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  مقاله پژوهشی

تحت شرایط مختلف ) Brassica napus( پرایمینگ بر قابلیت حیات بذر ارقام کلزا ریتأث

  انبارداري

  3پور یصادق، حمیدرضا 2 ، بنیامین ترابی* ،2فر يقادر، فرشید 1 محسن ملک

  چکیده مبسوط

 وقایعی مثل افزایش سنتز اسیدهاي نوکلئیک، فعال شدن. باشد یمبهبود بذر  هاي روش ترین یجراپرایمینگ یکی از : مقدمه

در طی پرایمینگ موجب مجهز شدن بذر به  یدانیاکس یآنت تیظرفتنفسی و بهبود  هاي یتفعالترمیمی، افزایش  يندهایفرآ

 با. باشد یمو سبز شدن  یزن جوانهپرایمینگ افزایش درصد، سرعت و یکنواختی  آثار نیتر مهمازجمله . شود یممتابولیسم پیشرفته 

برخی محققان . دانند یمرا ماندگاري بذرهاي پرایمینگ شده  شیوهاستفاده از این  محدودکنندهعامل  ینتر مهممحققان  حال نیا

دیگر از محققان افزایش ماندگاري بذرها با  يا عده که یدرحال .گردد یممعتقدند پرایمینگ باعث کاهش قابلیت انبارداري بذرها 

پرایمینگ بر قابلیت انبارداري بذرهاي  ریتأثبررسی  منظور بهاین مطالعه  رو نیازا. اند کردهاستفاده از تیمارهاي پرایمینگ را گزارش 

  .شرایط متفاوت انبارداري طراحی و اجرا شد تحتارقام کلزا 

، تراپر و پاور یکسا-کا يدي ها نام بادر این مطالعه اثرات پرایمینگ بر قابلیت ماندگاري بذرهاي سه رقم کلزا : ها روشمواد و 

سپس . تیمار شدندکلرید سدیم منظور بذرها ابتدا با دو روش هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ  نیبه ا. بررسی شد 50 یوالها

ماه  8 به مدتسلسیوس درجه  45و  35، 25، 15درصد در دماهاي  15و  12، 9، 6 يها رطوبتبذرهاي پرایمینگ شده و شاهد با 

 یزن جوانهروز انجام و مورد آزمون  30ي از تیمارهاي مختلف بذري با فواصل یک تا بردار نمونهانبارداري  دورهنگهداري شدند و طی 

 زمان ،تجمعی در مقابل روز پس از انبارداري یزن جوانهي درصد ها دادهبه  پارامتره سهدر پایان با برازش مدل لجستیک . قرار گرفتند

  .قرار گرفت مورداستفادهانبارداري بذرها  یسهمقامعیار  عنوان بهدرصد محاسبه و  50به  یزن جوانه کاهش تا

. مایزي از خود نشان دادنتایج نشان داد رفتار انبارداري بذرهاي کلزا بسته به رقم بسیار متفاوت بود و هر رقم رفتار مت: ها یافته

اثرات  یسهمقا. همچنین اثرات پرایمینگ بر قابلیت ماندگاري بذرها بسته به شرایط انبارداري، رقم و نوع پرایمینگ متفاوت بود

تیمارهاي پرایمینگ در شرایط انبارداري با رطوبت  یطورکل به که پرایمینگ بر ماندگاري بذرها در شرایط مختلف انبارداري نشان داد

همچنین تیمارهاي . ندداشت تر یینپابذر و دماي انبار باالتر کارایی بیشتري نسبت به شرایط انبارداري با رطوبت بذر و دماي انبار 

 50 یوالهاتراپر و  ياه رقمدر  که یدرحال. اغلب موجب افزایش ماندگاري بذرها شدند پاور یکسا-کا يدپرایمینگ در رقم 

  .هیدروپرایمینگ اغلب موجب بهبود ماندگاري بذرها و در مقابل اسموپرایمینگ منجر به کاهش ماندگاري بذرها شد

از عوامل  تواند یمپرایمینگ بر قابلیت حیات بذرهاي کلزا  آثاراین آزمایش مشخص شد  هاي یافتهبا توجه به : گیري یجهنت

همچنین در این مطالعه تیمار . باشد ریرپذیتأثمختلفی مثل رقم، شرایط مختلف انبارداري و همچنین نوع تیمار پرایمینگ 

باعث افزایش شدت زوال و  غالباًهیدروپرایمینگ اغلب باعث افزایش قابلیت انبارداري بذرها شد و در مقابل تیمار اسموپرایمینگ 

  .کاهش ماندگاري بذرها شد

  طول عمر بذر، زوال بذر، رفتار انبارداري بذر، هیدروپرایمینگ، اسموپرایمینگ: کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

 .یسه شدمقا رفتار انبارداري بذرهاي ارقام کلزا تحت شرایط انبارداري طبیعی -1

 .گردید بررسی پرایمینگ بر قابلیت انبارداري بذرهاي ارقام کلزا تحت شرایط مختلف انبارداري ریتأث -2
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  ...مختلف شرایط تحت کلزا ارقام بذر حیات قابلیت بر پرایمینگ تأثیر: ملک و همکاران

  مقدمه

بهتر سبز  توانند یمو قدرت باال  تیفیک بابذرهاي 

محیطی  يها تنشو همچنین در مواجهه با شرایط  شوند

و سبز شدن  یزن جوانهاز سرعت، درصد و یکنواختی 

). 2004و همکاران،  1دونالد مک(باالتري برخوردار باشند 

 توانند ینمات یال حکر اشیساز مانند یبذرها ناز طرفی 

از افته و یتدریج زوال   درنهایت به و تا ابد زنده بمانند

قبل از برداشت شروع و زوال بذر در مزرعه . روند یمبین 

رسد  بذر به بلوغ فیزیولوژیکی می د و از زمانی کهشو می

بذرهاي . برداشت، زوال در مزرعه ادامه دارد تا زمان

ندرت بالفاصله پس از برداشت کشت   گیاهان زراعی به

و معموالً براي چندین روز، هفته، ماه یا سال  شوند یم

 بذرها ).2010و همکاران، 2فر يقادر( شوند یمنگهداري 

 هاي یبآسدر طول زمان پس از برداشت بسیار مستعد 

 اي یدهپدزوال بذر  ازآنجاکه. مکانیکی هستند زیستی و

) 2011و همکاران، 3کاپور( باشد یم برگشت رقابلیغ

جلوگیري یا به حداقل رساندن کاهش کیفیت و قابلیت 

حیات بذر طی انبارداري بسیار مهم است و باعث 

از ایجاد خسارات اقتصادي، اکولوژیکی و  گیري یشپ

بینی  این امر مستلزم مطالعه و پیش ؛ کهشود یمزراعی 

و 4عالیوند( باشد یمکیفیت بذر طی فرایند انبارداري 

  ).2012و همکاران، 5؛ بیولی2013همکاران، 

گونه به گونه دیگر و نیز در میان  سرعت زوال از یک

و 6جاتوي(دارد زیادي گونه نوسان  یک ارقام مختلف

ازجمله شامل عواملی زوال  يامدهایپ ).2001همکاران، 

از دست کاهش و ، یزن جوانهو سرعت کاهش درصد 

ضعیف و درنهایت  هاي چه یاهگ، ایجاد بذر قدرت رفتن

درصد . )2009و همکاران، 7خاتون( باشد یممرگ بذر 

تر از بذرهاي  کم زوال یافته ي بذريها محمولهسبز شدن 

زوال  يبذري ها از محمولهاستفاده ، رو نیا از. سالم است

 و در دار ، مزارع لکهکنواختیریغ تراکم منجر بهیافته 

و همکاران، 8بیابانی( گردد یمنهایت کاهش عملکرد 

                                                             
1 Mcdonald 
2 Ghaderi-Far 
3 Kapoor 
4 Alivand 
5 Bewley 
6 Jatoi 
7 Khatun 
8 Biabani 

یک صفت  هعمدبطور  ،بذر قابلیت انبارداري). 2011

متعددي  عوامل ریشده ژنتیکی است و تحت تأث کنترل

محیط نگهداري،  رطوبت و کیفیت اولیه بذر، دما ازجمله

 هاي یآلودگمثل طول مدت نگهداري و عوامل زیستی 

و 10شلر؛ 2017و همکاران، 9بلوچی(هستند قارچی 

  .)2008 همکاران،

ترین عوامل محیطی دخیل در فرایند زوال طی  مهم 

انبارداري بذرها دما، رطوبت نسبی محیط و به دنبال آن 

 ).2010و همکاران،  فر يقادر( باشد یمرطوبت بذر 

افزایش دما و محتوي رطوبت بذر منجر به تسریع زوال و 

دماي باال سرعت . گردد یمکاهش کیفیت بذر 

منجر به  و هایی را تسریع کردفرآیندهاي بیوشیمی

). 2008و همکاران،  شلر( شود یمزوال افزایش سرعت 

تحت شدت  حساسیت بذرها به دماهاي باال بههمچنین 

از دست دادن  یطورکل به. باشد یمبذر محتواي آب  تأثیر

بذر رابطه  رطوبت و دما با افزایش بذرهازیست پذیري 

  ).2006و همکاران، 11کیبینزا( مستقیم دارد

 کردن خشکو  شده کنترلبه آبنوشی پرایمینگ  واژه

یی کاراباعث افزایش  که شود یممجدد بذر اطالق 

 گردد یمدر شرایط تنش  یژهو بهبذري  يها محموله

و همکاران؛ 13؛ اکرم قادري2015و همکاران، 12پاپارال(

افزایش  سازوکارمطالعات زیادي در خصوص ) 2008

کارایی بذرها طی پرایمینگ صورت گرفته است و 

به تغییرات فیزیولوژیک،  روشسودمندي این 

بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی طی آبنوشی و 

، 14ابراهیم(است  شده دادهبذرها نسبت  کردن خشک

برخی مزایاي پرایمینگ هنگام  حال  نیا با). 2016

. یابد یمکاهش  شده یمینگپرابذرهاي  کردن خشک

 موردبالفاصله  شده  یمینگپراهمچنین اگر بذرهاي 

ممکن است در هنگام انبارداري قرار نگیرند  استفاده

 ینتر عمدهمحققان یکی از  رو نیازا. ینندبآسیب 

را ماندگاري بذرهاي پرایمینگ  روشي این ها تیمحدود

ي ها گزارش). 2015و همکاران، 15حسین( دانند یمشده 

                                                             
9 Balouchi 
10 Shelar 
11 Kibinza 
12 Paparella 
13 Akram-Ghaderi 
14 Ibrahim 
15 Hussain 
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 1398/ شماره دوم /سال ششم/ هاي بذر ایران پژوهش

ی در خصوص ماندگاري بذرهاي پرایمینگ ضیضدونق

براي مثال کاهش قابلیت انبارداري . شده وجود دارد

ذرت  ازجملهبذرهاي پرایمینگ شده در گیاهان مختلف 

و 2هیل(، کاهو )2002و همکاران، 1چیو(شیرین 

و همکاران، 3گروسینگه(ی فرنگ گوجه، )2007همکاران، 

گیاهان هایی دیگري از  و همچنین در گونه) 2002

؛ 1989و همکاران، 4آرگریچ(زراعی و سبزیجات 

. است شده گزارش) 1999، و همکاران 5هاکیاسالیهوگلو

مبنی بر افزایش ماندگاري بذرها  ییها گزارشاز طرفی 

 و همکاران،6مندار( وجود داردپرایمینگ نیز  تحت تأثیر

و 7ر؛ بوتل2002؛ چیو و همکاران، 1986 همکاران،

پرایمینگ بر  آثارمطالعه بنابراین ). 2009همکاران، 

 يور بهره منظور بههاي بذري  قابلیت حیات محموله

در حوضه علوم بذر و  روشبیشتر از اثرات مثبت این 

بسیار مفید  تواند یم، شیوههمچنین تجاري شدن این 

       .واقع شود

بررسی قابلیت ماندگاري  حوضهاکثر مطالعات در 

مختلف گیاهی  يها گونهبذرهاي پرایمینگ شده در 

شومبر و ( اند شده  انجامهاي زوال مصنوعی  تحت آزمون

، 9دونالد ؛ مک2007؛ هیل و همکاران، 2005، 8برادفورد

هاي سریع برآورد  که آزمون درحالی). 1999، 9دونالد مک

 طور بهشرایط طبیعی انبار را  تواند ینمطول عمر بذرها 

سازي کند و موجب بیان نتایج اشتباه  صحیح شبیه

این یک امر ضروري است که قابلیت و  گردد یم

بذري تحت شرایط طبیعی  يها محمولهماندگاري 

شومبر و ( رسیدتري  شود تا به نتایج واقعیبررسی 

  ). 2010، 10برادفورد

و صنعتی شدن محصوالت  آوري فنبا پیشرفت      

توجه  روزافزون مورد طور بهکشاورزي نیاز به انبارداري 

. گرفته است کشاورزان قرارتولیدکنندگان و 

تولیدکنندگان بذر باید بذرهاي تولیدي خود را حداقل 

                                                             
1 Chiu 
2 Hill 
3 Gurusinghe 
4 Argerich 
5 Hacisalihoglu 
6 Dearman 
7 Butler 
8 Schwember and Bradford 
9 Mcdonald 
10

 Schwember and Bradford 

براي مدت کوتاهی تا رسیدن فصل رشد بعدي نگهداري 

شده باشد تا  کنند، طی این دوره کیفیت بذر باید تضمین

از طرفی امروزه . از تلفات و خسارات جلوگیري شود

 ایمینگ موردپر یژهو بهبهبود بذر  هاي روشاستفاده از 

توجه تولیدکنندگان بذر و حتی کشاورزان قرارگرفته 

لذا با توجه به اهمیت پرایمینگ و بررسی قابلیت  .است

 یمینگ شده، هدف از این پژوهش،انبارداري بذرهاي پرا

بذرهاي پرایمینگ شده طی  انبارداريبررسی قابلیت 

  .باشد یمشرایط مختلف انبارداري در ارقام مختلف کلزا 

  

  ها روشمواد و 

در آزمایشگاه  1396-97در سال  پژوهشاین 

تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

در این مطالعه از بذرهاي سه رقم کلزا . گرگان انجام شد

 5013 یوالهاو  12، تراپر11پاور یکسا- کا يد يها بانام

بذرها از . استفاده شد) 2017( 1396در سال  دشدهیتول

مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان گرگان تهیه مرکز 

کیفیت اولیه بذرها بالفاصله پس از همچنین . ندشد

آزمون  .تعیین شد شده کنترلتوسط آزمون زوال  ،تهیه

توسط  شده ارائهبا استفاده از روش  شده کنترلزوال 

همراه با تغییراتی انجام ) 1999(و همکاران 14بورگینک

در این آزمون بذرهاي هر رقم جداگانه توسط توري . شد

لیتر  میلی 40هاي وکیوم حاوي  سیمی درون ظرف

 48محلول اشباع کلرید سدیم قرار گرفتند و به مدت 

این کار . منتقل شدندسلسیوس درجه  5ساعت به دماي 

یافته و به مقدار  رطوبت بذرها افزایش شود یمباعث 

سپس بذرها در . برسد) تر وزنبر مبناي (درصد  3/0±9

 منظور به. لیتري قرار گرفتند میلی 14فالکن  يها لوله

اطمینان از عدم تبادل رطوبت بذرها با محیط بیرون 

. فالکن توسط چسب پالستیکی پلمپ شد يها لولهدرب 

سلسیوس درجه  45به بن ماري با دماي  ها لولهسپس 

 24روز نگهداري و با فواصل  10ه مدت منتقل شدند و ب

 یزن جوانه آزمونگیري و  از تیمارهاي بذري نمونه ساعت

قرار  یموردبررسانجام و روند کاهش قابلیت حیات بذرها 

  .گرفت

                                                             
11 Dk-xpower 
12 Traper 
13 Hayola50 
14 Bruggink 
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  ...مختلف شرایط تحت کلزا ارقام بذر حیات قابلیت بر پرایمینگ تأثیر: ملک و همکاران

از دو روش  ،پرایمینگ هايمنظور اعمال تیمار به

روش  در. هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ استفاده شد

در  ور غوطهبه حالت بشر هیدروپرایمینگ بذرها درون 

لیتر آب  میلی 5به ازاي هر گرم بذر ( 5به  1آب با نسبت 

و 1جعفر( ساعت قرار گرفتند 12به مدت ) استفاده شد

منظور  مدت آبنوشی به طی). 2012همکاران، 

رسانی و جلوگیري از خسارات ناشی از کمبود  اکسیژن

اده از پمپ آکواریوم صورت اکسیژن، هوادهی با استف

 یهوادهی به صورت). 1991، 2بوجالسکی و نینا(گرفت 

صورت معلق در  شد که بذرها طی آبنوشی به انجام می

اسموپرایمینگ از روش  اعمال تیمار منظور به. آب بودند

همراه با ) 2006(و همکاران 3شده توسط فرهودي ارائه

کلزا به مدت  در این روش بذرهاي. تغییراتی استفاده شد

بر متر کلرید  یمنسز یدس 14ساعت در محلول  16

هوادهی در طی  در این روش نیز. ور شدند سدیم غوطه

پس از اتمام پرایمینگ، بذرهاي  .پرایمینگ صورت گرفت

درجه  25تا  23پرایمینگ شده در دماي اتاق با دماي 

 5-6بین (قرار گرفتند تا به رطوبت اولیه خود سلسیوس 

  .برسند) درصد

 ههمرا بذرهاي پرایمینگ شده خشک شدن،پس از 

 4روش هامپتون و تکرونی با بذرهاي شاهد توسط

درصد  15و  12، 9، 6 يها رطوبتبه ) 1رابطه ) (1995(

  .رسانده شدند

                            ):1(رابطه  
12

B)-(100

A)-(100
W W

  

درصد  Bدرصد رطوبت اولیه بذر،  A در این رابطه

وزن  W2وزن اولیه نمونه بذري و  W1رطوبت موردنظر، 

ثانویه نمونه بذري پس از اضافه کردن رطوبت براي 

مثال، اگر  عنوان به. باشد یمرسیدن به رطوبت موردنظر 

درصد و وزن  5درصد رطوبت اولیه یک نمونه بذري 

درصد  10نظر  شد و رطوبت موردگرم با 10اولیه بذر 

براي . شود یمگرم محاسبه  55/10برابر  W2مقدار باشد، 

گرم  55/0 بایست یمدرصد  10رساندن رطوبت بذرها به 

قبل از اضافه . آب مقطر به بذرها اضافه کرد) لیتر یلیم(

کردن آب به بذرهاي تیمارهاي مختلف، بذرها با وزن 

                                                             
1 Jafar 
2 Bujalski and Nienow 
3 Farhoudi 
4 Hampton and Tekrony 

 3و ارتفاع  5به قطر  ومیوک يها ظرفمشخص درون 

براي  شده محاسبهر آب ریخته شدند و مقدا متر یسانت

براي . اضافه شد ها آنرسیدن به رطوبت موردنظر به 

توسط  ها ظرفییر رطوبت بذرها، درب تغ عدماطمینان از 

سپس براي به تعادل . شد مهروموم یکیپالستچسب 

ساعت در  48به مدت  ظروفرسیدن رطوبت بین بذرها، 

قرار گرفتند و در ساعات اولیه سلسیوس درجه  5دماي 

ی آرام به ها ظرفپخش شدن همگن رطوبت،  منظور به

حاوي بذر  يها ظرفساعت  48پس از . تکان داده شد

درجه  45و  35، 25، 15تیمارهاي مختلف به دماهاي 

به مدت  ها آني از بردار نمونهمنتقل شدند و سلسیوس 

 35ماه از دماهاي  4درجه و  25و  15ماه از دماهاي  8

بسته به  .انجام شد) دن سرعت زوالبه دلیل باال بو( 45و 

ي ها نمونهي از ریگ نمونهدماي انبارداري و رطوبت بذر 

  .روز انجام شد 30تا  1بذري با فواصل 

هاي  ظرفبذري در  25در سه تکرار  یزن جوانهآزمون 

حوله کاغذي و با اضافه  هیال کبا ی متري یسانت 9 يپتر

 درجه 20آب مقطر در دماي  تریل یلیم 5کردن 

در روزهاي  زده جوانهبذرهاي . انجام شدسلسیوس 

حذف شدند و  ها يپترشمارش و از  و دهم هشتم ،چهارم

الزم به ذکر است  .ی محاسبه شدزن جوانهیت درصد درنها

یا  متر یلیم 2به میزان  چه یشهرخروج  یزن جوانهمعیار 

بیشتر در نظر گرفته شد و همچنین براي اطمینان از 

، قابلیت حیات با مانده یباقبذرهاي  بودن زندهعدم 

  .تعیین شدفشار  آزمون استفاده از

براي مقایسه روند زوال در تیمارهاي  تیدرنها

به ) 2 رابطه(مختلف، ابتدا مدل لجستیک سه پارامتره 

ي پس از انبارداردر مقابل روز  یزن جوانهدرصد  يها داده

 افزار نرمبراي هر دما و رطوبت و هر تیمار بذري توسط 

Sigmaplot 14.0  برازش داده شد، سپس با استفاده از

مدل لجستیک سه پارامتره،  یابی برونو  یابی درون

) p50(درصد  50به  یزن جوانه کاهشمقادیر زمان تا 

معیار مقایسه در نظر  عنوان بهبراي هر تیمار محاسبه و 

  .)1شکل ( )2018، 5تیمپل و هی(گرفته شد 

                                                             
5 Timple and Hay 
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 یابی برونو  یابی درون نحوهدر مقابل روز پس از انبارداري و  زنی جوانهدرصد  يها دادهمثالی از برازش مدل لجستیک سه پارامتره به  .1شکل 

رفتار مربوط به  ها داده. ()باشند میدرصد  50به  زنی جوانهنمایانگر زمان رسیدن  ها فلش( درصد 50به  یزن جوانه تا کاهشزمان  محاسبه منظور به

  .)باشد میسلسیوس درجه  25درصد و دماي انبارداري  12بذرهاي رقم تراپر با محتوي رطوبت انبارداري 
Fig. 1. An example of the fitting of a three-parameter logistic model to germination percentage versus the 
day after storage, and the method of interpolation and extrapolation in order to calculate the germination time 
to 50% (Arrows represent the time to reach germination to 50%). (Data on the storage behavior of the Traper 
cultivar seeds with 12% moisture content and 25 °C storage temperature). 

  

�                            ):2(رابطه  =
����

(��(
�

������
)^�)

   

حداکثر  ����زنی، درصد جوانه �در این رابطه 

زمان رسیدن  مدت ������، )درصد( یزن جوانهمقدار 

و ) روز(زمان �	، )روز( یزن جوانهدرصد حداکثر  50به 

  .باشد یمشیب منحنی �	

  

  نتایج و بحث

-کا يددر ارقام  شده استفادهبذري  يها محموله

 یزن جوانهبه ترتیب داراي  50 یوالها، تراپر و پاور یکسا

همچنین نتایج . درصد بودند 98و  92، 89اولیه معادل 

بذرهاي ارقام کلزا بیانگر وجود  شده کنترلآزمون زوال 

سطوح متفاوتی از مقاومت نسبت به زوال در ارقام 

بذرها تا  پاور یکسا-کا يددر رقم  که يطور به. مختلف بود

فتند و توانستند روز سوم تحت تأثیر زوال قرار نگر

؛ توجهی حفظ کنند خود را تا حد قابل یزن جوانهقابلیت 

بذرها شروع به کاهش  یزن جوانهاما با افزایش دوره زوال، 

زنی  در رقم تراپر جوانه .کرد و در روز نهم به صفر رسید

 20به مقدار  تنهابذرها تا روز هفتم با شیب کندي و 

با  یزن جوانه آن کاهش از  درصد کاهش یافت ولی پس

شدت بیشتري صورت گرفت و در روز دهم زوال به 

به  50 یوالها يبذرهارقم  که یدرحال .درصد رسید 33/5

. مقدار کمی تحت تأثیر آزمون زوال قرار گرفتند

به  تنهاروز زوال،  10زنی طی دوره  که جوانه طوري به

در ی با طورکل به). 2شکل (درصد کاهش یافت  25مقدار 

معیار  عنوان به شده کنترلگرفتن نتایج آزمون زوال  نظر

و  50 یوالهاکیفیت اولیه بذرها مشخص شد ارقام 

 ینتر کمبه ترتیب داراي بیشترین و  پاور یکسا-کا يد

  .کیفیت اولیه بودند

زنی بذرها و همچنین برازش  روند جوانه هاي یمنحن

یی تنها بهي خطی و غیرخطی در طی انبارداري ها مدل

 براي مقایسه دقیق قابلیت ماندگاري بذرها توانند ینم

رو در این مطالعه شاخص  این از. مورداستفاده قرار بگیرند

اثرات پرایمینگ بر قابلیت ماندگاري  یسهمقازوال براي 

بذرها در تیمارهاي رطوبتی و دمایی مختلف، زمان تا 

  .در نظر گرفته شد) p50(درصد  50به  یزن جوانهکاهش 

هر چه مقدار عددي این پارامتر بیشتر باشد، محموله 

به . بذري داراي قابلیت ماندگاري بیشتري خواهد بود

دهنده این  عبارت بهتر باال بودن مقدار این پارامتر نشان

بذرها از مقدار اولیه تا زمان  یزن جوانهاست که کاهش 

درصد، با سرعت  50به  ینز جوانه) کاهش(رسیدن 

گرفته است و درنتیجه روند زوال نیز کندتر  کمتري انجام

.استبذري باالتر  محمولهو در مقابل قابلیت ماندگاري 

  

240 340 440 540 640 740

Storage period (day)

داده هاي پیش بینی شده Predict data  

Control  شاهد

Hydropriming   هیدروپرایمینگ

Osmopriming   اسموپرایمینگ
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  ...مختلف شرایط تحت کلزا ارقام بذر حیات قابلیت بر پرایمینگ تأثیر: ملک و همکاران

  .)بذرها یهاولکیفیت  یسهمقامنظور  به( .بذرهاي ارقام کلزا یزن شده بر کاهش قابلیت جوانه آزمون زوال کنترل ریتأث .2شکل 

Fig. 2. Effect of controlled deterioration test on germination ability of the seeds of canola cultivars (for the 
purpose of comparing the seeds’ primary quality). 
 

، در رقم شود یممشاهده  1طور که در جدول  همان

و سلسیوس درجه  15در دماي  پاور یکسا-کا يد

درصد به دلیل عدم برازش مدل  9و  6هاي  رطوبت

در طول دوره  یزن جوانههاي درصد  لجستیک به داده

مقایسه دقیق  ،یزن جوانهبه علت عدم کاهش و انبارداري 

و  12هاي  اما در رطوبت ؛قابلیت ماندگاري ممکن نبود

د در درص 50به  یزن جوانه تا کاهشزمان  ،درصد 15

. بیشتر از بذرهاي شاهد بود شده بذرهاي پرایمینگ

همچنین مقدار این پارامتر در تیمار هیدروپرایمینگ 

 25در دماي . بیشتر از تیمار اسموپرایمینگ بودشده 

درصد  9و  6هاي  در رطوبت p50مقدر سلسیوس درجه 

 ،در بذرهاي شاهد بیشتر از تیمارهاي پرایمینگ بود

درصد عکس این  15و  12 يها رطوبتکه در  درحالی

درجه  45و  35در دماهاي  در مقابلروند مشاهده شد، 

و تمام سطوح رطوبت بذر اعمال پرایمینگ به سلسیوس 

 طور بههیدروپرایمینگ قابلیت ماندگاري بذرها را روش 

  .توجهی افزایش داد قابل

که پرایمینگ به روش اسموپرایمینگ تأثیر   درحالی

بر افزایش یا کاهش قابلیت ماندگاري بذرها توجهی  قابل

همچنین تأثیر هیدروپرایمینگ بر افزایش . نداشت

تر بیشتر از  رطوبتی پایینماندگاري بذرها در سطوح 

  .هاي باالتر بود رطوبت

در رقم تراپر نیز تیمارهاي هیدروپرایمینگ و 

و سلسیوس درجه  15اسموپرایمینگ، در دماي 

د به ترتیب موجب افزایش و درص 15و  12هاي  رطوبت

که  درحالی. کاهش قابلیت ماندگاري بذرها شدند

درصد در  9و  6تیمارهاي پرایمینگ در سطوح رطوبتی 

موجب کاهش ماندگاري سلسیوس درجه  25دماي 

 15و  12بذرها شدند ولی در سطوح رطوبتی 

هیدروپرایمینگ قابلیت ماندگاري بذرها را افزایش و 

نگ موجب کاهش اندك قابلیت تیمار اسموپرایمی

درجه  45و  35در دماهاي  .ماندگاري بذرها شد

تیمار هیدروپرایمینگ در تمام سطوح رطوبت سلسیوس 

بذر قابلیت ماندگاري بذرها را افزایش داد اما تیمار 

درصد و دماي  6در تیمار رطوبت  جز به یمینگاسموپرا

که موجب کاهش ماندگاري بذرها سلسیوس درجه  45

توجهی در قابلیت ماندگاري بذرها نداشت  شد، تأثیر قابل

       ).2جدول (

پرایمینگ توانست ماندگاري بذرها  50 یوالهادر رقم 

سلسیوس درجه  15درصد و دماي  15را در رطوبت 

و سلسیوس درجه  25در دماي . افزایش دهد

 گ باعث کاهشدرصد پرایمین 9و  6هاي  رطوبت

 15و  12هاي  که در رطوبت ماندگاري بذرها شد درحالی

تیمار  خصوص بهدرصد تیمارهاي پرایمینگ 

در . هیدروپرایمینگ باعث افزایش ماندگاري بذرها شد

پرایمینگ با روش سلسیوس درجه  35دماي 

 طور بههیدروپرایمینگ قابلیت ماندگاري بذرها را 

 .توجهی در تمام سطوح رطوبتی افزایش داد قابل
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در  پاور یکسا-کا يدرقم  شدهبراي بذرهاي شاهد و پرایمینگ ) p50(درصد  50به  یزن جوانهتا کاهش ) روز(زمان  شده برآوردمقادیر  .1جدول 

  شرایط مختلف انبارداري

Table 1. Estimated values of time (day) to reduce germination to 50% (p50) for control and primed seeds of 
Dk-xpower cultivar at different storage conditions 

 

 دماي انبارداري

Storage temperature 
ºϹ 

 محتوي رطوبت بذر

Seed moisture content 
% 

 شاهد

Control 

 هیدروپرایمینگ

Hydropriming 

 اسموپرایمینگ

Osmopriming 

15 

6 - - - 
9 - - - 
12 132.56 268.48 142.12 
15 96.84 189.66 107.55 

25 

6 184.41 172.03 153.8 
9 120.58 109.82 60.63 
12 43.03 71.53 52.95 
15 22.84 68.25 43.11 

35 

6 94.46 157.11 68.05 
9 30.07 44.44 20.06 
12 8.96 19.9 9.29 
15 7.14 20.02 7.72 

45 

6 21.87 34.57 15.21 
9 5.11 7.46 4.02 
12 2.1 5.18 2.5 
15 1.39 2.98 1.59 

  .باشد یمانبارداري  دورهبذرها در  یزن جوانهقابلیت  توجه قابلبه دلیل عدم کاهش  p50 برآوردعدم  دهنده نشان)	-	(

(-) indicates a lack of estimation of p50 due to the significant reduction in germination ability of seeds in the 
storage period. 

  

 

رقم تراپر در شرایط مختلف  شدهبراي بذرهاي شاهد و پرایمینگ ) p50(درصد  50به  یزن جوانهتا کاهش ) روز(زمان  شده برآوردمقادیر  .2جدول 

  انبارداري

Table 2. Estimated values of time (day) to reduce germination to 50% (p50) for control and primed seeds of 
Traper cultivar under different storage conditions 

 دماي انبارداري

Storage temperature 
ºϹ 

 محتوي رطوبت بذر

Seed moisture content 
% 

 شاهد

Control 

 هیدروپرایمینگ

Hydropriming 

 اسموپرایمینگ

Osmopriming 

15 

6 - - - 
9 - - - 
12 359.19 461.66 184.29 
15 193.94 209.92 176.64 

25 

6 261.46 180.53 147.92 
9 162.51 148.91 109.98 
12 89.57 108.61 71.37 
15 63.43 77.22 65.03 

35 

6 140.33 655.57 114.68 
9 75.08 102.38 47.3 
12 20.57 24.3 18.43 
15 13.08 20.18 13.68 

45 

6 38.47 84.2 21.52 
9 8.36 10.1 7.98 
12 4.5 5.73 4.48 
15 2.52 3.26 2.24 

  .باشد یمانبارداري  دورهبذرها در  یزن جوانهقابلیت  توجه قابلبه دلیل عدم کاهش  p50 برآوردعدم  دهنده نشان)	-	(

(-) indicates a lack of estimation of p50 due to the significant reduction in germination ability of seeds in the storage 
period 
. 
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در شرایط  50 یوالهارقم  شدهبراي بذرهاي شاهد و پرایمینگ ) p50(درصد  50به  یزن جوانهتا کاهش ) روز(زمان  شده برآوردمقادیر  .3جدول 

  مختلف انبارداري

Table 3. Estimated values of time (day) to reduce germination to 50% (p50) for control and primed seeds of 
Hayola50 cultivar under different storage conditions 

 دماي انبارداري

Storage temperature 
ºϹ 

 محتوي رطوبت بذر

Seed moisture content 
% 

 شاهد

Control 

 هیدروپرایمینگ

Hydropriming 

 اسموپرایمینگ

Osmopriming 

15 

6 - - - 
9 - - - 
12 - - - 
15 202.25 233.59 206.74 

25 

6 261.2 193.55 182.03 
9 171.2 146.24 127.62 
12 120.24 133.8 126.78 
15 97.03 106.93 88.89 

35 

6 - - - 
9 113.49 162.13 85.11 
12 34.48 37.31 25.49 
15 32.68 38.59 26.92 

45 

6 51.42 53.64 31.15 
9 9.55 11.21 9.75 
12 5.84 8.33 4.28 
15 4.26 5.49 4.45 

  .باشد یمانبارداري  دورهبذرها در  یزن جوانهقابلیت  توجه قابلبه دلیل عدم کاهش  p50 برآوردعدم  دهنده نشان)	-	(

(-) indicates a lack of estimation of p50 due to the significant reduction in germination ability of seeds in the 
storage period 

  

که تیمار اسموپرایمینگ موجب کاهش  درحالی

در دماي . ماندگاري بذرها نسبت به بذرهاي شاهد شد

تیمار هیدروپرایمینگ در تمامی سلسیوس درجه  45

سطوح رطوبت بذر موجب افزایش ماندگاري بذرها 

جز  اما تیمار اسموپرایمینگ به ،نسبت به تیمار شاهد شد

توجه ماندگاري  درصد که باعث کاهش قابل 6رطوبت 

بذرها شد، تأثیر چندانی بر قابلیت ماندگاري بذرها در 

  ).3جدول (سایر سطوح رطوبتی نداشت 

ي فیزیولوژیک است که پس از ا دهیپدزوال بذر 

قبل و پس از  يها دورهرسیدگی فیزیولوژیک بذرها و در 

ت، در شرایط نامساعد محیطی مثل باال بودن دما، برداش

 یجتدر به) در بذرهاي خشک(رطوبت و فشار اکسیژن 

، افزایش RNAو  DNAآغاز و موجب تخریب ساختار 

آنزیمی مخرب، افزایش تنفس و آسیب غشاء  هاي یتفعال

سلولی که منجر به کاهش قابلیت حیات و درنهایت 

  ).2007همکاران، و 1دماوندي(گردد  مرگ بذرها می

علت افزایش کارایی ماندگاري بذرهاي پرایمینگ شده 

به فرایند ترمیم  توان یمدر شرایط دما و رطوبت باال را 

                                                             
1 Damavandi 

باال بودن  به علتدر رطوبت و دماي باال . مرتبط دانست

ي آب کافی ها مولکولتحرك سلولی و همچنین وجود 

تري براي انجام متابولیسم، فعالیت ترمیم کارایی بیش

بیولی و همکاران، (نسبت به دما و رطوبت پایین دارند 

بذرهاي  که آنجا ازطور که گفته شد  و همان) 2013

پرایمینگ شده داراي متابولیسم فعال هستند عمل 

 که چنان آنترمیم با کارایی بیشتري در حال انجام است، 

محققان پرایمینگ را یک روش براي بهبود کارایی بذر 

و همکاران، 2باسرا(رایط تنش معرفی کردند در ش یژهو به

  ).2009و همکاران، 3؛ سلطانی2004

که بین ارقام مختلف کلزا  نشان دادنتایج این مطالعه 

واکنش به شرایط متفاوت انبارداري و همچنین  لحاظ از

جدول (سرعت و الگوي زوال اختالفات زیادي وجود دارد 

قابلیت ماندگاري بذرها عالوه بر دماي  چراکه). 3و  2، 1

انبار و رطوبت بذر به عوامل دیگري مثل کیفیت اولیه 

از آن به ژنوتیپ بذرها وابسته است  تر مهمبذرها و 

                                                             
2 Basra 
3 Soltani 
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؛ 2008، 1؛ راجو و دیبوجین2001جاتوي و همکاران، (

  ).2004و همکاران، 2ما

مشاهده شد،  مطالعهطور که در نتایج این  همان

بسیار  تواند یمدر سطوح رطوبتی متفاوت الگوي زوال 

هاي  زوال در رطوبت هايسازوکاربین . مختلف باشد

هاي  در رطوبت. زیادي وجود دارد يها تفاوتمختلف 

باال و تحرّك پایین مولکولی،  یسکوزیتهو به علتپایین 

ي کاتابولیک مخرب ندهایفرا ژهیو بهمتابولیسم سلولی 

در  در مقابلهد، در سطح باالیی رخ د تواند ینم

یعنی ؛ باال عکس این موضوع صادق است يها رطوبت

کاهش ویسکوزیته و  به علتسرعت متابولیسم و تنفس 

این  یجهنت که افزایش تحرك مولکولی بسیار شدید است

فعال اکسیژن، اختالل فعالیت  يها گونهفرایند، افزایش 

بیولی و ( باشد یم ها سلولو مرگ  یتاکسیدان یآنت

بنابراین الگو و سرعت زوال در سطوح ) 2013همکاران، 

  .مختلف دما و رطوبت بذر بسیار متفاوت است

پرایمینگ باعث شده  حوضهمطالعات گسترده در 

اما ؛ رونق بگیرد روشتجاري از این  يها استفادهاست که 

در خصوص ماندگاري  وجود اطالعات کافیهمچنان عدم 

مفید را  شیوهبذرهاي پرایمینگ شده استفاده از این 

در این ). 2015حسین و همکاران، ( سازد یم محدود

مطالعه که به بررسی اثرات دو نوع پرایمینگ بر قابلیت 

ماندگاري بذرهاي ارقام کلزا تحت شرایط متفاوت 

ه انبارداري پرداخته شد، نتایج حاکی از این مطلب بود ک

ماندگاري بذرها را  تنها نهی هیدروپرایمینگ طورکل به

نگهداري را افزایش و باعث  زمان مدتکاهش نداد بلکه 

بهبود قابلیت حیات بذرها در طی انبارداري در شرایط 

در مقابل تیمار . مختلف دمایی و رطوبت بذر شد

اسموپرایمینگ بیشتر موجب کاهش کارایی بذرها طی 

 دامنهبه  میمستقبطور این موضوع . دوران انبارداري شد

به عبارت بهتر . گردد یممختلف اثرات پرایمینگ مربوط 

ي مختلف ها زمانمختلف و در  يها روشپرایمینگ با 

بذري  محمولهاثرات بسیار متفاوتی روي یک  تواند یم

 از). 2018و همکاران، 3کوینترو(مشخص داشته باشد 

تأثیر منفی تیمار اسموپرایمینگ در  توان یم رو نیا

                                                             
1 Rajjou and Debeaujon 
2 Ma 
3 Quintero 

 ینوش آب زمانکاهش ماندگاري بذرها را به باال بودن 

طی پرایمینگ در این روش و از دست دادن تحمل به 

پسابیدگی نسبت داد، چراکه زمان پرایمینگ در تیمار 

ساعت و در تیمار هیدروپرایمینگ  16اسموپرایمینگ 

  . ساعت بود 12

سمیت کلرید سدیم  بر اثراتیی مبنی ها گزارشالبته 

طی پرایمینگ و کاهش کارایی پرایمینگ نیز وجود دارد 

و 5تقی ذوقی يا مطالعهدر ). 2012، 4آیمن و هاناچی(

نیز گزارش کردند که اعمال تیمارهاي ) 2017(همکاران 

مختلف پرایمینگ از جمله هیدروپرایمینگ اثر منفی بر 

ي و بذرهانداشت  قابلیت ماندگاري بذرهاي کلزا

پرایمینگ شده نیز همانند بذرهاي شاهد توانستند 

از . انبارداري حفظ کنند دورهقابلیت حیات خود را طی 

که اثرات  خواهید شدطرفی نیز با مشاهده نتایج متوجه 

ماندگاري بذرها در ارقام  در خصوصمثبت پرایمینگ 

 درمجموعچنانکه . مختلف نیز متفاوت بوده است

سودمندي بیشتري  پاور یکسا-کا يدگ در رقم پرایمین

بذر نسبت به بذرهاي  محمولهدر افزایش کارایی 

با سایر ارقام داشته است و  سهیدر مقاپرایمینگ نشده، 

ي تراپر و هایوال ها رقمحتی تیمار اسموپرایمینگ که در 

موجب کاهش ماندگاري بذرها شد، در بسیاري از  50

در سطوح باالي  خصوص بهسطوح دمایی و رطوبتی بذر 

و  شده واقعمفید  پاور یکسا- کا يدرطوبت بذر، در رقم 

این مطلب نیز با . باعث افزایش ماندگاري بذرها شد

ي مختلف مرتبط ها گونهاثرات متفاوت پرایمینگ بر 

 و همکاران7پاول). 1988، 6ولبام و برادفورد(است 

کمتر  یهاولبیان داشت که بذرهاي باقدرت ) 2000(

باال بیشتر تحت  یهاولنسبت به بذرهاي داراي قدرت 

تأثیر پرایمینگ قرارگرفته و از سودمندي بیشتري 

 فرایندعلت این اتفاق را انجام  ایشان. گردند یمبرخوردار 

؛ ترمیم طی آبنوشی بذرها در طول پرایمینگ عنوان کرد

اولیه پایین، در طی  باقدرتبیان کرد در بذرهاي  و

ي آسیب یافته عمل ها بافتلت وجود پرایمینگ به ع

و فرایندهاي مربوط به متابولیسم  گیرد یمترمیم صورت 

که در  درحالی. روند یمبا سرعت کمتري پیش  یزن جوانه

                                                             
4 Aymen and Hannachi 
5 Taghi Zoghi 
6 Welbaum and Bradford 
7 Powell 
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بذرهاي داراي قدرت و کیفیت اولیه باال انجام پرایمینگ 

با سرعت زیاد  یزن جوانهي متابولیسم شرویپموجب 

و این امر ممکن است باعث شود متابولیسم  گردد یم

ي مرتبط با آن تا حدي وسازها سوختو  یزن جوانه

و  داده ازدستافزایش یابد که بذر تحمل به پسابیدگی را 

ي سلولی دچار آسیب و ها بافتپس از خشک شدن، 

این روند . درنهایت باعث بروز اثرات منفی پرایمینگ شود

غ که تحت تیمارهاي بذرهاي بالغ و نابال در مورد

 که يطور به. کند یمگیرند نیز صدق  پرایمینگ قرار می

سودمندي پرایمینگ در بذرهاي نابالغ بیشتر از بذرهاي 

؛ 1991ولبام و برادفورد، (شده است  گونه گزارش بالغ یک

  ).1988ولبام و برادفورد، 

گزارش کردند پرایمینگ ) 2019(و همکاران 1لکام

فیت اولیه بذرها در شرایط مختلف بر کی تواند یمخود 

باشد و باعث افزایش یا کاهش کیفیت  مؤثرانبارداري 

بیان داشتند  آنها. بذري شود يها محمولهاولیه 

سلولی بذرهاي پرایمینگ شده  یشرفتهپمتابولیسم 

و  ممکن است علت افزایش کیفیت اولیه در بذرها باشد

ر بذرهاي د یزن جوانهی همین پیشرفت متابولیسم از طرف

پرایمینگ شده، ممکن است در طول زمان انبارداري 

موجب کاهش قابلیت ماندگاري بذرهاي پرایمینگ شده 

  .گردد

ارقام  شود یممشاهده  2طور که در شکل  همان

در این مطالعه واکنش متفاوتی به آزمون  شده استفاده

 پاور یکسا- کا يدرقم . نشان دادند شده کنترلزوال 

 50کیفیت اولیه کمتري نسبت به رقم تراپر و هایوال 

بیشتر از  50همچنین کیفیت اولیه در رقم هایوال . داشت

طور که در باال نیز اشاره  همان نیبنابرا؛ سایر ارقام بود

 پاور یکسا- کا يدشد افزایش کارایی پرایمینگ در رقم 

ارتباط  تواند یمامر  نیو ا دیگر بود دو رقمبیشتر از 

  .اولیه بذرها داشته باشد تیفیباکستقیمی م

نیز اشاره شد، نتایج این مطالعه  تر یشپهمچنان که 

بیانگر اثرات مثبت و منفی پرایمینگ بر قابلیت 

این موضوع توسط محققان مختلف . ماندگاري بذرها بود

عوامل مختلفی مثل شرایط  ها آنشده است و  نیز گزارش

بذرهاي پرایمینگ  کردن خشکمحیطی، ژنوتیپ، نحوه 

شده و تیمارهاي مکمل همانند تیمارهاي شوك حرارتی 

                                                             
1 Malek 

و بیان کردند که بدون در  اند دانستهرا در این امر دخیل 

کاهش ماندگاري  در مورد توان ینمي این شرایط رینظرگ

 افتی دستدقیقی  یجهنتبذرها توسط پرایمینگ به 

؛ 2005، و برادفورد؛ شومبر 2009و همکاران،  بوتلر(

اي،  مثال در مطالعه طور به). 1999بورگینک و همکاران، 

بیان کردند انبارداري بذرهاي ) 2003(و همکاران  باسرا

ي سبز شدن و به ها شاخصپرایمینگ شده باعث کاهش 

حال اثرات  بااین. ي رشد گیاه شدها شاخصدنبال آن 

مثبت پرایمینگ در مقایسه با بذرهاي پرایمینگ 

شده بودند  يانبارداربه مدت مشابه  ي کها نشده

اي دیگر که روي ماندگاري  در مطالعه. بود شده حفظ

بذرهاي پرایمینگ شده و بدون پرایمینگ ذرت شیرین 

صورت گرفت، گزارش شد بذرهاي پرایمینگ شده وقتی 

؛ شوند یمنگهداري ) سلسیوس درجه  25(در دماي باال 

به بذرهاي پرایمینگ کارایی محموله بذري را نسبت 

که  حال هنگامی ، باایندهند یمپرایمینگ نشده کاهش 

) دماي پایین(شرایط نگهداري بذرها مطلوب باشد 

پرایمینگ همچنان باعث بروز صفات مثبت و افزایش 

). 2002چیو و همکاران، ( گردد یمکارایی محموله بذري 

همچنین کاهش ماندگاري بذرها تحت اثر پرایمینگ در 

ی و کاهو نیز فرنگ گوجه ازجملهلفی مخت يها گونه

؛ آرگریچ و 2007هیل و همکاران، (شده است  گزارش

از طرفی ). 2005؛ شومبر و برادفورد، 1989برادفورد، 

گزارش کردند، پرایمینگ ) 1986(دارمن و همکاران 

کاهش قابلیت حیات بذرها طی انبارداري را به  تواند یم

ین زمینه نیز، نشان مطالعات دیگري در ا. ندازدیبتأخیر 

دادند پرایمینگ بذرهاي پیاز و برنج طی شرایط 

انبارداري باعث بروز اثرات منفی بر ماندگاري بذرها نشد 

  ).1986؛ دارمن و همکاران، 2015حسین و همکاران، (

محققان در مواقعی که پرایمینگ ماندگاري بذرها را 

بهبود را مربوط به فرایندهاي  سازوکار، دهد یمافزایش 

و همچنین بهبود فعالیت  DNAترمیم  ژهیو بهترمیم 

در . اند دانستهدر بذر توسط پرایمینگ  یتاکسیدان یآنت

 ازحد شیبي شرویپمقابل اثرات منفی پرایمینگ اغلب به 

آن کاهش تحمل به  به دنبالو  یزن جوانهمتابولیسم 

؛ 2000همکاران، و 2بایلی(است  شده انیبپسابیدگی 

). 2013؛ بیولی و همکاران، 2000، و همکاران پاول

                                                             
2 Bailly 
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و سپس در معرض  شوند یمکه بذرها دچار زوال  هنگامی

فرایند ترمیم  گیرند یمقرار  یزن جوانهآب نوشی براي 

. گردد یمناشی از زوال  يها خسارتموجب کاهش 

بیان کردند که عمل ترمیم در ) 1984( 1بورگاس و پاول

ي کارآمدتربه نحو  تواند یمپرایمینگ شده  بذرهاي

ترین عامل  مهم. خسارات ناشی از زوال را بهبود دهد

ي بیشتر بذرهاي پرایمینگ شده، ریپذ میترمافزایش 

ي محافظتی طی ها نیپروتئبه افزایش سنتز  تواند یم

، 2دل آکیوال و بیولی(پرایمینگ نسبت داده شود 

علت اصلی ) 1998( 3همچنین چانگ و سانگ). 1989

و افزایش  اکسیدانی یآنتزوال بذر را کاهش فعالیت 

آن افزایش پراکسیداسیون  به دنبالآزاد و  هاي یکالراد

با  تواند یملیپیدها دانستند و بیان داشتند، پرایمینگ 

 گر واکنشپاالینده اکسیژن  هاي یمآنزافزایش فعالیت 

موجب کاهش تنش اکسیداتیو و درنهایت مقاومت بذرها 

اما در مواقعی که پرایمینگ باعث کاهش ؛ به زوال شود

، به عواملی چون اختالل شود یمقابلیت ماندگاري بذرها 

آنزیمی نظیر آلفا  هاي یتفعالمتابولیسم نشاسته، کاهش 

آمیالز، کاهش قندهاي محلول، افزایش پراکسیداسیون 

است  شدهآسیب به غشاء سلولی اشاره لیپیدها و 

؛ 2013؛ بیولی و همکاران، 2015حسین و همکاران، (

  ).2016و همکاران،  حسین

ی در این مطالعه اثرات مثبت تیمارهاي طورکل به

پرایمینگ در شرایط انبارداري در دماي باال و سطوح 

در مقابل در سطوح . باالي رطوبت بذر، بیشتر بود

) سلسیوسدرجه  25در دماي  صوصخ به(رطوبت پایین 

بذرهاي پرایمینگ نشده ماندگاري بهتري در مقابل 

  ).3و  2، 1جدول (بذرهاي پرایمینگ شده نشان دادند 

دماي پایین انبارداري موجب اختالل در تنفس و 

 ها ینپروتئي آنزیمی و همچنین شکستن ها تیفعال

همچنین وقتی بذرها ) 1999، 4جائوآبا و لواتو( گردد یم

ساختار  شوند یمدر رطوبت و دماي پایین نگهداري 

ولی در دما  ؛است يا ژله صورت بهلیپیدهاي غشاء سلولی 

و رطوبت باال ساختار لیپیدهاي غشاء حالت کریستالی 

به همین علت بذرهایی که در . گیرند یم به خودسیال 

                                                             
1 Burgass and Powell 
2 Dell'aquila and Bewley 
3 Chang and Sung 
4 Joao Abba and Lovato 

در معرض  وقتی اند شدهدما و رطوبت پایین نگهداري 

مستعد آسیب در ناحیه غشاء  گیرند یمآبنوشی قرار 

در  توانند یماز طرفی بذرهاي پرایمینگ شده . هستند

هنگام خشک شدن دچار اختالل در ساختار غشاء شده 

ي وارده به بذرهاي ها خسارتباشند و درنتیجه 

پایین نگهداري  و رطوبتکه در دما  يا شدهپرایمینگ 

 رو نیازا. ذرهاي پرایمینگ نشده استبیشتر از ب اند شده

ممکن است دلیل کمتر بودن کارایی بذرهاي پرایمینگ 

ي ریپذ بیآسشده در دما و رطوبت پایین حساسیت و 

همچنین بذرهاي پرایمینگ شده داراي . باشند غشاءها

فعال سلولی هستند و سطح  وساز سوختمتابولیسم و 

تر  ر پایینمتابولیسم در بذرهاي پرایمینگ نشده بسیا

بذرهاي  رو نیا از، )2018، و همکاران کوینترو (است 

ي ها تیفعالپرایمینگ شده براي جلوگیري از افزایش 

در این مطالعه سطح . مخرب به اکسیژن نیاز دارند

 یريگ اندازهاکسیژن در دسترس بذرها طی انبارداري 

اما با فرض ثابت در نظر گرفتن میزان اکسیژن  ؛نشد

بذري در تیمارهاي مختلف  يها محمولهبراي تمام 

گیري کرد که عدم حضور اکسیژن در  یجهنت توان یم

هاي پایین موجب ایجاد خسارت در  دماها و رطوبت

که باعث  یدرحال گردد یمبذرهاي پرایمینگ شده 

 شود یم افزایش ماندگاري در بذرهاي پرایمینگ نشده

                 ).2013، 5؛ مالیک وجایوتی2008راجو و دبایجون، (

  

 گیري یجهنت

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش تیمارهاي 

پرایمینگ آثار مختلفی بر قابلیت حیات بذر ارقام کلزا در 

ی طورکل بهو  ي داشتندانباردارشرایط مختلف 

اثر منفی بر قابلیت  تنها نههیدروپرایمینگ در اکثر موارد 

انبارداري بذرها نداشت، بلکه در موارد متعددي موجب 

در مقابل تیمار . افزایش ماندگاري بذرها نیز شد

 مثبت در بعضی موارد، اغلب ریتأث باوجوداسموپرایمینگ 

 درمجموع. موجب کاهش قابلیت انبارداري بذرها شد

پرایمینگ بر قابلیت انبارداري  ریتأثبیان کرد  توان یم

نوع پرایمینگ،  ازجملهبذرها به عوامل بسیار مختلفی 

گونه و یا رقم گیاهی و همچنین شرایط نگهداري بذرها 

 بایست یم شیوهاز این  یريگ بهرهبستگی داشته و براي 

                                                             
5 Malik and Jayoti 
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ي ها گونهو روي  تر یعوسمطالعات در سطح  قبیلاین 

. عی بررسی شودگیاهان زرا یژهو بهگیاهی بیشتر، 

بیوشیمیایی دخیل در  هايسازوکارهمچنین بررسی 

کمک شایانی به  تواند یمزوال بذرهاي پرایمینگ شده 

 به دنبالمفید را  روشاز این  مؤثرترهرچه  استفاده
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The Effect of Priming on Seed Viability of Canola (Brassica napus) 
Cultivars under Different Storage Conditions 
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Extended Abstract 

Introduction: Priming is one of the most commonly used seed enhancement techniques. Events such as 
increased synthesis of nucleic acids, activation of repair processes, increased respiratory activity, and 
improved antioxidant capacity during priming lead to advanced metabolism in seeds. The most important 
effects of priming include increased percentage, speed and uniformity of germination and emergence. 
However, the longevity of primed seeds in storage is the major concern for researchers as it restricts 
widespread use of this technique. Some researchers believe that priming reduces the storage capacity of 
seeds, while others have reported increased seed shelf life after using priming treatments. Therefore, this 
study sought to investigate the effects of priming on the storage capacity of the seeds of canola cultivars 
under different storage conditions. 

Material and Methods: In this study, the effects of priming on the shelf life of seeds of three canola 
cultivars including Dk-xpower, Traper and Hayola50 were investigated. For this purpose, the seeds were first 
treated with hydropriming and osmopriming methods. Then primed and control seeds with 6, 9, 12 and 15% 
moisture content were stored for 8 months at 15, 25, 35 and 45 °C. Sampling from different seed treatments 
was carried out at intervals of 1 to 30 days to assess germination. Finally, by fitting a three-parameter logistic 
model to cumulative germination data versus the day after storage, the time to germination loss to 50% was 
calculated and used to compare seed storage behavior between the treatments. 

Results: The results showed that the storage behavior of canola seed varies greatly depending on the 
cultivar, and each cultivar showed a distinct behavior. Priming effects on the shelf life of seeds were different 
depending on the storage conditions, cultivars and also the priming methods. Comparison of the effects of 
priming on the seeds’ shelf life under different storage conditions showed that priming treatments were more 
efficient under higher seed moisture content and storage temperatures than those with lower seed moisture 
content and storage temperatures. In addition, priming treatments in Dk-xpower cultivar often increased the 
seeds’ shelf life. However, in the Traper and Hayola 50 cultivars, hydropriming often improved the seeds’ 
shelf life, and in contrast to osmopriming, it led to a decrease in the shelf life of the seeds. 

Conclusion: Based on the results of this study, it was shown that priming effects on canola seed viability 
can be a function of various factors such as cultivar, storage conditions, and also the type of priming 
treatment. Moreover, in this study, hydropriming often increased seed longevity whereas osmopriming often 
increased the deterioration rate and reduced seed longevity. 

 
Keywords: Seed longevity, Seed deterioration, Seed storage behavior, Hydropriming, Osmopriming 

 
Highlights: 

1- Seed storage behavior of canola cultivars was compared under natural storage conditions. 
2- Priming effects on seed longevity of canola cultivars was investigated under different storage 

conditions. 
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