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اثر زمان برداشت برخصوصیات جوانهزنی
و برخی ویژگیهای آنتیاکسیدانی ارقام مختلف گندم
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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
-2دانشیار ،گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
-3استادیار ،گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
* مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکmojtaba_alavifazel@yahoo.com :
(تاریخ دریافت 11 :آذر ماه 1311؛ تاریخ پذیرش 22 :دی ماه )1311

چکیده
به منظور بررسی اثر زمان برداشت بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای آنتیاکسییدانی ارقیام مختلیف
گندم ،این تحقیق در سال زراعی  8931-39در شهرستان ایذه به صورت فاکتوریل در قالی
کامال تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .فاکتورهای آزمیای

ریر

شیامل زمیان برداشیت در دو سیح

برداشت در مرحله خمیری سخت دانه و برداشت در مرحله رسیدگی دانه و ارقام گندم نیان و دوروم
در ش

سح ناتاشا ،افالک ،چمران ،دهدشت ،بهرنگ و کرخه بود .نتایج نشان داد بیشترین مییاان

ترکیبات آنتیاکسیدان دانه از قبیل پلیفنول و فالونوئید و ظرفیت آنتیاکسیدانی به رقم چمیران و
برداشت در مرحله رسیدگی دانه تعلق داشت .کمترین ترکیبات آنتی اکسیدان نیا از ارقام افیالک و
کرخه در مرحله خمیری سخت دانه بدست آمد .همچنین زمان برداشت به رور معنییداری درصید
جوانهزنی و رول گیاهچه ارقام مختلف گندم را تحت تأثیر قرار داد .درصد جوانهزنی بیا تسیری در
برداشت دانه به رور معنی داری کاه

یافت .در برهمکن

زمان برداشت و رقیم بیشیترین درصید

جوانهزنی بذر با میانگین  33درصد به رقم چمران و دهدشت و برداشت در مرحلیه رسییدگی دانیه
مربوط بود .کاه

درصد جوانهزنی و به دنبال آن کاه

مرحله خمیری سخت شدن دانه منجر به کاه

رول گیاهچه با تسری در برداشت دانیه در

بنیه بذر شد .بهرور کلی حداکثر ویژگیهای جوانه-

زنی و برداشت آنتیاکسیدان از برداشت در مرحله رسیدگی کامل دانه بدست آمد .رقم چمران نییا
در مقایسه با سایر ارقام برتری معنیداری از لحاظ صفات مورد بررسی نشان داد.
واژههای کلیدی :پلی فنول ،رول گیاهچه ،رسیدگی دانه ،بنیه بذر
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مقدمه
غالت یکی از مهمترین منابع غذایی انسانها است .از میان غالت ،گندم ناان ( )Triticum aestivum L.و گنادم
دوروم ( )Triticum durum L.به عنوان محصولی استراتژیک در جهان مورد توجه میباشند ( .)21با توجه به رشاد
جمعیت ایران و جهان و کمبود غذا در سطح دنیا ،بررسی تمام راهکارهایی که سبب افزایش تولید و اساتااده بهیناه از
گندم تولید شده میشود ،از موضوعات مهم و قابل توجه میباشد .از میان عوامل مهمی که در تولید گنادم نقاش دارد
کیایت زراعی بذرها یا تودههای بذری است که از مهمترین نهادههای تولید محصوالت زراعی است و از اهمیت ویژهای
در عملکرد مطلوب برخوردار است ( .)8کیایت نامناسب جوانهزنی و استقرار گیاهان زراعای از معضالهاایی اسات کاه
کشاورزان در مناطق مختلف با آن مواجه هستند .این کیایت تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله رقم ،خلوص ژنتیکای،
قدرت جوانهزنی و قوه نامیه بذر قرار میگیرد .جوانه زنی اولین مرحله ی رشد و نمو گندم است که از اهمیات بسایاری
برخوردار میباشد .عالوه بر جوانهزنی سرعت و یکنواختی جوانه زدن و بنیه بذر از پارامترهای مهم کیایت بذر میباشد
( .)21افزایش ویگور بذر و نیاز به مدت زمان کمتر برای خروج ریشهچه و تکمیل جواناهزنای عامال مهمای در بهاره-
برداری بیشتر و بهتر از منابع محیطی خواهد بود و استقرار نهایی بوته در مزرعاه را افازایش خواهاد داد ( .)11تولیاد
دانه گندم جهت نیل به حداکثر کیایت ،تابع زمان برداشت است .در طول دوران رسیدگی ،کیایت دانه ممکان اسات
کاهش یابد که دلیل آن میتواند کاهش محتوای رطوبت دانه و صدمه بیوشیمیایی بافتها باشد (.)31
در سال های اخیر به دالیل مربوط به سالمت در جوامع بشری توجه زیادی به آنتیاکسیدانهای طبیعای معطاو
گردیده است و تحقیقات گستردهای به منظور به کارگیری این ترکیبات در مواد غذایی به جاای آنتایاکسایدانهاای
غیرطبیعی در دست اجرا قرار گرفته است .آنتیاکسیدانها عوامال سارکوبکننادهی رادیکاالهاای آزاد مایباشاند و
جلوگیری از شکلگیری رادیکالهای آزاد یک گام حیاتی برای بقاء سلول است ( .)11اماروزه از آنتایاکسایدانهاای
مصنوعی برای به تأخیر انداختن اکسید شدن چربیها به صورت دارویی اساتااده مایشاود ،اماا باه دلیال اثارات باد
تغذیهای و سرطانزا باودن ایان ترکیباات و نیاز تمایال مصار کننادگان باه اساتااده از ترکیباات طبیعای ،کااربرد
آنتی اکسیدانهای طبیعی مورد توجه محققان قرار گرفته است ( .)1گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنلایاناد کاه مهام
ترین آنتیاکسیدانهای طبیعی محسوب میگردند ( .)4نتایج حاکی از آن است که از نظر تعداد کل فنلها و ظرفیات
آنتیاکسیدانها در انواع مختلف غالت و همچنین ژنوتیپهای متااوت اختال وجود دارد (.)21
جاجرمی ( )3با بررسی جوانهزنی هات رقم گندم گزارش نمود که بیشاترین درصاد جواناهزنای در رقام  G73-20و
کمترین درصد جوانهزنی را رقم اروند با  31درصد دارا باود .اساکاریوت و همکااران )31( 1دریافتناد کاه زماان برداشات
(بسته به درصد رطوبت و دما) موجب فرسودگی در بذرهای گندم میشود و ایان فرساودگی باه صاورت کااهش درصاد
جوانهزنی و گیاهچههای ضعیف حاصل از این بذور نمایان میشود .ایساک و همکاران )21( 2در گیاه سویا گزارش کردناد
برداشت زودتر از موعد باعث کاهش کیایت بذر و جوانهزنی و برداشت دیرتر از موعد نیز افزایش ریزش داناههاا را درپای
داشت .داودی و همکاران ( )1با بررسی زمان برداشت بذر چند رقم گندم گزارش نمودند که اثر رقم و زماان برداشات بار
سرعت و درصد جوانهزنی معنیدار شد .در بین ارقام باالترین سرعت جوانه زنی به رقم سارداری اختصااص یافات .تناوع
موجود در پاسخ درصد جوانهزنی ارقام به سطوح مختلف زمان برداشت چندان زیاد نبود و این بیانگر عدم تواناایی آزماون
جوانهزنی برای شناسایی توانایی سبزشدن متااوت بذور باین ارقاام باود .ماور و همکااران )24( 3در بررسای خصوصایات
آنتیاکسیدانی سبوس ژنوتیپهای گندم سخت زمستانه نشان دادند که این خصوصایات تحات تااثیر ژنوتیاپ و مرحلاه
1
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نموی دانه و رسیدگی آن میباشد به طوریکه تسریع در برداشت بذر موجب کاهش ظرفیات آنتایاکسایدانی ،محتاوای
پلیفنول و فالونویید دانه گندم میشود .راگی و همکاران )28( 1چهار غله جاو ،ارزن مرواریادی ،چااودار و ساورگوم را از
نظر محتوای فنلها و خواص آنتیاکسیدان مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان حاکی از آن بود ارقام مختلف یاک گیااه و
همچنین گونههای مربوط به یک تیره از لحاظ خصوصیات انتیاکسیدانی متااوتند به طوری کاه اظهاار داشاتند در باین
غالت ،سورگوم و به دنبال آن ارزن و جو باالترین خواص آنتیاکسیدانی را نشان دادند.
تحقیق حاضر جهت ارزیابی اثر زمان برداشت دانه (بر مبنای رطوبت دانهها) بر ویژگایهاای جواناه زنای و برخای
ویژگیهای آنتیاکسیدانی شش رقم گندم نان و دوروم در شرایط اقلیمی ایذه طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
مشخصات تیمارها و مکان آزمای
این تحقیق در سال زراعی  1314-12در مزرعهای واقع در شهرستان ایذه در استان خوزستان با طول جغرافیاایی
 41درجه و  22دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  31درجه و  21دقیقه شمالی و با ارتااع  111متر از سطح دریا انجام
شد .مشخصات خاکشناسی محل تحقیق در جدول  1ارایه شده است.
جدول  -8خصوصیات فیایکوشیمیایی نمونه خاک محل آزمای
عمق
نمونهبرداری
(سانتیمتر)
1-31

ذرات تشکیل دهنده خاک
(درصد)
بافت خاک
لومی سیلتی

شن

رس

الی

11

31

41

هدایت
الکتریکی
(دسیزیمنس
بر متر)

واکنش
گل
اشباع

کربن آلی
(درصد)

2/12

1/1

1/1

پتاسیم قابل
جذب
(میلیگرم بر
کیلوگرم)
231

فسار قابل
جذب
(میلیگرم
بر کیلوگرم)
11/4

این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کامال تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل
زمان برداشت در دو سطح برداشت در مرحله خمیری سخت دانه و برداشت در مرحله رسیدگی داناه ( 31روز پاس از
گلدهی) و ارقام گندم نان و دوروم در شش سطح ناتاشا ،افالک ،چمران ،دهدشت ،بهرنگ و کرخه بود .ایان آزماایش
جمعا از  31کرت تشکیل شد که هر کرت آزمایشی به طول پنج متر و دارای نه خط کاشت با فاصله 33سانتیمتار باا
تراکم  411بوته در مترمربع در نظر گرفته شد.
عملیات تهیه بستر شامل شخم ،دیسک و نهایتا عملیات تسطیح با ماله بود .کود پایه بکار برده شده در مزرعاه شاامل
کود نیتروژن خالص از منبع اوره به میزان  121کیلوگرم کیلوگرم در هکتاار بصاورت تقسایط در دو مرحلاه ( 21درصاد
همزمان با کاشت و  21درصد در مرحله ساقهدهی بصورت سرک) ،کود فسار نیز براساس  12کیلاوگرم فساار خاالص و
کود پتاسیم  81کیلوگرم در هکتار  K2Oاز منباع ساولاات پتاسایم بصاورت پایاه در هنگاام تهیاه زماین باود .بعاد از
آمادهسازی زمین ،کاشت بذر در تاریخ  12آبان ماه  1314به صورت دستی انجام شد .اولین آبیااری بعاد از کاشات باذر
انجام شد .کنترل علفهایهرز به صورت وجین دستی انجام شد .برداشت به منظاور بررسای جواناهزنای و ویژگایهاای
بیوشیمیایی در دو مرحله (در دو مرحله خمیری سخت شدن و رسیدگی دانه) صورت گرفت .از سه خط میانی هر کارت
مربوط به هر رقم به طور تصادفی  11سنبله جدا شد و به آزمایشگاه انتقال داده شد .در آزمایشگاه ابتدا بذرها از سنبله باا
1
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دست جدا و بذور مربوط به هر رقم بالفاصله پس از جدا شدن از سنبله درشرایط مناسب درون یخچال نگهداری شد.
در آزمایش جوانهزنی بعد از استریل نمودن پتریدیشها و مشخص کردن تیمارهاا ،تعاداد  22عادد باذر باین دو
الیهی کاغذ صافی (ضدعاونی شده در آون با دمای  11درجه سانتیگاراد) در پتاریدیاشهاا قارار داده و مقادار 11
میلیلیتر آب مقطر به آنها اضافه شد .پتریدیشها به ژرمیناتور با دمای  21±2درجه سانتیگراد منتقل شدند (.)11
صفات اندازهگیری شده
درصد جوانهزنی ( )11و شاخص بنیه بذر ( )18از طریق معادلههای زیر محاسبه شد.
معادله ()1

100

∑

 :GPدرصد جوانهزنی :G ،تعداد بذور جوانهزده :N ،تعداد کل بذور
معادله ()2

VI= (RL+SL)×GP

 :VIشاخص بنیه بذر :RL ،طول ریشهچه :SL ،طول ساقهچه :GP ،درصد جوانهزنی
طول ریشهچه و ساقهچه با خطکش و با دقت یک میلیمتر به عنوان طول گیاهچه انادازهگیاری شاد .باه منظاور
بدست آوردن وزن خشک ،نمونهها به مدت  12ساعت درون آون با دمای  11درجه سانتیگراد قرار گرفتند ساسس باا
استااده از ترازوی دیجیتالی با دقت  1/1111وزن خشک گیاهچه اندازهگیری شد (.)2
جهت بررسی فعالیت آنتیاکسیدان دانه در آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز ،بذور با دساتگاه آسایاببرقای آرد
شدند .سسس آرد حاصل از الک  221میکرومتری عبور داده شد .محتوای آنتیاکسیدان پس از عصارهگیری باا حاالل باه
کمک اسسکتروفتومتری بر اساس روش درصد مهار بنیان توسط محلول دی پی پی اِچ ،اندازهگیری شد (.)21
اندازهگیری محتوای کل فنولی با استااده از روش اسسکتوفتومتری انجام شد .ابتدا  311میلیگارم از داناه آسایاب
شده در حالل متانول به حجم چهار میلیلیتر ریخته و به منظور عصارهگیری به مدت دو ساعت روی شیکر در دماای
اتاق ( 22درجه سانتی گراد) قرار داده شد .سسس به مدت  11دقیقه و در  3111دور ساانتریایوژ گردیاد و از محلاول
شناور رویی برای سنجش کل محتوای فنولی استااده شد 211 .میکرولیتر از عصارهها در سه تکرار به  1/2میلایلیتار
از معر فولین سیوکالتو رقیق شده با آب ( )11:1مخلوط و به مدت پانج دقیقاه در حالات تعاادل گذاشاته شاد .در
مرحله بعدی با  1/2میلیلیتر از کربنات سدیم (با غلطت11گرم در لیتر) مخلوط و به مدت  11دقیقاه در دماای اتااق
نگهداری شد ،سسس در طول موج  122نانومتر توسط اسسکتروفتومتری قرایت گردید .نتایج را بر اساس میکروگارم در
فرولیک معادل در گرم دانه آسیاب شده (آرد دانه در مراحل مختلف نموی) استااده شد (.)13
تجزیه واریانس دادهها توسط نرم افزار آماری ( SASنسخه  )1/1انجام و برای مقایسه میانگینها از آزماون دانکان
در سطح احتمال پنج درصد استااده گردید.

نتایج و بحث
محتوی فنول کل
در این تحقیق اثر تیمار زمان برداشت ،ارقام و برهمکنش آنها بر محتوی فنول کل در سطح احتمال یاک درصاد
معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین میزان فنول کل به رقم چمران و برداشت در مرحله رسیدگی دانه و کمترین میازان
فنول کل به ارقام کرخه و افالک و برداشت در مرحله خمیری ساخت شادن داناه مرباوط باود (جادول  .)3در ایان
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پژوهش غلظت فنول کل با تسریع در برداشت بذر کااهش یافات .در ایان رابطاه ماور و همکااران )24( 1در بررسای
ویژگیهای آنتیاکسیدانی سبوس ژنوتیپهای گندم سخت زمستانه نشاان دادناد کاه ایان ویژگایهاای تحات تاأثیر
ژنوتیپ و مرحله نموی دانه و رسیدگی آن میباشد به طاوریکاه تساریع در برداشات باذر موجاب کااهش محتاوای
پلیفنول دانه گندم میشود .همچنین لیانا -پاتیرانا و شهیدی )22( 2در بررسی پتانسیل آنتایاکسایدانی قطعاات آرد
شده دو رقم گندم دوروم و گندم نان با استااده از روش ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن نشاان دادناد کاه داناه آنهاا
دارای بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی است .براساس یافتاههاای زیاوزناگ و همکااران )33( 3و فاالر و فیاالهر)11( 4
ژنوتیپهای گندم از لحاظ ترکیبات آنتیاکسیدانی از جمله پلیفنالهاا و زیار مجموعاه آن یعنای فالونوییادها بااهم
متااوتند و برخی از ژنوتیپها و ارقام نسبت به ارقام دیگر برتری قابلتوجهی از لحاظ ویژگیهای آنتیاکسیدانی دارند.
آنان نشان دادند که میان ژنوتیپهای گندم بسته باه میازان بیاان ژنهاای مارتبط ،از نظار ناوع و میازان ترکیباات
آنتیاکسیدانی اختال وجود دارد که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.
جدول  -2نتایج تجایه واریانس میانگین مربعات صفات اندازه گیری شده
درجه
آزادی

محتوی
فنل کل

ظرفیت آنتی
اکسیدان

درصد
جوانهزنی

طول
گیاهچه

وزن خشک
گیاهچه

بنیه بذر

زمان برداشت  ارقام گندم
خطای آزمایشی

1
2
2
24

**24/13
**38/22
**21/41
2/32

**11/22
**13/83
**1/22
2/88

**133/28
*111/3
**112/2
22/1

**11/4
**111/1
**88/4
11/8

**121/2
*43/1
**111/28
12/22

**11842
**1318
**1341
232/2

درصد ضریب تغییرات

-

8/13

1/42

1/42

11/2

8/11

11/4

منابع تغییرات
زمان برداشت
ارقام گندم

 :** ،* ،nsبه ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد آماری

ظرفیت آنتیاکسیدانی
نتایج نشان داد تأثیر زمان برداشت ،ارقام و بر همکنش آنها بر این صات در سطح احتمال یاک درصاد معنایدار
شد (جدول  .)2بیشترین میزان ظرفیت انتی اکسیدانی دانه باه رقام چماران و برداشات در مرحلاه رسایدگی داناه و
کمترین میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی دانه به ارقام افالک و بهرنگ و برداشت در مرحلاه خمیاری ساخت شادن داناه
تعلق داشت .برداشت در مرحله رسیدگی دانه و رقم چمران حداکثر ظرفیت آنتیاکسیدانی داناه را نسابت باه مرحلاه
خمیری سخت شدن دانه و رقم افالک به میزان  42درصد افازایش داد .در ایان تحقیاق ظرفیات آنتایاکسایدانی باا
استااده از  IC50در هر مرحله برداشت نشان داد که رفتار ژنوتیپهای مختلف مشابه نیست .همچناان کاه اکبریاان و
ارزانی ( )1در گندم اظهار داشتند که الینهای تریتیکاله و ارقام گندم دارای اختال معنایداری از لحااظ عملکارد و
فعالیت آنتیاکسیدانی بوده بهطوری که تریتیکاله در هر دو شرایط تنش خشکی و عدم تنش خشکی برتر بود.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای ارزانی و صاالحی )12( 2و زیاوزناگ و همکااران )33( 1کاه اعاالم داشاتند زماان
برداشت و ارقام بر نوع و میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی مؤثر هستند مطابقت داشت.
1

- Moore
- Liyana-Pathirana and Shahidi
3
- Xiao-zhen
4
- Faller and Fialho
5
- Arzani, and Salehi
6
- Xiao-zhen
2
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درصد جوانهزنی
نتایج نشان داد اثر زمان برداشت و برهمکنش آنها بر درصد جوانهزنی در سطح احتمال یک درصد و اثر ارقاام بار
درصد جوانهزنی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2نتایج مقایسه میاانگینهاای بارهمکنش زماان
برداشت و ارقام مبین آن بود که بیشترین درصد جوانهزنی بذر با میاانگین  11درصاد باه رقام چماران و دهدشات و
برداشت در مرحله رسیدگی دانه تعلق داشت .کمترین درصد جوانه زنی بذر با میانگین  11/2درصاد از رقام ناتاشاا و
برداشت در مرحله مرحله خمیری سخت شدن دانه حاصل شد (جدول  .)3زمان برداشت یکی از مهمترین عملیات باه
زراعی در گیاهان و به ویژه غالت است به طوریکه تأخیر در برداشت باعث شده فرصت بیشاتری بارای تجماع ماواد
هیدروکربنی و کاهش مواد بازدارنده رشد در اختیار دانه قرار گرفته لذا منجر به بهبود جوانهزنی بذر جهت کشت سال
آینده میشود ( .)31جاجرمی ( )3با بررسی جوانهزنی هات رقم گندم گزارش نمود که بیشترین درصد جواناهزنای در
رقم  G73-20و کمترین درصد جوانهزنی را رقم اروند با  31درصد دارا بود .در آزمایشی دیگر نازار و همکااران)21( 1
اثر سه زمان برداشت دانه را بر جوانهزنی بذر ماشک بررسی کردند و دریافتند درصادجوانه زنای در داناههاایی کاه در
مرحله غال سبز برداشت شدند  31درصد بود .در مرحله غال زرد هیچگونه جوانهزنی صورت نگرفت و بذرها در این
مرحله دارای خواب بودند .حداکثر جوانهزنی بذر در مرحله قهوهای شدن غال مشاهده شد .بناابراین حاداقل خاواب
بذر و حداکثر جوانهزنی در بذرهای برداشت شده در مرحله قهوهای شدن غال مشاهده گردید .همچنانکه ایسااک و
همکاران )21( 2در گیاه سویا گزارش کردند برداشت زودتر از موعد باعث کاهش کیایت بذر و جواناه زنای و برداشات
دیرتر از موعد نیز افزایش ریزش دانهها را در پی داشت .نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج ایساک و همکااران (،)21
علیزادهبناب و همکاران )11( 3و محمدی و همکاران )23( 4مطابقت دارد.
جدول  -9نتایج مقایسه میانگین برهمکن
تیمارها

مرحله خمیری سخت شدن دانه

4/1 c

ظرفیت آنتی
اکسیدان با
استااده از
LC50
1/3 cd

11/1 e

8/1 cd

8/1 f

111/2 ef

مرحله رسیدگی دانه

1/2 ab

1/1 ab

11/4 ab

1/3 bc

12/2 bc

122/2 bc

مرحله خمیری سخت شدن دانه

2/2 c

1/4 c

82/1 c

1/2 bc

11/1 cd

111/2 d

مرحله رسیدگی دانه

1/1 a

1/1 a

11/2 a

12/8 a

14/2 a

1213/1 a

مرحله خمیری سخت شدن دانه

4/2 d

1/1 e

18/3 de

8/2 cd

8/2 f

112/2 f

مرحله رسیدگی دانه

1/2 b

1/1 b

11/8 b

11/1 ab

12/2 bc

1114/2 b

ارقام

زمان برداشت

دهدشت

افالک
چمران
کرخه
ناتاشا
بهرنگ

صفات مورد محالعه در گندم در واکن

به زمان برداشت و ارقام

محتوی فنول کل
(میلیگرم در
میلیلیتر عصاره)

درصد
جوانهزنی

طول گیاهچه
(سانتیمتر)

وزن خشک
گیاهچه
(میلیگرم)

بنیه بذر

مرحله خمیری سخت شدن دانه

4/2 cd

1/1 e

11/2 cd

8/2

1/1 ef

112/1 ef

مرحله رسیدگی دانه

1/4 ab

1/1 b

11/3 b

1/2 bc

13/2 ab

114/3 bc

مرحله خمیری سخت شدن دانه

2/11 c

1/3 cd

81/2 c

1c

11/2 de

133/2 de

مرحله رسیدگی دانه

1/1 ab

1/8 ab

11/1 a

12/2 a

13/2 ab

1241 ab

مرحله خمیری سخت شدن دانه

4/3 d

1/2 de

81 c

1c

1/2 def

121 de

مرحله رسیدگی دانه

1/3 b

1/8 ab

11/2 ab

11/3 b

12/8 b

1123/1 b

میانگینهای دارای حداقل یک حر مشابه در هر ستون ،در سطح احتمال پنج درصد آماری براساس آزمون دانکن اختال معنیداری ندارند.
1

- Nezar
- Isaac
3
- Alizade-Benab
4
- Mohammadi
2
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رول گیاهچه
در این تحقیق طول گیاهچه به طور معنیداری در سطح احتمال یک درصد تحات تاأثیر زماان برداشات ،ارقاام و
برهمکنش آنها قرار گرفت (جدول  .)2برداشت در مرحله رسیدگی دانه و رقام چماران بیشاترین طاول گیاهچاه را
نسبت به مرحله خمیری سخت شدن دانه و رقم افالک به میزان  33/2درصد افزایش داد (جادول  .)3اثار قاوه نامیاه
بذر بر قدرت رویش گیاهچهها به شرایط برداشت و زمان برداشت نیز وابساته اسات .باه طاوریکاه در ایان پاژوهش
کیایت مناسب بذور منجر به جوانهزنی مطلوب و افزایش قدرت رشد گیاهچهها و به دنبال آن افزایش طاول گیاهچاه
شد که نتایج دفیگوردو و همکاران )14( 1این نتایج را تأیید نمود .در این رابطه ایلخاانی و همکااران )11( 2دریافتناد
که زمان برداشت (بسته به درصد رطوبت و دما) موجب فرسودگی در بذرها میشود و این فرسودگی به صورت کاهش
درصد جوانهزنی و گیاهچههای ضعیف حاصل از این بذور آشکار میشاود کاه کااهش طاول گیاهچاههاای حاصال از
جوانهزنی را درپی خواهد داشت .برطبق گزارشهای الیاس و کاپلند )12( 3بین کیایات باذرهای کلازا در زماانهاای
مختلف برداشت اختال معنی داری وجود داشت و بذرهای کلزای برداشت شده در مرحله رسایدگی کامال (باذرهای
تیره رنگ و سخت با رطوبت  11-14درصاد) دارای کیایات بهتاری از باذرهای برداشات شاده در مرحلاه رسایدگی
فیزیولوژیک (بذرهای تغییر رنگ داده و دارای رنگ روشنتر و با رطوبت  31-32درصد) بودند .آنها نشان دادناد کاه
برداشت دانه کلزا قبل از رسیدگی کامل باعث کاهش جوانه زنی و طول گیاهچه در آزمایش جوانهزنی شد .آنها دلیل
این کاهش کیایت را اثرگذاری و عدم تعادل هورماونهاا از اسیدآبسایزیک ،جیبارلین ،اکساین و سایتوکینین اعاالم
کردند که در زمان رسیدگی کامل در بذر تعادل مناسابی از ایان هورماونهاا اتاااق مایافتاد .همچناانکاه داودی و
همکاران ( )1در پژوهشی اظهار داشتند که در بر داشت زود هنگام باذر گنادم ،باه دلیال بااال باودن میازان رطوبات،
خسارت مکانیکی در هنگام برداشت باعث کاهش جوانهزنی و قوه نامیه دانه میشود که کاهش طول گیاهچه را نیز باه
دنبال خواهد داشت .از طرفی موسوینیک و همکاران )22( 4در بررسیهای خود ،جوانهزنی مطلوب و بااالی باذرهای
با چگالی زیاد را نشان دادند و متذکر شدند که این بذرها گیاهچههای بزرگتری نسبت به بذرهای ریاز و ناارس تولیاد
میکنند که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.

وزن خشک گیاهچه
نتایج نشان داد اثر زمان برداشت و برهمکنش آنها بر وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال یک درصاد و اثار ارقاام بار
درصد جوانهزنی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2وزن خشک گیاهچه از باذرهای جواناه زده حاصال از
برداشت در مرحله رسیدگی دانه در ارقام مختلف بیشتر از مرحلاه خمیاری ساخت شادن داناه باود .حاداکثر وزن خشاک
گیاهچه از رقم چمران و بذرهای جوانهزدهای که در مرحله رسیدگی دانه برداشت شده بودند به دسات آماد و کمتارین وزن
خشک گیاهچه را رقم افالک و بذرهای برداشت شده در مرحله خمیری شدن ساخت نشاان دادناد (جادول  .)3باه دنباال
کاهش درصد جوانهزنی و همچنین ویژگیهای آنزیمی و آنتیاکسیدانی در بذرهای برداشت شده در مرحله خمیاری ساخت
شدن دانه ،وزن خشک گیاهچه نیز کاهش یافت ( .)11برداشت در مرحله خمیری سخت شادن داناه باعاث کااهش طاول
گیاهچه شد و دلیل کاهش وزن خشک در این زمان نیز ممکن است به دلیل کاهش رشد گیاهچاه و کمباود تاوان و انارژی
در بذرهای برداشت شده در مرحله خمیری سخت شدن دانه باشد که با نتایج احمدوند و همکااران )11( 2مطابقات داشات.
1

- De Figueiredo
- Ilhkani Zadeh
3
- Elias and Copeland
4
- Moussavi Nik
5
- Ahmadvand
2
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ارقام مختلف نیز از لحاظ وزن خشک گیاهچه متااوت بودند .به طوریکه رقم چمران نیز با باالترین خصوصیات جوانهزنای و
طول گیاهچه بیشترین میزان وزن خشک گیاهچه را نیز نشان داد .در این رابطه داودی و همکاران ( )1اظهار داشتند کاه در
بین ارقام مورد آزمایش ،رقم الوند دارای کمترین مقدار وزن خشک گیاهچه ( 1/22گرم) در عین حال مادت زماان زودتاری
( 32روز پس از گلدهی) نسبت به سایر ارقام ،به حداکثر وزن خشک گیاهچه رسیده است.

بنیه بذر
براساس نتایج این پژوهش اثر زمان برداشت ،ارقام و برهمکنش آنها در سطح احتمال یک درصاد بار ایان صاات
معنیدار شد (جدول  .)2نتایج برهمکنش زمان برداشت و ارقام نیز مبین آن بود که رقم چمران و برداشت در مرحلاه
رسیدگی دانه دارای بیشترین بنیه بذر در این آزمایش بود و کمترین میازان بنیاه باذر از رقام افاالک و برداشات در
مرحله خمیری سخت شدن دانه به دست آمد (جدول  .)3به دنبال کاهش فعالیت آنزیمهای مرتبط باا جواناهزنای در
بذرهای برداشت شده در مرحله خمیری سخت شدن دانه درصد جوانهزنی و سایر خصوصیات اولیه رشد کاهش یافت.
کاهش بنیه بذر در برداشت زودهنگام ممکن است به دلیل کاهش انرژی بذر و توان رشادی گیاهچاههاای حاصال از
بذور جوانهزده باشد .در آزمایشی هاشمی و همکاران ( )1نشان دادند تااوت صاات درصد جوانهزنی ،شاخص بنیه بذر،
شاخص جوانه زنی ،سرعت جوانهزنی ،انرژی جوانهزنی و میانگین مدت جوانهزنی بذرها در زمانهای مختلاف برداشات
معنیدار بود .شاخصهای جوانه زنی ،رشد گیاهچه و بنیاه باذر در برداشات در مرحلاه رسایدگی داناه برتار از ساایر
زمانهای برداشت بود .موسوینیک و همکاران ( )22در آزمایشی روی گنادم آزماونهاای مختلاف قادرت باذر را بار
مولاههای درصد و سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر در بذور با کیایت متااوت بررسی کردند و اظهاار داشاتند کاه
این صاات در بذرهای با کیایت باالتر بیشتر بود و با گذشت زمان و پیر شدن بذور این صاات کاهش یافت .از طرفای
آقایی بدر و توبه ( )2با بررسی تاثیر خصوصیات کیای بذر در ارتباط با قدرت بذر بر درصد و سرعت جواناهزنای ارقاام
مختلف گندم دیم اظهار داشت خصوصیات اولیه رشد به طور معنی داری تحات تااثیر کیایات باذر قارار گرفات و باا
کاهش کیایت بذر درصد و سرعت جوانهزنی ،رشد اولیه گیاهچه و همچنین بنیه بذر کاهش یافت .همچنین حمیادی
( )2به منظور تعیین مناسبترین زمان برداشت بذر ذرت هیبرید  ،114پژوهشی انجام داد .بذرهای دارای رطوبت ،31
 21 ،22و  12درصد به ترتیب  138 ،133 ،128و  143روز پس از کاشت برداشت گردیدند .درصد جوانهزنی نهاایی،
تعداد گیاهچههای عادی ،وزن خشک گیاهچه ،متوسط جوانهزنی روزانه و سرعت جوانهزنی روزانه و همچنین شااخص
بنیه بذر تحت تأثیر زمان برداشت (رطوبت بذر زمان برداشت) قرار گرفتند .بذرهای برداشت شاده در مرحلاه مناساب
حداکثر شاخص بنیه بذر را نشان دادند.
در مجموع نتایج آزمایش نشان داد زمان برداشت به طور معنیداری ویژگیهای آنتیاکسایدانی و جواناهزنای باذر
ارقام مختلف گندم را تحت تأثیر قرار داد .اثر ارقام نیز بر صااات ماورد بررسای معنایدار باود .حاداکثر ویژگایهاای
آنتیاکسیدانی و جوانهزنی از قبیل درصد جوانهزنی بذر ،طول گیاهچه و همچناین بنیاه باذر نیاز باه رقام چماران و
برداشت در مرحله رسیدگی دانه مر بوط بود .از این نتایج میتوان استتناج کرد که برداشت در مرحله رسایدگی داناه
نه تنها باعث افزایش ویژگیهای آنتیاکسیدانی دانه و آرد گندم میشود بلکه جوانهزنی بذر نیز بهبود مییابد .بنابراین
در کل میتوان گات به منظور دستیابی به حداکثر ویژگیهای آنتیاکسایدانی و جواناهزنای باذر باا توجاه باه نتاایج
حاصله ،برداشت در مرحله رسیدگی کامل دانه بود که در آن بیشترین قدرت بذر نیز مشاهده شد و میتواند به عناوان
تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک بذر نیز تلقی شود .همچنین رقم چمران نیز در مقایسه با سایر ارقام برتاری معنایداری از
لحاظ صاات مورد بررسی نشان داد.
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Abstract
In order to study the effect of harvesting time on germination characteristics and
some antioxidant properties of different wheat varieties, this study was carried out
in a factorial in a completely randomized design with three replications in Izeh
city. The experiment factors consisted of harvesting time at two levels of
harvesting in hard-paste and harvesting stage at maturity stage and bread and
durum wheat cultivars in six levels of Natasha, Aflak, Chamran, Dehdasht,
Behrang and Karkheh. The results showed that the highest antioxidant content of
the seeds, such as polyphenol, flavonoids and antioxidant capacity, belonged to
Chamran cultivar and harvest at maturity stage. The least of these cultivars was
Aflak and Karkheh cultivars in the stage of hardening. Also, harvest time
significantly affected germination percentage and seedling length of different
wheat cultivars. The percentage of germination with accelerated grain harvest
decreased significantly. In interaction, harvest time and cultivar had the highest
percentage of seed germination (99%) to Chamran and Dehdasht cultivars and
harvest at seedling stage. Reducing the percentage of germination and
consequently reducing seedling length with accelerated seed harvesting in the
dough step of hardening of the seeds resulted in reduced seed yield. In general,
maximum germination and antioxidant content was obtained from harvesting
stage at maturity stage. Chamran cultivar compared to other cultivars showed
significant superiority in terms of traits.
Keyword: Polyphenol, Seedlings length, maturity stage, seed vigor

