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مقد مه
چاودار کوهی )Secale montanum( گیاهی مرتعی چندساله 
از تیللرۀ گندمیللان )Poaceae( اسللت که در مراتع ایللران فراوان 
یافت می شللود. این گیاه بومی جنوب غرب آسیا بوده و مناطق 
غرب کشللور نیز یکللی از مراکز مهللم پراکنش آن می باشللد. 
بوتلله چاودار کوهی گاهللی مواقع دارای ارتفللاع بومی از 150 
سانتی متر بوده و علوفه ای با کیفیت نسبتاً مطلوب تولید می کند. 
این گیاه در اوایل رشللد و نمو به خوبللی مورد چرای دام ها قرار 
می گیللرد. چاودار کوهی از نظر خللوش خوراکی جزء گیاهان 
مرتعی گروه دوم محسللوب شللده و به خوبی می تللوان آن را به 
 Coronilla varia.( صورت مخلوط با یونجه، اسللپرس، شبدرک
 )Leguminosaes( و برخللی دیگر از گیاهللان تیرۀ نیامللداران )L
در مراتع کشللت نمود. همچنین در دیم زارها به خوبی اسللتفاده 
 )Hordeum spp.( شللده و می تواند مانند گونه های مختلللف جو
در اوایللل بهار علوفه تولیللد نمایللد. )Karimi, 1982(. در زمان 
برداشللت تعدادی از بذرها آسللیب می بینند. خشک کردن بذر 
نیز می تواند موجب آسیب رسللاندن به بذرها شده و آن ها را به 
عوامل بیماری زا آسللیب پذیر نمایللد. مراحل فرآوری و حمل و 
نقل بذرها به انبار آسیب بیشتری را ممکن می سازد و این مراحل 
همگی احتمال همراه شدن بذرها با اندام های آلوده کننده عوامل 
بیماری زا همچون قارچ ها را ممکن می سازد. دو فاکتور مهم در 
نگه داری بذر یعنی حفظ کیفیت و به حداقل رسللاندن آسللیب 
به قللوه نامیه را می تللوان با نگهللداری از بذرها تحت شللرایط 
مناسللب ایجاد کرد )Moubasher et al ., 2003(. تنوع وسللیعی 
از میکروفلور ماننللد باکتری ها، پروتللوزوآ، مخمرها و قارچ ها 
 بللر روی بذرهای غللات و دیگللر محصوالت یافت شللده اند 
)Hill and Lacey,1993( کلله از میان عوامللل بیماری زای همراه 

با بذر، قارچ هللا در درجه اول اهمیت قرار دارند. یکی از اثرات 
عوامل بیماری زا، کاهش قدرت جوانه زنی بذر مي باشللد که این 
عوامللل می توانند به کلی آن را از بین برده یا موجب کاهش آن 
شللوند، که چگونگی آن ها به میزان زیادی تحت تأثیر شللرایط 
محیطللی و فیزیکی بذر اسللت )Mycock et al., 2004(. از جمله 

قارچ هللای همراه با بذر در زمان نگهللداری، گونه های مختلف 
آسللپرژیلوس )Aspergillus( و پنی سلللیوم )Penicillium( هستند 
)Christensen ,1971(. گونلله A. flavus ممکن اسللت توده بذر 

آلوده شللده را، بدون این که عائم ظاهری روی بذر مشللخص 
 Sweets، و Wrather( باشللد، در مدت کمتر از سه ماه از بین ببرد
2007(. گسترش و شللدت توسعه این قارچ و حمله آن به بذر و 

تولید سم قارچی )مایکوتوکسین( آفا توکسین1 در بذرها ذخیره 
شده توسط فاکتورهای متعددی تحت تأثیر قرار می گیرد که از 
آن جمله می توان بلله رطوبت محتوی و دما در زمان نگهداری، 
وضعیللت بذرها در هنگام ذخیره شللدن و طول دوره نگهداری 
اشللاره کرد )Moubasher et al.,2003( این قارچ ها ممکن است 
موجللب تغییر در خصوصیات ظاهری بللذر، مانند رنگ آن، در 
مللدت زمان نگهداری بذر شللوند، که در نتیجه ایللن تغییرات، 
کاهش در جوانه زنی، بدرنگی بذر و یا آسیب به جنین و یا  بذر 
کامل مشللاهده می گردد، همچنین تولید سللم قارچی، که برای 
سامت انسللان و دام بسیار خطرناک مي باشللد، از اثرات دیگر 
این قارچ ها مي باشللد. هر گونه یا گروهللی از گونه های  جنس 
آسللپرژیلوس دارای محدوده از نظر محتوای رطوبت بذر برای 
فعالیت شان هستند که این محدوده از 13-18 درصد متغیر است. 
بر اساس برخی مشللاهدات در اواخر دوره نگهداری، گسترش 
 قارچ های انبللاری به ویژه گونه های جنس های آسللپرژیلوس و 
پنی سیلیوم افزایش و جوانه زنی بذرهای آلوده به سرعت کاهش 
می یابللد )Malaker et al., 2008(. محدوده های دمایی و رطوبتی 
متفاوتللی با توجه بلله نوع محصللول در رابطه بللا فعالیت قارچ 
آسپرژیلوس در زمان نگهداری بذر گزارش شده است. به عنوان 
مثال در رابطه با بذر ذرت گزارش شده است که رشد این قارچ 
در محتوای رطوبت2 بذر کمتر از 17/5 درصد وزن بذر )بر پایه 
وزن تر( رخ نخواهد داد )Wrather and Sweets, 2007(. در رابطه 
با بذرهای بادام زمینی نیز نشان داده شده که با افزایش بذر محتوای 
 و طول دوره نگهللداری، قابلیت جوانه زنی کاهش یافته اسللت 

 .)Moubasher et al.,2003(

این تحقیق به منظور بررسللی اثر شللرایط مختلف نگهداری 

1- Atlatoxin
2- Seed moisture content

مرضیه دهقان و همکاران
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)رطوبتی و حرارتی( بذرهای چاودار کوهی بر توسعه قارچ گونۀ 
آسپرژیلوس فلووس )A. flavus( در زمان نگهداری، که خود بر 
صفللات جوانه زنی بللذر از جمله درصد و سللرعت جوانه زنی و 
درصد گیاهچه های غیرعادی مؤثر مي باشللد و همچنین بررسی 

فراوانی اسپور تحت شرایط یاد شده انجام شد.

مواد و روش ها
شرايط نگهداری بذرها

در این آزمایش از محیط هایی با رطوبت های نسللبی65، 75 و 
86 درصد برای نگهداری بذرهای چاودار کوهی استفاده گردید. 
بذرهای چاودار چندساله از ایستگاه تولید بذر چاودار کوهی در 
منطقۀ چغا در استان مرکزی تهیه شدند. جهت فراهم نمودن چنین 
شرایط رطوبتي از محلول های نمکی اشباع که در دسیکاتور تهیه 
شده بودند، استفاده شللد. ابتدا محلول هاي نمکي اشباع بر اساس 
Rockland,1960( تهیه شللد ندکه بدین منظور  روش توصیه شللده )
0/4 گرم کلریدپتاسللیم )KCl( 0/37 گرم کلریدسدیم )NaCl( و 
0/56 گرم کلریدمنیزیللم )MgCl2.6H2O( در یک لیتر آب مقطر 
سترون حل شدند. تا به ترتیب رطوبت هاي 86، 75 و 65 درصد را 
ایجاد کنند. البته ابتدا همگی دسللیکاتورها در آون در دمای 130 
درجه سانتی گراد به مدت سه ساعت )قبل از قرار دادن محلول ها( 
ضدعفوني شللدند و بعد هم قبل از قرارگیري بذرها با افشللاندن 
الکل در و دیواره های آن سترون شدند. همچنین به منظور هم دما 
شدن دسللیکاتورها با دماهاي مورد نظر )قبل از قرارگیری بذرها 
درون آن ها( به مدت 2روز درون ژرمیناتورهایی با دماهای مورد 

آزمایش یعنی 15، 25 و 35 درجه سانتی گراد قرار گرفتند.  

نحوه آماده سازی و تیمار نمودن بذرها

بذرها به دو دسته  شاهد و آلوده شده در محلول سوسپانسیون 
قارچ، با غلظت 106در میلی لیتر، تقسللیم شللدند. بذرهای شاهد 
تنها توسط هیپوکلریت سدیم رقیق شده )1/5 درصد کلر فعال( 
به مدت 4 دقیقه ضدعفوني گردیدند. البته بذرهایی که قرار بود 
آلوده شللوند نیز تحت این تیمار ضدعفونی شدند. همچنین300 

عدد از بذرها نیز به منظور تعیین محتواي رطوبت بذر در آن دما و 
تحت آن رطوبت، و40 عدد بذر آلوده شده نیز به منظور بررسي 
جمعیت قارچ تحت هر یک از شرایط دمایی و رطوبتی، درون هر 
دسیکاتور قرار گرفتند. سپس بذرها توسط سوسپانسیون اسپوری 
به غلظللت 106 اسللپور در میلی لیتر آلوده  شللدند. جدایه قارچ 
آسپیرژیلوس فاووس )A. flavus( از کلکسیون قارچ شناسی گروه 
گیاهپزشکي، پردیس کشللاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
تهیه گردید. برای تولید اسپور، جدایه قارچ روی محیط غذایی 
 سیب زمینی -دکستروز- آگارPDA 1 درون ظرف پتری به قطر

9 سانتی متر کشت گردید و در دمای 28 درجه سانتی گراد درون 
انکوباتور به مدت ده روز نگهداری و سللپس سوسپانسللیونی از 
اسپور تهیه شد. بذرها به مدت ده دقیقه در سوسپانسون اسپور در 
دستگاه تکان دهنده )شیکر( اتوماتیک  قرارگرفتند. سپس روي 
کاغذ صافي سللترون قرار داده شدند تا خشک شوند. تعداد سه 
ظرف کشللت، هر یک حاوی 50 عدد بللذر  برای انجام آزمون 
جوانه زنی، یکي حاوی 40 عدد بذر برای شللمارش اسپور درون 
هر دسللیکاتور در شللرایط رطوبتي و دمایي یاد شللده قرار داده 
شللدند. همین تعداد )3 ظرف پتری( نیز حاوی بذرهای شللاهد 
)آلوده نشللده( درون دسللیکاتور هاي جداگانلله اي تحت همان 
شللرایط دمایی و رطوبتی ذکر شللده برای بذرهای تیمار آلوده 

جهت آزمون جوانه زنی قرار داده شدند.

نمونه برداری از بذرها

 در مللدت یک ماه در فواصل زماني یک هفته، سلله هفته و 
چهار هفته بعد از قرار دادن در دماهاي ذکر شللده، نمونه برداری 
از بذرهللا انجام شللد و آزمون جوانه زني اسللتاندارد بر اسللاس 
اصللول انجمن بین المللی )ISTA(2 آزمون بذر با کاشللت بذرها 
 بللر روی دو الیه کاغذ صافللی و قرار دادن آن هللا در دمای20 
درجه سانتی گراد، به منظور محاسبه درصد و سرعت جوانه زني و 
شمارش تعداد گیاهچه های غیرعادی انجام گردید. برای تعیین 
سرعت جوانه زنی، بذرهای جوانه زده، با شمارش روزانه با فاصله 

زمانی 24 ساعت، هم از شاهد و هم از بذرها آلوده، انجام شد. 
1- Potato- Dextrose- Agar )PDA( 
2- International Seed Testing Association )ISTA(

بررسی صفات جوانه زنی بذرهای ...
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آزمون شستشو1

به منظور بررسللي جمعیت قارچ تحت شللرایط ذکر شللده، 
آزمللون تعیین جمعیت قارچ به کمک الم گلبول شللمار قبل از 
قرار دادن در تیمار و یک ماه پس از تیمار و نگهداری در شرایط 
ذکر شللده، به ترتیب زیر انجام شللد: تعللداد 40 بذر از بذرهای 
 )Tween( آلوده شده، درون لوله آزمایش حاوي 2-1 قطره توین
20 قرار داده شللد و مقدار 15 میلی لیتر آب مقطر سللترون به آن 
اضافه گردید تا بذر ها غوطه ور شللوند. بذرها به مدت 10 دقیقه 
در تکان دهنده اتوماتیک قرار داده شدند. سپس محلول حاصل 
از پارچۀ نخی اسللتریل عبور داده شللد و مایع رد شده از پارچه 
درون لوله های سانتریفیوژ ریخته شده و به مدت 10 دقیقه با دور 
3500 سانتریفیوژ شد. محلول شناور روي لوله های  سانتریفوژ را 
دور ریخته و 1 میلی لیتر آب مقطر سترون به رسوب اضافه کرده 

و به هم زده تا کامًا یکنواخت شود. 
سللپس10 میکرولیتر از محلول رسللوب بر روي الم گلبول 
شللمار و در زیر میکروسللکوپ با بزرگنمایي 40 برابر بررسللي 
گردیللد. درصد و سللرعت جوانه زني، درصد بللذر غیرعادی و 
تعداد اسللپورها با اسللتفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 
 MSTAT-Cو SAS کامللًا تصادفللی با اسللتفاده از دو نرم افللزار
تجزیه آماری شللدند. همچنین جدولی مبنی بر رطوبت نسبی در 
دماهای ذکر شللده به منظور تعیین محتوی رطوبت بذرها در این 

شرایط تنظیم گردید.

نتايج و بحث
در رابطلله با درصد جوانه زنی اثر متقابل چهارگانۀ بذر، دما، 
رطوبت و زمان معنی دار شد که نتایج مقایسه میانگین های آن در 
شکل1 مشاهده می گردد. مقایسۀ میانگین ها نشان داد که بذرهای 
شللاهد )غیرآلوده( که در خشک ترین محیط )رطوبت نسبی 65 
درصد( و کمترین مدت )یک هفته( نگهداری شده بودند دارای 
بیشترین درصد جوانه زنی بودند. کمترین درصد جوانه زنی مربوط 
به بذرهایی بود که برای مدت سلله هفته یا بیشللتر در محیط های 
 بللا رطوبت نسللبی 75 درصللد یا بیشللتر نگهداری شللده بودند 

)شکل1- ب(. در سطوح رطوبتی پایین )75 و 65 درصد( تفاوت 
دمای نگهداری 15 و25 درجه سانتی گراد کمتر بوده و با افزایش 
رطوبللت و مدت نگهداری به خصوص در مورد بذرهای آلوده 
تفاوت درصد جوانه زنی در دو دمای مذکور بیشللتر شللده بود. 
در رابطه با سللرعت جوانه زنی اثر آلودگی بذر)P>0/05( و اثر 
متقابل دما، رطوبت، زمان ) P>0/01( معنی دار شده اند که نتایج 
آن در شکل های2 و3 مشاهده می گردند، همانطورکه در شکل 
2 مشاهده مي شود به طورکلی بذرهای شاهد از سرعت جوانه زنی 
بیشللتری نسللبت به بذرهای آلوده برخوردار بودند. در رابطه با 
سرعت جوانه زنی اثر آلودگی بذر )P>0/05( و اثرات سه گانه 
دما، رطوبت، زمان )P>0/01( معنی دار شللدند که نتایج آن در 
 شکل های2 و3 مشاهده  می گردد، همانطورکه در شکل 2 مشاهده 
مي شللود به طورکلی بذرهای شاهد از سرعت جوانه زنی بیشتری 
نسبت به بذرهای آلوده برخوردار بودند. در مورد اثرات متقابل 
دمللا، رطوبت و زمان نیز مقایسللۀ میانگین ها در شللکل3 نشللان 
می دهد که بیشللترین سللرعت جوانه زنی مربوط به بذرهایی بود 
که به مدت سلله هفته در رطوبت نسللبی 75  درصد و در دمای 
25 درجه سانتی گراد نگهداری شللده بودند. پایین ترین سرعت 

جوانه زنی نیز متعلق به بذرهای نگهداری شده در دمای 35 درجه -
سانتی گراد و رطوبت 75 درصد به باال به مدت بیش از سه هفته 
بود. همچنین مقایسللۀ میانگین ها بیانگر این موضوع است که در 
رطوبت نسللبی 65 درصد تفاوت بین دما های مختلف نگهداری 
بسیار کمتر از رطوبت 75 درصد به باال بوده و در رژیم حرارتی 
رطوبتی اخیر مللدت زمان نگهداری نقش ویژه ای در سللرعت 
جوانه زنی بذرها داشللت به طوری که مدت زمان نگهداری بیش 
از یک هفته به شدت سرعت جوانه زنی بذرهای نگهداری شده 
در دمای 35 درجه سانتی گراد را کاهش داد. در رابطه با درصد 
جوانه زنی غیرعادی مقایسه میانگین های اثر متقابل آلودگی بذر، 
دما، رطوبت و زمان معنی دار شللد که نتایج آن در شکل های 4 

و5 ارائه شده است. 
همانطورکه مشاهده می گردد در رطوبت کمتر)65 درصد( 
بیشترین درصد گیاهچه های غیرعادی موجود در بذرهای آلوده 
1- Washing test
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شکل 1- مقایسه میانگین های اثر متقابل دما، رطوبت، زمان، بذر، )الف( 
 بذرهای آلوده و )ب( بذر شاهد، بر درصد جوانه زنی بذرهای چاودار کوهی

Figure 1- The interaction of temperature,relative humidity and incubation time and seed 

 )a( infected seed and )b( control seeds of Mountain rye )Secale montanum( germination percentage.

بررسی صفات جوانه زنی بذرهای ...
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شکل3- اثر ات دما، رطوبت، زمان بر صفت سرعت جوانه زنی در بذرهای چاودارکوهی.
Figure3- The interaction of temperature, relative humidity and incubation  time on 

Mountain rye )Secale montaun( seed germination rate

شکل 2- اثر قارچ آسپرژیلوس فاووس بر سرعت جوانه زنی در بذرهای شاهد و آلوده چاودار کوهی
Figure2- The effect of Aspergillus flavus on seed germination rate in control and 

infected seed of Montain rye )Secale montanum( seed germination percentage.
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شکل 4- اثر بذر، دما، رطوبت در بذرهای شاهد وآلوده بر درصد گیاهچه های غیرعادی چاودار کوهی.
Figure4- Mean comparison¢¢¢ interaction of seed, infectionÐÐÐŸŸŸ¸¸¸ŸŸŸŸŸŸstorage¨¨¨¨¨¨¨temperature and relative humidity on abnormal seedlings 

percentage of Mountain rye )Secale montonum( in control and infected traits 

- اثر متقابل توده بذر - رطوبت نسبی - زمان در بذرهای شاهد و آلوده بر  درصد گیاهچه های غیرعادی چاودار کوهی 5 شکل
Figure5- Mean comparisons of  interaction of seed infection, storage  relative humidity and time on abnormal 

seedlings percentage of Mountain rye )Secale montanum( in control and infected traits

بررسی صفات جوانه زنی بذرهای ...
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شکل6- اثر دما، رطوبت نسبي بر فراوانی اسپورهای قارچ آسپرژیلوس فاووس بر بذرهای چاودار کوهی
 Figure 6- Mean comerasion of  interaction of storage temperature and  relative humidity on 

Aspergillus flavus spore abundance on Mountain rye )Secale montanum( seeds.

مربوط به دمای 35 درجه سللانتی گراد بود که تفاوت آن با سایر 
دماها معنی دار گردید)P>0/05( اما با افزایش رطوبت هم در شاهد 
 و هم در تیمار بذر آلوده، در دمای 35 درجه سانتی گراد به دلیل 
این که بعد از مدت زمان سلله و چهار هفتله درصد جوانه زنی به 
صفر رسللید. با لطبع درصد جوانه زنی غیرعادی نیز صفر بود، اما 
در رطوبت هللای بللاال یعنی 75 و86 درصللد در دمای 35 درجه 
 سللانتی گراد تفاوت معنی دار بین شللاهد وتیمار مشللاهده نشللد 
)P> 0/ 05(. در بذرهای آلوده در دمای 25 درجه سللانتی گراد 
بین هر سه رطوبت مورد بررسی تفاوت معنی دار وجود نداشت. 
در رابطلله بللا اثر متقابللل زمان و رطوبللت نیز بیشللترین درصد 
جوانه زنللی غیرعللادی در رطوبت 86 درصد بعللد از یک هفته 
مشللاهده شد که با رطوبت 65 درصد بعد از چهار هفته رطوبت 
 .)P<0/05( و75 درصد بعد از یک هفته تفللاوت معنی دار نبود
در اثر متقابللل آلودگی بذر، رطوبت و زمللان، کمترین درصد 
جوانه زنی غیر عادی مربوط به رطوبت 75 درصد بعد از سه هفته 
در بذرهای شللاهد بود. درصللد جوانه زنی غیرعادی در رطوبت 
65 درصد و بعد از سلله هفته افزایش داشت، که این افزایش در 

مقایسلله با رطوبت های بیشتر )86 و 75 درصد(، به این دلیل است 
که در مجموع در رطوبت های بیشللتر، درصد جوانه زنی )عادی و 
غیرعادی(، به خصوص در دمای بیشتر، کاهش چشم گیری دارد.

اثر دما و رطوبت نسبي بر فراوانی اسپورهای 

قارچ آسپرژيلوس فالووس بر روی بذر 

 در رابطه با فراوانی اسللپور بر روی بذرهای چاودار کوهی 
در مورد دو فاکتور بررسی شده )دما و رطوبت( اثر متقابل دما و 
رطوبت معنی دار شده که نتایج مقایسه میانگین های آن در شکل 
6 مشاهده مي شود. همچنین به منظور تعیین محتوای رطوبت بذر 
)براساس وزن تر(، در هر دما و رطوبت نسبی معین ارائه گردیده 
تا مشخص گردد که در دماها و رطوبت های نسبی ذکر شده در 
آزمایش، رطوبت درون بذر چقدر مي باشد، که این امر به منظور 
درک بهتر اثرات آلودگی قارچی  در رطوبت های مختلف درونی 
 بللذر دارای اهمیت مي باشللد )جدول 1(. همانطور که مشللاهده 
مي شود با افزایش دما در هر رطوبت نسبی، کاهش محتوای رطوبت 
 بذر مشللاهده مي شللود )جدول 1(. چنان که در شکل6 مشاهده 
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Secale montanum( در رطوبت های نسبی و دماهای مشخص محل  جدول1- درصد محتوای رطوبت  بذر چاودار کوهی )
Table1-Moisture content percentage of Mountain rye )Secale montanum( seed in certain storage temperature and relative humidities

دما )درجه سانتی گراد(
Temperature  )oC(   

محتوای رطوبت بذر )درصد(
   Seed moisture content(%)

152535

86175.1616

755.13139.12

65132.12122

مي شود بیشترین فراوانی اسپور در مرطوب ترین محیط )رطوبت 
نسللبی 86 درصد( و در دمای 25 درجه سللانتی گراد اتفاق افتاد. 
کمترین میزان آن نیز در پایین ترین رطوبت نسللبی )65 درصد( 
و خنک ترین محیط نگهداری مشللاهده گردید. تفاوت دماهای 
15 و35 درجه سللانتی گراد در فراوانی اسپور بستگی به رطوبت 
نسبی محیط داشت، در رطوبت نسبی 65 درصد دمای باالتر )35 
درجه سللانتی گراد( و در رطوبت نسبی 75 درصد دمای پایین تر 
)15 درجه سانتی گراد( به طور معنی داری )p> 0/05( در فراوانی 
اسپور مؤثر بودند. این در حالی است که در باالترین سطح رطوبت 
نسبی )86 درصد( تفاوت دو دمای مذکور از لحاظ آماری معنی دار 
نبود. همانطور که مشللاهده شد در هر سه رطوبت نسبی بررسی 
شده در این آزمایش )65، 75 و 86 درصد(، فراوانی اسپور قارچ 
آسللپیرژیلوس فاووس در دمای 25 درجه سللانتی گراد بیشللتر 
بود واین نشللان دهندۀ فعالیت بیشللتر این قارچ بر روی بذرهای 
 این گیاه در این دما مي باشللد، همچنیللن در رطوبت های باالتر

)86 درصللد( بین دماهای 15 و 35 درجه سللانتی گراد از لحاظ 
فعالیللت این قللارچ تفاوتللی مشللاهده نگردید کلله می تواند به 
دلیللل کمتر بللودن محتوای رطوبت بذر در ایللن دما )35 درجه 
سللانتی گراد( و رطوبت آن )86 درصد(، نسللبت به دمای کمتر 
)15 درجه سللانتی گراد(  باشللد. با افزایش دمللا در یک رطوبت 
نسللبی ثابت، محتللوای رطوبت بذر کاهش می یابللد. با توجه به 

این که رطوبللت محتوی بذر امری مهم در گسللترش آلودگی 
مي باشللد، این نتایج نشان مي دهد که در این شرایط دمای باالتر 
جهللت فعالیللت این قارچ مفید نمي باشللد، اما بللا توجه به مضر 
بللودن دمللای 35 درجه سللانتی گراد برای بذرها ایللن دما برای 
نگهللداری بذر توصیه نمی گللردد. نتایج مشللابهی در این زمینه 
در ارتبللاط بللا جمعیت قللارچ و متعاقباً کاهللش در جوانه زنی، 
 در مللدت زمللان نگهداری، در بذر برنج گزارش شللده اسللت 

.)Mian and Fakir, 1998(

در  سللانتی گراد  درجلله   25 و   15 دمللای  دو  مقایسللۀ  بللا 
رطوبت های نسللبی مختلف، مشاهده مي شللود که تولید اسپور 
در دمللای25 درجه سللانتی گراد، با وجود بیشللتر بودن رطوبت 
 محتوی در 15 درجه سانتی گراد، از میزان تولید آن در دمای 15 
درجه سللانتی گراد بیشتر است بیانگر این واقعیت است که دمای 
کمتر مانع از گسللترش فعالیت قارچ شللده اسللت. در تحقیقات 
دیگر نیز نشان داده شده است که رشد مطلوب این قارچ بر روی 
محیط های مختلف غذایی در دمای 25 تا 35 درجه سللانتی گراد 
رخ داده اسللت و  محدوده دمایی رشللد این قارچ حداقل 12 و 
 Holmoquist et al.,( حداکثر 43 درجه سللانتی گراد بوده اسللت
1983(. همچنین در بذرهای ذرت نشان داده است که در رطوبت 

 محتوی کمتر از 17/5 درصد، فعالیت این قارچ متوقف شده است 
بذرهللای  اخیللر  تحقیللق  در   .)Wrether and Sweets,2007(

بررسی صفات جوانه زنی بذرهای ...
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چللاودار کوهللی با گذشللت زمان در طللول یک مللاه از دورۀ 
نگهداری کاهش یافته و گسللترش قارچ نیز بیشللتر بود. کاهش 
در درصللد جوانه زنی بللا افزایش محتوای رطوبللت بذر و طول 
 دوره نگهداری، توسللط محققین دیگر نیز گزارش شللده است 
)Cook and Veseth, 1991(. در تحقیقی که در زمینه تأثیر مدت 

نگهللداری و شللرایط مختلف رطوبتی و حرارتللی روی درصد 
جوانه زنی بذرهای بادام زمینی انجام شده، نشان داده شده است 
که در صورت نگهداری بذرهای بادام زمینی به مدت شللش ماه 
در سللطوح رطوبت نسبی و دمایی مختلف نگهداری شده بودند 
که محتوای رطوبت بذر، براسللاس وزن تر 8/5، 13/5، 17 و 21 
درصد و دماهای 8/5، 28و 45 درجه سللانتی گراد بذر، فراوانی 
قارچ  آسللپرژیلوس فاووس با گذشللت زمللان )افزایش مدت 

نگهللداری( افزایش و درصد جوانه زنی بذرها کاهش داشللت، 
چنانچه قارچ آسپرژیلوس فاووس بیشترین فراوانی خود را در 
رطوبللت محتللوی 13/5 درصد و دما 15 در جه سللانتی گراد به 

.)Holmoquist et al., 1983( مدت یک ماه داشت
 در آزمایشللی دیگر با آلوده سازی بذرهای لوبیا چشم بلبلی با 
گونه های مختلف قارچی از جمله  قارچ آسپرژیلوس فاووس نیز 
نشان داده شد که این قارچ ضمن تأثیر روی قابلیت جوانه زنی بذر، 
سللرعت جوانه زنی را کاهش داده و موجب پوسللیدگی بذر شده 
اسللت )Oluyemis et al., 2006(. نتایج این تحقیق نیز نشان داد که 
قارچ آسپرژیلوس فاووس روی سرعت جوانه زنی بذرهای چاودار 
کوهی اثر گذار مي باشد و سرعت جوانه زنی بذرهای آلوده، بدون 

توجه به شرایط نگهداری، از بذرهای شاهد کمتر مي باشد. 

References                                                                                                                                        منابع
Anonymous, 2004b. International rules for seed testing. Bassersdorf, Switzerland, International Seed Testing 
Association\ )ISTA(.
Christensen C. M., 1971. Influence of sorghum seed by storage fungi at moisture contents of 13.5-15% and condition of 
samples from commercial bins. Mycopathol. J. 44: 277-282.
Cook R. J. and R. J. Veseth. 1991. Wheat Health Management. APS Press, St. Paul, Minnesota, USA. 152 PP.
Hill, R. A., Lacey, J., 1993. Factors determining the micro¯ora of stored barley grain. Ann. App. Biol. 102, 467±483.
Holmoquist G. U., H. W. Warker and H. M. Stahr. 1983. Influence of temperature, pH, water activity and antifungal 
agents on growth of Aspergillus flavus and  A.parasiticus. J. Food Sci. 48: 778-782.
Karimi. H. 1989. Range management. Tehran University Publication.
Malaker P. K., I. H. Mian, K. A. Bhuiyan, A. M. Akanda and M. M. A. Reza. 2008. Effect of storage conditions and 
time on seed quality of wheat. Bangladesh J. Agri. Res. 33: 469-477.
Mian, I. H. and G. A. Fakir. 1998. Effect of container and length of storage on seedborn infection of fungi in rice 
seed. In: Progress and Prospect of Seed Pathological Research in Bangladesh: Proc. First National Workshop on Seed 
Pathology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. P. 7. 
Moubasher A. H., S. I. I. Abdel-Hafez, F. T. Hissy and S. K. M. Hassan. 2003. Effect of temperature and moisture 
content on Egyptian peanut seed-born fungi. J. Mycopathol. 70. 49-54.
Mycock D. G., F. C. Blakeway and M.P. Watt. 2004. The general applicability of in vitro storage technology to the 
conservation and maintenance of plant germplasm. South African J. Bot. 70: 31-36.
Oluyemis B., A. Oladimeji and O. Balogune. 2006. Pathogenicity and cell wall-degrading enzyme activities of some 
fungal isolates from cowpea )Vigna unguiculata(. Biochem.J.18: 45-51.
Rockland L. B. 1960. Saturated salt solution for static control of related  humidity. Analy. Chem. 32:  1375-1376.
Wrather J. and L. E. Sweets, 2007. Aflatoxin in corn. Research paper, Agricultural Experiment Station- College of 
agriculture, Food and Natural Resources. University of Missouri.

مرضیه دهقان و همکاران




