ساعت و در داراب48فرسودگی 
زنی شدند ویتامین سبب کاهش متوسط زمان جوانه

و در مدت فرسودگی  14در رقم داراب). 2جدول (
 رــلیت رم درـگیـمیل 50ت ــز غلظــج ساعت، به24

آسکوربیک هاي اسیدآسکوربیک، دیگر غلظتاسید
دار متوسط زمان توکوفرول باعث کاهش معنیو آلفا
ساعت شدند  24زنی نسبت به شاهد فرسودگی جوانه

ساعت در رقم  48اما در مدت فرسودگی ). 4جدول (
گرم در لیتر میلی 100هاي ، به غیر از غلظت14داراب

توکوفرول، لیتر آلفا در گرم میلی 40و  آسکوربیکاسید
هاي هر دو ویتامین سبب افزایش متوسط بقیه غلظت
زنی شدند، که نتیجه آن کاهش سرعت زمان جوانه

افزایش مدت زمان جوانه ).4 جدول( زنی استجوانه
زنی در بذرهاي فرسوده شده در تحقیقات دیگر نیز 

 Verma et al., 2003; Basra et(گزارش شده است 

al., 2003(.زنی که نتیجه آن کاهش سرعت جوانه
   .)Priestly, 1986; Bailly et al., 2000( است

دلیل زنی احتماالً بهافزایش متوسط زمان جوانه
زنی در بذرهاي اي است که در شروع جوانهفهوق

علت وقفه ایجاد شده . شودفرسوده شده ایجاد می
هاي احتماالً این است که بذر براي ترمیم خسارت

هاي سلول و وارد شده به غشاء و دیگر قسمت
همچنین آغاز مجدد سیستم آنتی اکسیدانتی و 

د و جلوگیري از بروز تنش اکسیداتیو نیاز به زمان دار
ها فقط پس از  پرایمینگ امکان ترمیم این خسارت

تکمیل  پذیر است، بنابراین مدت زمان الزم براي
یابد زنی در بذرهاي فرسوده افزایش میفرایند جوانه

 زنی استکه نتیجه آن افزایش متوسط زمان جوانه
)Bailly et al., 2000(.  
  

  شاخص طولی بنیه بذر
 اد که شاخص طولینتایج مقایسه میانگین نشان د
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با شاخص ( 14داراب بذر در تیمار شاهد رقم بنیه
 تیمار شاهد رقم، نسبت به )7/655، بنیه بذرطولی 
، داراي )8/501 ،بنیه بذربا شاخص طولی ( 2داراب

هاي و همچنین با کاربرد غلظت. باالترین مقدار بود
بنیه ویتامین در شرایط عدم فرسودگی، شاخص طولی 

  ).2جدول ( .رقم افزایش یافت در هر دوبذر 
در بررسی تاًثیر فرسودگی بر روي ارقام، رقم 

 48و  24به شرایط فرسودگی در هر دو مدت  2داراب
ساعت حساسیت بیشتري نشان داد و نسبت به 

کمتري بود بنیه بذر داراي شاخص طولی  14داراب
  ).2جدول (

هاي ویتامین بعد از در آزمایش اعمال غلظت
ر هر دو رقم و در هر دو مدت فرسودگی، د

ساعت در رقم  48فرسودگی  به جز مدت( فرسودگی 
داري با شاهد فرسودگی که اختالف معنی 2داراب

هاي ویتامین باعث ، تاًثیر غلظت)ساعت نداشت48
نسبت به شاهدهاي بنیه بذر کاهش زیاد شاخص طولی 

اما در ). 2جدول (فرسودگی یافته در ارقام گردید 
هاي ویتامین قبل از فرسودگی، عمال غلظتآزمایش ا

باتوجه به . هاي ویتامین نتیجه بهتري داشتتاًثیر غلظت
آسکوربیک و نتایج آزمایش، اعمال تیمارهاي اسید

توکوفرول قبل از ایجاد فرسودگی در رقم آلفا
و در هر دو مدت فرسودگی سبب افزایش  2داراب

ي نسبت به شاهدهابنیه بذر زیاد شاخص طولی 
که بیشترین شاخص طولی طوريشده شد، به فرسوده

 40ساعت از غلظت24 فرسودگی بنیه بذر در مدت
بنیه با شاخص طولی (توکوفرول گرم در لیتر آلفامیلی
 150ساعت، از 48و در مدت فرسودگی ) 3/779، بذر

با شاخص طولی (آسکوربیک گرم در لیتر اسیدمیلی
در رقم ). 4ل جدو(بدست آمد ) 8/645، بنیه بذر
هاي ویتامین در مدت ، تاًثیر غلظت14داراب 

ساعت، سبب افزایش زیاد شاخص 24فرسودگی 
ساعت 24نسبت به شاهد فرسودگی بنیه بذر طولی 

گرم در لیتر میلی 100غلظت بیشترین مقدار از . شد
) 2/758 ،بنیه بذربا شاخص طولی (آسکوربیکاسید

ساعت، تاثیر  48اما در مدت فرسودگی . دست آمدبه
غلظت به جز ( هاي ویتامین زیاد مشاهده نشد غلظت

  ).4جدول ) (آسکوربیکگرم در لیتر اسیدمیلی 100
گیاهچه ناشی از کاهش  1کاهش شاخص بنیه 

زنی و طول گیاهچه است اجزا آن یعنی درصد جوانه
و  بسرا. که هر دو در شرایط زوال کاهش یافتند

گزارش کردند که با  )Basra et al., 2003( همکاران
افزایش زمان پیري زودرس طول گیاهچه و وزن تر 

 Cookson et(این نتایج مشابه نتایج . یابدآن کاهش می

al., 2001; Sung and Jeng, 1994 ( بر روي بادام
 Lolium(1گراسو ري ).Arachis hypogaea L(زمینی

perenneL. (کاهش شاخص بنیه بذر در مطالعات .بود
در اثر فرسودگی نیز گزارش شده است دیگر 

)Verma et al., 2003; Sung, 1996( . نتایج بدست
آمده از پرایمینگ هورمونی بذرهاي هویج با جیبرلین 
و اسیدسالیسیلیک نیز نشان داد که این دو هورمون بر 

شدن، بنیه و طول ریشه و ساقه تاًثیر مثبت درصد ظاهر
  .)Eisvand et al., 2011(اندداشته

  

  شاخص وزنی بنیه بذر
تیمارهاي بین  با توجه به نتایج مقایسه میانگین،

شاهد هر دو رقم و تیمارهاي شاهد ویتامین ارقام 
نظر از) بدون فرسودگی ×غلظت هاي ویتامین×رقم(

داري وجود بنیه بذر اختالف معنی شاخص وزنی
نداشت، و بیشترین مقادیر را در بین تیمارهاي 

تاًثیر فرسودگی در هر دو رقم باعث  .آزمایش داشتند

                                                                              
1. Ryegrass 
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بنیه بذر در هردو رقم  دار شاخص وزنیکاهش معنی
زنی، رقم داراب گردید و همانند دیگر صفات جوانه

  ).2جدول (کاهش کمتري نشان داد  14
هاي ویتامین بعد از فرسودگی در اعمال غلظت

، در هر دو مدت فرسودگی به جز 2رقم داراب
توکوفرول در مدت لیتر آلفاگرم در میلی 60غلظت

 شاخص وزنی ساعت که باعث افزایش 24فرسودگی 
ساعت شده بود، 24 فرسودگیشاهد  به بنیه بذر نسبت
مدت هاي هر دو ویتامین در هر دو دیگر غلظت

 فرسودهداري با شاهدهاي اختالف معنیفرسودگی 
 20غلظت به جز ، 14در قم داراب. شده ایجاد نکردند

توکوفرول در مدت گرم در لیتر آلفامیلی 40و 
 شاخص وزنی ساعت که باعث افزایش 24فرسودگی 

ساعت شده بود، 24 فرسودگیبنیه بذر نسبت شاهد 
مدت هاي هر دو ویتامین در هر دو دیگر غلظت

 فرسودهبهبود زیادي نسبت به شاهدهاي فرسودگی 
  ).2جدول (شده ایجاد نکردند 

از فرسودگی در هاي ویتامین قبل اعمال غلظت
ساعت، فقط  48و در مدت فرسودگی  2رقم داراب
که اسیدآسکوربیک گرم در لیتر میلی 150در غلظت

بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود، دیگر 
ساعت 48تیمارها اختالفی با تیمار شاهد فرسودگی

، بیشترین مقدارشاخص 14در رقم داراب. نداشتند
ساعت از غلظت  48دگی در مدت فرسوبنیه بذر وزنی
با شاخص (آسکوربیک گرم در لیتر اسیدمیلی 100

اعمال  ).4جدول (بدست آمد ) 313/2، بنیه بذر وزنی
هاي ویتامین قبل از فرسودگی در هر دو رقم و غلظت

ساعت، سبب افزایش زیاد  24در مدت فرسودگی
 24 فرسودگیشاهد  به بنیه بذر نسبت وزنی شاخص

که با تیمارهاي شاهد و طوريد بهساعت شده بودن
 .شاهدهاي ویتامین اختالف آماري نشان ندادند

بنیه  گیاهچه ناشی از کاهش  کاهش شاخص وزنی
زنی و وزن خشک گیاهچه   اجزا آن یعنی درصد جوانه

ورما و  .است که هر دو در شرایط زوال کاهش یافتند
 نشان دادند که در کل) Verma et al., 2003( همکاران

بنیه گیاهچه با پارامترهاي مزرعه مانند سرعت ظهور 
گیاهچه، درصد استقرارگیاهچه و عملکرد همبستگی 

بنابراین کاهش در . داري داردباال، مثبت و معنی
شاخص هاي طولی و وزنی گیاهچه بر اثر اعمال زوال 

پیش تیمار بذرها . سبب کاهش عملکرد خواهد شد
و  1، اسیدسینامیکبا ترکیباتی نظیر اسیدآسکوربیک

مصنوعی و  فرسودگیتوکوفرول قبل از آلفا
طبیعی، بنیه بذر و مدت نگهداري بذرهاي  فرسودگی

برنج، ذرت، کلزا، آفتابگردان، لوبیافرانسوي، نخود، 
 ,McDonald(عدس، ارزن و ژوت را بهبود بخشید 

1999(.  
  

 هاي مختلف زمان اعمال ویتامینمقایسه روش
اعمـال  (مـال پـرایم بـا ویتـامین     هاي اعاز بین روش

، بـا توجـه بـه نتـایج     )فرسـودگی ویتامین بعد و قبـل از  
زنـی، اعمـال   زنی و متوسـط زمـان جوانـه   درصد جوانه

ــل از   ــامین قب ــودگیویت ــذور  فرس ــر دو ب ــدت در ه م
امـا در رقـم   . بهتـر بـود   2بـراي رقـم داراب  فرسـودگی  

ــودگی  ، در 14داراب ــدت فرس ــفات  24م ــاعت، ص س
 ،فرسودگیاعمال ویتامین قبل از روش  بررسی شده به

اعمال ویتامین بعـد  ساعت به 48مدت فرسودگی و در 
هـاي  تمـام غلظـت  . پاسـخ بهتـري دادنـد    فرسودگیاز 

ــاتوکوفرول در   ــکوربیک و آلفـــ ــدت اسیدآســـ مـــ
گـرم در  میلـی  40به جز غلظـت  (ساعت 24فرسودگی 

هـا قبـل   اعمال ویتامیندر آزمایش ) لیتر آلفاتوکوفرول
  .)5جدول (مناسب بودند  ودگیفرساز 

                                                                              
1.Cinnamic acid 
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شده ارقام کنجد  فرسوده زنی بذرهايجوانه صفاتهاي ویتامین، براي غلظت ×فرسودگی×مقایسه میانگین اثر متقابل رقم  -4جدول 

  )از فرسودگی قبلاعمال تیمارهاي ویتامین (
Table 4. Mean comparisions of cultivars×deterioration×vitamin concentrations for germination traits in 

deteriorated seeds of sesame cultivars (Vitamins were applied pre-treatment)  
Treatmen

t  
  
  
 

  تیمار
  

  زنیانهدرصد جو
  

Germination 
(%) 

شاخص 
  جوانهزنی

  
Germinatio

n Index 

زمانجوانهمتوسط
 زنی

Mean 
Germinatio

n Time 

شاخص طولی 
 بنیه بذر

Seed Vigor 
Length 
Index 

وزنی بنیه شاخص
  ذرب

Seed Vigor 
Weight 
Index 

D2×ND×NC  96.00  بدون غلظت هاي ویتامین×بدون فرسودگی ×2داراب ab  88.67 cde  1.490 hijk  501.8 h  2.591 ab  

D2×ND×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit(50 98.67 ab 93.33 abc  1.320 ijkl 730.9 cdefg 2.598 ab 

D2×ND×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit( 100  94.00 ab 90.33 bcde  1.230 ijkl 695.9 defg 2.569 ab 

D2×ND×C150(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit( 150  95.33 ab  91.33 abcd  1.227 ijkl 779 bcde 2.603 ab 

D2×ND×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit( 20  96.00 ab 91.67 abcd  1.263 ijkl 789.8 bcd 2.688 a 

D2×ND×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×2داراب)mg/lit (40  98.00 ab 92.67 abc  1.263 ijkl 830.6 abc 2.713 a 

D2×ND×E60(mg/lit) آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×2اراب د)mg/lit( 60  94.00 ab  90.00 bcde  1.220 ijkl 732.1 cdefg 2.413 ab 

D2×D24×NC  72.67  بدون غلظت هاي ویتامین ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب c 58.33 i 2.230 f 403.1 hi 1.883 c 

D2× D24×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×ساعت24فرسودگی  ×2داراب )mg/lit(50 92.00 ab  75.67 g 2.047 f 625.1 g 2.549 ab 

D2×D24×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
100  

92.00 ab  79.33 fg  1.713 gh 610.8 g 2.487 ab 

D2×D24×C150(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
150  

92.00 ab  77.00 g 1.923 fg 709.6 cdefg 2.452 ab 

D2×D24×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 20  92.00 ab  85.00 def  1.383 hijkl 684.7 defg 2.516 ab 

D2×D24×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit(40  89.33 b  80.67 fg 1.550 hij 644.3 fg 2.475 ab 

D2×D24×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 60  94.00 ab  89.67 bcde  1.203 jkl 779.3 bcde 2.571 ab 

D2×D48×NC  42.00  بدون غلظت هاي ویتامین ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب g  23.67 n  4.117 a 89.63 m 1.149 ef 

D2× D48×C50(mg/lit) اسیدآسکوربیک×ساعت48فرسودگی  ×2 داراب )mg/lit(50 57.33 de  38.67 jk  2.907 cde 275.3 jk 1.341 def 

D2×D48×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
100  

64.00 d  44.00 j  2.837 de 276.8 jk 1.511 cde 

D2×D48×C150(mg/lit)  کوربیک سیدآسا×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 
150  

93.33 ab  84.33 ef 1.563 hi 645.8 fg 2.427 ab 

D2×D48×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 20  50.67 ef 33.00 klm  3.027 cd 159.8 klm 1.353 def 

D2×D48×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit(40  64.00 d 44.00 j  2.817 de 324.5 ij 1.883 c 

D2×D48×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب)mg/lit( 60  39.33 g  22.67 op  3.543 b 131.3 lm 1.061 f 

D14×ND×NC  96.00  بدون غلظت هاي ویتامین×بدون فرسودگی ×14داراب ab  93.67 abc  1.153 kl 655.7 fg 2.656 ab 

D14×ND×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×بدون فرسودگی ×14داراب )mg/lit(50 98.67 ab  96.67 ab  1.087 l 805.8 abcd 2.533 ab 

D14×ND×C100(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 100  100 a 97.67 a 1.100 l 885.7 ab 2.600 ab 

D14×ND×C150(mg/lit)  اسیدآسکوربیک ×ن فرسودگیبدو ×14داراب)mg/lit( 150  99.33 a 96.67 ab  1.147 kl  791.3 bcd 2.549 ab 

D14×ND×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 20  98.67 ab  96.33 ab  1.093 l 795.1 bcd 2.664 a 

D14×ND×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit(40  98.00 ab 95.67 abc  1.090 l 915.0 a 2.581 ab 

D14×ND×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  ×بدون فرسودگی ×14داراب)mg/lit( 60  97.33 ab  95.67 abc 1.080 l 798.1 bcd 2.661 a 

D14×D24×NC  80.00  بدون غلظت هاي ویتامین ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب c  66.00 h  2.007 fg 440.3 h 2.237 b 

D14× D24×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(50 

93.33 ab  75.67 g  2.087 f 628.6 g 2.647 ab 

D14×D24×C100(mg/lit
) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(100  

98.00 ab  95.67 abc  1.100 l 758.2 cdef 2.711 a 

D14×D24×C150(mg/lit
) 

 )mg/lit(اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
150  

92.00 ab  91.33 abcd  1.047 l 724.4 cdefg 2.453 ab 

D14×D24×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب)mg/lit( 20  94.00 ab  90.00 bcde 1.230 ijkl 666.6 efg 2.382 ab 

D14×D24×E40(mg/lit) آلفا توکوفرول  ×ساعت24فرسودگی  ×14ب دارا)mg/lit(40  96.00 ab  90.67 abcde  1.343 ijkl 726.7 cdefg 2.721 a 

D14×D24×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت24فرسودگی  ×14داراب
)mg/lit(60  

96.00 ab  91.67 abcd 1.240 ijkl 690.2 defg 2.689 a 

D14×D48×NC  63.33  بدون غلظت هاي ویتامین ×عتسا48فرسودگی  ×14داراب d  44.33 j  2.573 e 243.5 jkl 1.604 cd 
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-4ادامه جدول   
D14× D48×C50(mg/lit)  اسیدآسکوربیک×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 

)mg/lit(50 

40.00 g  28.00 mn  3.000 cd 194.2 klm 1.057 f 

D14×D48×C100(mg/lit
) 

بیک اسیدآسکور×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(100  

80.67 c  55.00.33 i  2.883 de 404.4 hi 2.313 ab 

D14×D48×C150(mg/lit
) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(150  

52.00 ef  32.67 klm  3.220 c 234.6 jkl 1.561 cd 

D14×D48×E20(mg/lit)  آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب)mg/lit( 20  37.33 g  21.33 p  3.553 b 115.7 m 1.097 f 

D14×D48×E40(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت48فرسودگی ×14داراب)mg/lit(40  51.33 ef  35.67 kl 2.800 de 238.4 jk 1.432 def 

D14×D48×E60(mg/lit)  آلفا توکوفرول  × ساعت48فرسودگی  ×14داراب)mg/lit( 
60  

45.33 fg 29.67 lmn 3.640 b 174.5 klm 1.337 def 

 .اي دانکن است دار بر اساس آزمون چند دامنه نشان دهنده عدم اختالف معنی در هر ستون حروف مشابه
Means followed by the same letters in each column, are not significantly different according to Duncan’s multiple 

range test. 
، )14داراب( ND، )بدون فرسودگی( NC، )بدون غلظت ویتامین( Cویتامین E(  ،C )ویتامین D24( ،E )،)ساعت24فرسودگی ( D48 ).ساعت48فرسودگی (

D14  )2داراب(،D2  
, D14 (Darab 14), ND (Nondeteriorated), NC (Nonconcentration), C (Vitamin C), E (Vitamin E), D24 (Deteriorated 

24h), D48 (Deteriorated 48h). )Darab 2 (D2  
  
 

زنی بذرهاي ارقام مقایسه اعمال ویتامین بعد از زوال و اعمال ویتامین قبل از زوال بذور براي درصد و متوسط زمان جوانه-5جدول 
 کنجد

Table 5. Comparson of pre-tratment and post-treatment vitamin for germination(%) and mean 
germination time in sesamum cultivars.  

Treatment تیمار  
  

  اعمال ویتامین بعد از زوال بذور
Vitamins were applied post-

treatment 

 اعمال ویتامین قبل از زوال بذور
Vitamins were applied pre-

treatment 
 زنیدرصد جوانه  

Germinatio
n (%) 

متوسط زمان 
 زنیجوانه

Mean 
Germination 

Time 

 زنیجوانه درصد
Germinatio

n (%) 

متوسط زمان 
 زنیجوانه

Mean 
Germination 

Time 
D2× D24×C50 

(mg/lit) 
فرسودگی  ×2داراب 

 mg/lit(50(اسیدآسکوربیک×ساعت24

82.67 efgh  2.940 bcde 92.00ab  2.047 f 

D2×D24×C100 
(mg/lit) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب 
)mg/lit( 100  

79.33 fghi  2.667 def 92.00ab  1.713 gh 

D2×D24×C150 
(mg/lit) 

 اسیدآسکوربیک×ساعت24فرسودگی  ×2داراب 

)mg/lit( 150  
84.67 defg  2.857 bcde 92.00ab  1.923 fg 

D2×D24×E20 
(mg/lit) 

 )mg/lit(آلفا توکوفرول ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب 
20  

74.67 ghij  2.933 bcde 92.00ab  1.383 hijkl 

D2×D24×E40 
(mg/lit) 

آلفا ×ساعت24فرسودگی  ×2داراب 
  mg/lit(40(توکوفرول

78.00fghi  3.090 bcde 89.33 b  1.550 hij 

D2×D24×E60 
(mg/lit) 

 )mg/lit(آلفا توکوفرول×ساعت24فرسودگی  ×2داراب 
60  

86.00cdef  2.963 bcde 94.00ab  1.203 jkl 

D2× D48×C50 
(mg/lit) 

فرسودگی  ×2داراب 
 mg/lit(50(اسیدآسکوربیک×ساعت48

50.00mn  3.310 b 57.33 de  2.907 cde 

D2×D48×C100 
(mg/lit) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  × 2داراب
)mg/lit( 100  

54.00lm  3.083 bcde 64.00d  2.837 de 

D2×D48×C150 
(mg/lit) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب 
)mg/lit( 150  

54.67 lm  3.340 b 93.33 ab  1.563 hi 

D2×D48×E20 
(mg/lit) 

 )mg/lit(آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب 
20  

39.33 o 3.220 bc 50.67 ef 3.027 cd 
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-5ادامه جدول   

D2×D48×E40 
(mg/lit) 

 

آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب 
)mg/lit(40  

39.33 o 2.980 bcde 64.00d 2.817 de 

D2×D48×E60 
(mg/lit) 

 )mg/lit(آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×2داراب 
60  

41.33 no  2.907 bcde 39.33 g  3.543 b 

D14× D24×C50 
(mg/lit) 

فرسودگی  ×14داراب 
 mg/lit(50(اسیدآسکوربیک×ساعت24

83.33 efgh  3.040 bcde 93.33 ab  2.087 f 

D14×D24×C100 
(mg/lit) 

فرسودگی  ×14داراب 
  mg/lit( 100(اسیدآسکوربیک×اعتس24

78.67 fghi  2.993 bcde 98.00ab  1.100 l 

D14×D24×C150 
(mg/lit) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit( 150  

82.67 efgh  2.610 ef 92.00ab  1.047 l 

D14×D24×E20 
(mg/lit) 

آلفا توکوفرول ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit (20  

90.67 abcde  3.070 bcde 94.00ab  1.230 ijkl 

D14×D24×E40 
(mg/lit) 

آلفا ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
  mg/lit(40(توکوفرول

86.67 bsdef  3.257 bc 96.00ab  1.343 ijkl 

D14×D24×E60 
(mg/lit) 

آلفا ×ساعت24فرسودگی  ×14داراب 
  mg/lit( 60(توکوفرول

86.67 bsdef  2.813 bcde 96.00ab  1.240 ijkl 

D14× D48×C50 
(mg/lit) 

فرسودگی  ×14داراب 
 mg/lit(50(اسیدآسکوربیک×ساعت48

80.67 efghi  2.717 cdef 40.00g  3.000cd 

D14×D48×C100 
(mg/lit) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit( 100  

70.00ijk  3.170 bcd 80.67 c  2.883 de 

D14×D48×C150 
(mg/lit) 

اسیدآسکوربیک ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit (150  

66.00jk  2.883 bcde 52.00ef  3.220 c 

D14×D48×E20 
(mg/lit) 

آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit( 20  

71.33 ijk  3.263 bc 37.33 g  3.553 b 

D14×D48×E40 
(mg/lit) 

آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit(40  

76.00fghij  2.957 bcde 51.33 ef  2.800 de 

D14×D48×E60 
(mg/lit) 

آلفا توکوفرول ×ساعت48فرسودگی  ×14داراب 
)mg/lit( 60  

76.00fghij 2.937 bcde 45.33 fg 3.640 b 

  
  D2،)2داراب(  D14، )14داراب( ND، )ون فرسودگیبد( NC، )بدون غلظت ویتامین( Cویتامین E(  ،C )ویتامین D24( ،E )،)ساعت24فرسودگی ( D48 ).ساعت48فرسودگی (

, D14 (Darab 14), C (Vitamin C), E (Vitamin E), D24 (Deteriorated 24h), D48 (Deteriorated 48h). )Darab 2 (D2  

  
  نتیجه گیري کلی

باتوجه به نتایج آزمایش، فرسودگی در این ارقام 
در  زنیکنجد منجر به کاهش معنی دار صفات جوانه

مقایسه با شاهد گردید که این کاهش براي رقم 
بیشتر بود و حساسیت بیشتري نسبت به  2داراب

از طرف دیگر پرایم . فرسودگی از خود نشان داد
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اي ــهشده با ویتامین کردن بذرهاي ارقام فرسوده
در بیشتر ) E(توکوفرول و آلفا )C(آسکوربیکاسید

ی مورد ــزنات جوانهــود صفــسبب بهب اــهغلظت
  .ذر این ارقام شدــبررسی ب
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