
Iranian Journal of 

Seed Science and Technology 

Vol.: 8, No.: 1, Spring and Summer 2019 
(pp: 53-65) 

DOI: 10.22034/ijsst.2018.108757.1036 
Research Article 

 "نشریه علوم و فناوری بذر ایران" 

  1189، بهار و تابستان 1جلد هشتم، شماره 

 (61-56)ص 
 مقاله پژوهشی

 

 مناسب محیط نگهداری بذر  شرایط نوع پوشش و بررسی

 (.Coriandrum sativum Lگیاه دارویی گشنیز )

 4فضل اهلل صفی خانی، 1محمدحسن عصاره، *2عباس ده شیری ،1سیاوش محمدی

 دانشگاه تهران و منابع طبیعی دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی. 1

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. ،بذر و نهال استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی. 2

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. ،و مراتع کشور هاپژوهش موسسه تحقیقات جنگل استاد. 3

 زی، تهران، ایران.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاور و مراتع کشور هااستادیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل. 4

 (23/93/1301تاریخ پذیرش: ؛ 22/90/1301تاریخ دریافت: )

 چکیده

سبب خسارت فیزیکی و فیزیولوژیکی و در نهایت  شرایط نگهداری بذردارای اسانس، لیپید و پروتئین است و عدم توجه دقیق به  (.Coriandrum sativum L)گشنیز بذر 

در  ی انبطار درصطد و دمطا   13و  11، 0، 1، 1رطوبت بذر در پنج سطح   اثر نظور بررسی تعیین بهترین تیمار رطوبت بذر و دمای نگهداری، به م شود.می آنو زوال  کاهش کیفیت

بطذرهای   روز نگهداری آزمایشی به صورت فاکتوریطل در قالطب ططرا کطاما تیطادفی بطر       129و  119، 129، 09، 09، 39پس از  یگرادتدرجه سان 21و  29، 11، 19چهار سح  

بخیطو  در  درصطد   13رطوبت بطذر  نتایج نشان داد . مورد بررسی قرار گرفت مختلف در نگهداری بذر مرزهی هاپوششدر آزمایشی جداگانه اثر همچنین  .بررسی شد گشنیز

روز تطاثیر قابطل    129پس از  گرادسانتیدرجه  21به  19از  درصد افزایش دما 1در رطوبت بذر  .زنی بذر گشنیز داشتتاثیر زیانبار شدیدی در کاهش درصد جوانهدماهای باالتر 

ی آلومینیوم، پارچطه، کاذطذ و   هادر بین پوشش همچنین درصد بود. 09که در تمام دماها باالی  زنیجوانهبه ویژه درصد  بذر گشنیز نداشت، زنیجوانهی هاای بر شاخصماحظه

درصد و در پوشطش   1توان بذور گیاه دارویی گشنیز را در رطوبت بذر می گشنیز داشت. در نهایت زنیجوانهی هاخصپوشش آلومینیومی کمترین تاثیر را در کاهش شا سلفون

 بدون کاهش قابل توجه قوه نامیه برای طوالنی مدت نگهداری کرد. گرادسانتیدرجه  21آلومینیومی در دمای انبار زیر 
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Abstract 

Coriander seed (Coriandrum sativum L.) has essential oil, lipid and protein, which may influenced by bad storage 

condition causes physical and physiological damage and ultimately decreasesits quality and deterioration. In order to 

study the best storage condition a factorial experiment in a completely randomized design was carried out and six levels 

of time storage (30, 60, 90,120,150 and 180 days), five level of seed moisture (5, 7, 9, 11 and 13%) and four level of 

temperature (10, 15, 20 and 25oc ) were studied. In another experiment the type of storing package on seed germination 

indices were studied. The results showed that the moisture content of 13% had severe harmful effects on seed 

germination at different temperatures compared to other humidity. In 5% moisture, an increase in temperature from 10 to 

25oc had no significant effect on germination indices especially seed germination percent and it was above 90 in all 

temperatures. The results of different seed packaging material showed that between aluminum, fabric, paper and 

cellophane, aluminum has less impact on the germination indices. The conclustion that can storage coriander seeds in the 

moisture content of 5% and aluminum packaging at temperature bellow 25 for long-term without a significant reduction 

in its maintenance. 
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 مقدمه 

گیطاهی   .Coriandrum sativum Lبا نام علمی گشنیز 

 و یکطی از مهمتطرین   (Apiaceaeیکساله و از تیره چتریان )

. اسطت شناخته شده نزد انسطان  گیاهان دارویی ترین قدیمی

ی اسطانس اسطت و   میوه )بذر( و پیکره رویشی گشنیز حطاو 

هطا بطه عنطوان گیطاهی دارویطی      این گیاه در اکثر فارماکوپطه 

تولیطد  . (Akbari Nia et al., 2007) معرفطی شطده اسطت   

رسطد  هزار تطن مطی   229ساالنه گشنیز در جهان، به بیش از 

کشطت گشطنیز   کنطد.  آن را روسیه تولید می %09که حدود 

ان، قزوین، های همددر بسیاری از نقاط ایران ازجمله استان

صطورت  نیطز  و یطزد  ر آذربایجان، کرمان، کرمانشطاه، بوشطه  

 .(OmidBaigi, 2007) گیردمی

و  چربطی از آنجا که بذر گشنیز عاوه بر اسانس دارای 

زنی آن بطه شطرایط انبطار    قابلیت جوانه باشد،می نیز پروتئین

انبارداری بذر تا فیل بعدی یا  شرایط بستگی دارد بنابراین

یکی از مراحطل مهطد در صطنعت بطذر گشطنیز       زمان فروش

شطود بطذر   است و عدم توجه دقیق و کافی به آن سبب مطی 

گشنیز دچار خسارت فیزیکی و فیزیولوژیکی و در نهایطت  

  باعطططططش کطططططاهش کیفیطططططت و زوال بطططططذر آن شطططططود 

(Akbari Nia et al., 2007 .)    رطوبطت و دمطای انبطار دو

طول عمر بذر  عامل اصلی درگیر در انبارداری بذر هستند.

و انبارداری بستگی به کاهش رطوبت بذر به سطححی دارد  

که از زوال فیزیولوژیک و پاتولوژیک آن جلوگیری کند. 

شطود سطرعت تطنفس    محتوای رطوبتی باالی بذر سبب مطی 

شود. مهمتطرین  افزایش یابد که خود سبب باال رفتن دما می

یر قرار فاکتوری که تنفس و تولید گرما را در بذر تحت تاث

دهد رطوبت بذر است. تنفس باعش تهی شطدن ذخیطره   می

شود و باعش آزاد شدن یطا تجمطع گازهطایی    ذذایی بذر می

شودکه ممکن اسطت زنطده مطانی بطذر را تهدیطد کننطد.       می

 شطوند کطه اذلطب بطه    همچنین سبب رهطا شطدن انطرژی مطی    

همچنطین میطزان    .(Bradford, 2000) صورت گرمطا اسطت  

ها و رشد و نمو برخی از آفات را ارچرطوبت رشد و نمو ق

کند. به ازای یک در صد کاهش در رطوبت بذر تعیین می

شود البته به شطرطی کطه رطوبطت    طول عمر آن دو برابر می

. (Hartman et al., 1994) درصطد باشطد   1-13بطذر بطین   

دهطد  رطوبت نسبی باال، مقدار رطوبت بذر را افطزایش مطی  

یططر ظهططای بیوشططیمیایی نیططتکططه نتیجططه ی آن افططزایش فعال

 هططططای هیططططدرولیز کننططططده، افططططزایش افططططزایش آنططططزید

 باشطططدتطططنفس و افطططزایش اسطططیدهای چطططر  آزاد مطططی   

(Macdonald and Kapland, 1995). 

هطای مختلفطی   دما نیطز قابلیطت انبطارداری بطذر را از راه    

دهد. در رطوبت باال، دمای باال سرعت تحت تاثیر قرار می

گطردد،  ت کرده و سبب زوال بذر مطی ها را تقویرشد قارچ

لذا دما را بایستی کاهش داد و کاهش دما اثطرات رطوبطت   

درجطه   0/1بطه ازای هطر   باال را تا حدی جبران خواهد کرد.

شطود بطه   کاهش دما زول عمر بذر دو برابطر مطی   گرادسانتی

 9-19شرط اینکطه درجطه حطرارت محطیط انبطارداری بطین       

البته به نطو   (. Harrington, 1972) باشد گرادسانتیدرجه 

های مرسوم بیشتر قارچ جنس و گونه گیاهی متفاوت است.

رشطد   گطراد سطانتی درجطه   10در انبارداری بذور در دمطای  

درجططه  1سططریعتری دارنططد، ایططن رشططد در دمططای کمتططر     

شطود. حشطرات م طر نیطز بیشطترین      متوقف مطی  گرادسانتی

رنطد و در  دا گطراد سطانتی درجه  29-32فعالیت را در دمای 

های شود. آنها در رطوبتکمتر از دما رشد آنها متوقف می

درصططد نیططز فعالیططت کمتططری دارنططد    12بططذری کمتططر از  

(Alivand, 2011.) ( محمدیMohammadi, 2011 ) نشان

زنی و داد که پیری بذر باعش کاهش درصد و سرعت جوانه

ططور  گطردد. پیطری بطذر بطه    کاهش درصد گیاهچه نرمال می

کططاهش در قططدرت بططذر مشططخص شططده اسططت  عططشباکلططی 

(Tatic et al., 2009.)   عاوه بر این نو  پوشش نگهطداری

توانططد بططر حفططی خیوصططیات فیزیکططی و    مططی بططذر نیططز 

 از تحقیقطی در فیزولوژیکی بذر بویژه بینه بذر موثر باشد، 

 و طائیطه  و RGS کلطزای ارقطام   شطده  ضدعفونی بذرهای

 اسطتفاده و مطدت یطک   انبطار بطه    در شطده  نگهطداری  اکاپی

 گطونی  کیسطه  مختلطف شطامل   بنطدی  بسطته  مطواد  بطا  بذرها

چهطار   کاذطذی  پاکت کنفی، ، گونی)پاستیکی )پروپیلنی
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 الیطه  بطا  کاذطذی  پاکطت  الیطه  سطه  کاذطذی  پاکطت  الیطه، 

 نتطایج نشطان داد،  شطدند.   بنطدی  بسطته  )پاسطتیکی)پروپیلنی 

 بطاالترین  الیه سه و چهار کاذذی یهاپاکت درون بذرهای

 پروپیلنی +کاذذی  پاکت و کیسه پروپیلنی درون بذرهای و

 را زنی اسطتاندارد جوانه آزمون در زنیجوانه قابلیت کمترین

که بطر   آزمایش دیگری در .(Oskoei et al., 2010) داشتند

 در را پیطاز  روی انبارداری بذرهای پیاز انجام شطد، بطذرهای  

 از ییهطا کیسطه  بطا  سطرد  انبطار  و معمطولی  انبطار  شطرایط  دو

 آلومینیطوم  فویطل  و اتیلن پلی ای، پارچه مختلف یهاجنس

 شطاخص بنیطه   زنطی، جوانطه  .نتایج نشطان داد شطدند  نگهداری

 هد با مختلف شرایط در مزرعه در گیاهچه ظهور و گیاهچه

 شده بطرای  مشاهده میزان بیشترین طوریکه به داشتند تفاوت

 انبطار  شطرایط  در اتطیلن پلطی  هطای کیسه در فوق هایشاخص

 (.Nagoani, 2005) گردید حاصل سرد

باتوجططه بططه عططدم وجططود اطاعططات کططافی   در نهایططت 

این تحقیق درخیو  شرایط مناسب نگهداری بذرگشنیز 

، بررسی تاثیر میزان رطوبت بذر در زمان انبارداریبا هدف 

دمای انبار نگهداری بذر، تاثیر مدت زمان نگهطداری بطذر   

بططر خیوصططیات  ی بططذرو نططو  پوشططش نگهططدار در انبططار 

تعیطین بهتطرین   جهطت   گیطاه دارویطی گشطنیز   بذر زنی جوانه

شططرایط دمططایی و رطططوبتی و نططو  پوشططش بططذر در طططی     

به منظور حفی حداکثر قوه نامیه بذر گیاه دارویی انبارمانی 

 گشنیز انجام شد.

 هامواد و روش

ایطن   :طرا آزمایشی و زمطان و مکطان انجطام آزمطایش    

در موسسطه تحقیقطات ثبطت و     1303-04آزمایش در سطال  

گواهی بذر و نهطال و پطردیس کشطاورزی دانشطگاه تهطران      

واقع در کرج به صورت چند عاملی)فاکتوریطل( در قالطب   

طرا کاما تیادفی انجام شطد. عامطل اول زمطان در شطش     

روز، عامططططل دوم  129و  119، 129، 09، 09، 39سططططح  

و عامل  درصد 13و  11، 0، 1، 1رطوبت بذر در پنج سح  

درجطططه  21و  29، 11، 19سطططوم دمطططا در چهطططار سطططح    

 بودند. گرادسانتی

چندین توده بذر تازه : تهیه بذر جهت آزمون انبارداری

گشنیز از مزار  کشاورزان شهرستان نهاونطد کطه مهمتطرین    

باشد تهیه گردیطد و  مرکز تولید بذرگیاه دارویی گشنیز می

زنطی آزمطایش   هبه منظور بررسی قطوه نامیطه و درصطد جوانط    

 01زنطی بطاالی   شدند و بهترین توده بذری که دارای جوانه

های مربوط بطه انبطارداری   درصد بود جهت انجام آزمایش

 انتخا  گردید.

گرمطی از بطذر    19سه تکرار : اندازه گیری رطوبت بذر

ساعت در آون در دمای  11گشنیز به دقت وزن و به مدت 

، سطپس دوبطاره وزن   قطرار داده شطد   گرادسانتیدرجه  193

شططد و میططزان رطوبططت بططر پایططه وزن تططر بططر حسططب درصططد 

 گردید.محاسبه 

هطای مطورد   برای ایجاد رطوبت: های بذرایجاد رطوبت

𝑊2 ینظططر از رابحططه = W1
A−B

100−A
 Bاسططتفاده شططد. کططه   

درصطد رطوبطت مطورد نظطر،      Aدرصد رطوبت اولیه بطذر،  

W1 ( جرم اولیه بذرgو )W2 ( جرم آ  مقحرgمی )  باشطد

(. درصد رطوبت اولیه بذر طبق 1001)هامپتون و تکرونی، 

درصد تعیین شد. برای باال بردن رطوبطت،   1آزمایش قبلی 

بذور روی پارچه در مجاورت آ  مقحطر قطرار گرفتنطد تطا     

بتوانند میزان مطورد نظطر رطوبطت را جطذ  کننطد. پطس از       

رسیدن بذور بطه رطوبطت مطورد نظطر بطر اسطار تیمارهطای        

های زمایشی )با وزن کردن بذور(، بذور در داخل پوششآ

آلومینیطططومی مخیطططو  قطططرار داده شطططدند و در  ایطططن 

هطا بطا اسطتفاده از دسطتگاه دوخطت در شطرایط خطا        پوشش

)وکیوم( به دقت بسته شدند تطا بطا محطیط بیطرون تبطادالت      

هطای حطاوی بطذور بطا     رطوبتی صورت نگیرد. سپس پاکت

اخل انکوباتورهایی کطه از قبطل   های مورد نظر در درطوبت

درجطططه  21و  29، 11، 19بطططرای دماهطططای مطططورد نظطططر )  

 شده بودند، قرار داده شدند. گراد( تنظیدسانتی

بطه منظطور بررسطی     :های مختلف نگهداری بذرپوشش

یططک  هططای مختلططف نگهططداری بططذر گشططنیز،تططاثیر پوشططش

طرا کاما تیادفی اجرا شد، فاکتوریل در قالب  آزمایش

چهطار  ورها شامل نو  پوشش و زمان انبارداری بودند. فاکت
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پوشططش مختلططف شططامل: پارچططه متقططالی، پاکططت کاذططذی، 

های آلومینیومی تهیطه  پوشش پاستیکی )سلفون( و پوشش

 1)بطا رطوبطت    شد و پس از قرار دادن مقدار مورد نیاز بذر

 29ها در انکوبطاتور بطا دمطای    در داخل این پوشش درصد(

مطاه قطرار گرفتنطد و هطر مطاه       0بطه مطدت    ادگرسانتیدرجه 

 زنی روی این بذور انجام گرفت.های جوانهآزمون

به فاصله یطک مطاه بطذور نگهطداری      :زنیجوانهآزمون 

پاکطت آلومینیطومی    29شده در شرایط مختلف کطه شطامل   

رطوبت( از انکوباتورها  1دما و برای هر دما  4حاوی بذر )

وی آنهططا انجططام شططد. ر زنططیجوانططهو آزمططون خططارج شططده 

زنی اسطتاندارد براسطار دسطتورالعمل انجمطن     آزمون جوانه

 499( اجرا شطد. ابتطدا   ISTA,1999بین المللی آزمون بذر)

تطایی از بطذرهای هطر ترکیططب     199تکطرار   4عطدد بطذر در   

هطططای پاسطططتیکی  تیمطططاری را شطططمارش و درون ظطططرف 

سانتی متر بطین  1/3×1/14× 1/11مخیو  کشت، به ابعاد 

( مرطو  به نحوی Between paperالیه کاذذ صافی ) دو

کشت شدند که دو الیطه کاذطذ صطافی مرططو  در کطف      

و یک الیه نیز بر روی بذرهای کشطت شطده قطرار     هاظرف

-هطای مخیطو ، بطه   گرفت. بعد ازکشت بذرها درظطرف 

گطططراد درون درجطططه سطططانتی 29روز در دمطططای  1مطططدت 

 ژرمیناتور نگهداری شدند.

روزانطه  شمارش بذرهای جوانطه زده   :رییادداشت بردا

 19برای تعیین وزن خشک گیاهچه از هر تکرار .انجام شد

گیاهچه عادی انتخا  و وزن تر آن تعیین گردید و سطپس  

در آون  گطراد سانتیدرجه  11ساعت در دمای  24به مدت 

شد و وزن خشک آنها با استفاده از ترازوی دقیق  قرار داده

چه و طول ازه گیری شد. طول ریشه/. گرم اند991با دقت 

چه با استفاده از خط کش اندازه گیری شدند. متوسط ساقه

 (MDG = Mean Daily Germination)زنی روزانه جوانه

باشطد از رابحطه   می زنی روزانهکه شاخیی از سرعت جوانه

 زیر تعیین شد.

d

FGP
MDG  

تعطداد   dو  زنطی نهطایی  درصطد جوانطه   FGPدر این رابحطه  

باشد و سرعت می زنی نهاییروزها تا رسیدن به حداکثر جوانه

نیطز   (Daily Germination Speed = DGS)زنی روزانه جوانه

 باشد.می زنی روزانهعکس متوسط جوانه

پایان اجرای هر آزمون، تعداد کل بطذرهای جوانطه    در

 و  زده شططططططمارش و یادداشططططططت بططططططرداری گردیططططططد 

 زنططی نهططایی  عنططوان درصططد جوانططه هططای حاصططل بططه  داده

(FGP = Final Germination Percent   یططا قابلیططت )

 زنی، مورد استفاده قرارگرفت.جوانه

 شاخص بنیطه بطذر بطر اسطار فرمطول زیطر محاسطبه شطد.        

 زنی= شاخص بنیه بذر.درصد جوانه× میانگین طول گیاهچه 

های حاصل بر اسار طرا داده: هاتجزیه و تحلیل داده

 SASمورد استفاده، با استفاده از نطرم افطزار آمطاری     آماری

هطا بطا   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسطه میطانگین  

 % 1ای دانکن در سح  احتمال استفاده از آزمون چند دامنه

هططا و برخططی از  انجططام گرفططت. همچنططین رسططد نمططودار    

 محاسبات، با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.

 نتایج

تایج تجزیه واریانس نشان داد که اثطر درجطه حطرارت    ن

انبارداری، رطوبت بذر و زمان انبارداری و همچنین اثرات 

زنطی بطذر گشطنیز    هطای جوانطه  متقابل بین آنهطا بطر شطاخص   

 (.1جدول دار شد )معنی

 زنی نهاییدرصد جوانه

زنطی نهطایی   با افزایش دما و رطوبت بذر درصد جوانطه 

و ایطن درحطالی اسطت کطه اثطرات       بذر گشنیز کاهش یافت

زنطی بطذر گشطنیز در    رطوبت باالی بطذر در کطاهش جوانطه   

طول مدت انبارداری بسیار بیشتر از اثرات افزایش دما بطود  

بطه   19درصد افزایش دمطا از   1(. در رطوبت بذر 2)جدول 

داری در روز اثرات معنی 129پس از  گرادسانتیدرجه  21

هطای  شطت و در همطه دمطا   زنی بذر گشطنیز ندا کاهش جوانه

 09زنطی نهطایی بطذر گشطنیز بطاالی      انبارداری درصد جوانطه 

 درصد بود.
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 زنی بذر گشنیز تحت تاثیر رطوبت بذر، دما و زمان انبارداری.های جوانهنتایج تجزیه واریانس شاخص -1جدول 

Table1- Analysis of variance (Mean squars) of germination characteristics of Coriander seeds under different 

seed moisture, temperatures (°C) and storage duration 

 

 Mean squars      میانگین مربعات

 شاخص بنیه بذر

Seedling vigour 

index 

 یهاچهدرصدگیاه

 نرمال

Normal seedling 

سرعت 

زنیجوانه

Germination 

)1-(h rate 

 زنیدرصد جوانه

Germination 

percent 

 درجه آزادی
d.f 

 منابع تغییر
S.O.V 

608858.5** 2031.61** 0.019490** 3320.15** 5 
 زمان

Time 

503852.2** 3947.61** 0.024153** 3437.78** 3 
 دما

Temprature 

6734360.0** 18180.06** 0.075583** 36766.28** 4 
 رطوبت

Moisture 

35147.5** 336.75** 0.001224* 229.18** 15 
 دما× زمان

Temprature ×Time 

184310.5** 1669.39** 0.005555** 1832.52** 20 
 رطوبت× زمان

Moisture ×Time 

288387.9** 3241.12** 0.011280** 1760.91** 12 
 رطوبت× دما

Temprature× Moisture 

37642.8** 339.92** 0.001254** 217.65** 60 
 رطوبت× دما× زمان

Temprature× Moisture× Time 

1994.8 0.34 0.000653 1.80 240 
 خحای آزمایش

Error 

 ضریب تغییرات - 1.65 15.81 0.69 4.45

CV(%) 
 باشند.داری میو عدم معنی %1، %1دار در سح  احتمال به ترتیب معنی nsو  **، *

ns, no significant,*and** significant at 5% and 1% levels respectively. 
 

مطاه( انبطارداری    3روز ) 09درصد تا  1در رطوبت بذر 

زنی گشنیز داری بر درصد جوانهدماهای مختلف تاثیر معنی

زنی بذر از ماه تاثیر دماهای باال در کاهش جوانه نداشتند و

زنی بطذر گشطنیز در   درصد جوانه .چهارم به بعد نمایان شد

درصد  1ذر درصد روند مشابهی با رطوبت ب 0رطوبت بذر 

 (.2جدول های مختلف انبارداری داشت )در دماها و زمان

درصد  11زنی بذر گشنیز در رطوبت بذر درصد جوانه

تطا مطاه چهطارم     گطراد سانتیدرجه  29و  11، 19در دماهای 

داری نشطان نطداد و ایطن    روز انبارداری( کاهش معنی 129)

در  دگطرا سطانتی درجه  21در حالی بود که دمای انبارداری 

زنطی  درصد از همان ماه اول درصد جوانطه  11رطوبت بذر 

 (.2جدول داری کاهش داد )طور معنیبذر گشنیز را به

درصد تاثیر زیانبار شدیدی در کاهش  13رطوبت بذر 

 39زنی بذر گشنیز داشت و از همان ماه اول )درصد جوانه

زنی بطذر گشطنیز در ماهطای مختلطف در     روز( درصد جوانه

داری نسطبت بطه سطایر    ططور معنطی  درصد به 13ذر رطوبت ب

تغییرات انطد    (.2جدول ) های بذر کاهش یافترطوبت

درصططد باشططد  10تططا  12در رطوبططت بططذر زمططانی کططه بططین 

 تطططططاثیرات زیطططططادی بطططططر قابلیطططططت انبطططططارداری دارد    

(Tang et al, 1999     محتوای بطاالی رطوبطت بطذر سطبب .)

شود. فتن دما میشود که خود سبب باال رافزایش تنفس می

مهمترین عاملی که تطنفس و گرمطا را در بطذر تحطت تطاثیر      
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دهد، رطوبت بذر اسطت. همچنطین میطزان رطوبطت     قرار می

ها و رشد و نمو برخطی از آفطات را تعیطین    رشد و نمو قارچ

کند. به ازای یک در صد کاهش در رطوبت بذر ططول  می

 بذر بین شود البته به شرطی که رطوبتعمر آن دو برابر می

 (.Hartman et al., 1994درصد باشد ) 13-1

کیفیت بذر پس از انبارداری بطا رطوبطت بطذر و دمطای     

مک (. Yaja et al., 1995) انبارداری همبستگی منفی دارد

نشان داد عوامل داخلی مثطل   (.Macdonad, 1985)دونالد 

شرایط فیزیکی و وضعیت فیزیولوژیکی بذرها به شدت بر 

  ا تطططططاثیر خواهطططططد گذاشطططططت  ططططططول عمطططططر آنهططططط  

(Hang et al., 2001.)     در انبارداری بطذور گوجطه فرنگطی

درجطططططه  19و  49، 39، 29، 19در دماهطططططای مختلطططططف  

گزارش کردند کطه شطیب از دسطت رفطتن قطوه       گرادسانتی

درجه شدت بیشطتری   29درجه ناچیز و در  19نامیه بذر در 

بطذرها   گطراد سانتیدرجه  29داشت اما در دماهای باالتر از 

مطاه میطزان    2-3به شدت زوال پیدا کردنطد و تنهطا در ططی    

 زنی به نیف کاهش یافت.جوانه

 زنی بذر گشنیزی مختلف بذر بر درصد جوانههامقایسه میانگین اثر دما در زمان انبارداری در رطوبت -2جدول 

Table 2- Mean comparison of germination percentage of Coriander seeds under different seed moisture, and 

temperatures (°C) during storage. 

 

Storage 

duration 

Temperatures 

(°C) 
5% 7% 9% 11% 13% 

30 

10 ̊ C 97.3 a 93.3 ab 90.7 a-d 90.7 a-e 86.0 a 

15 ̊ C 96.0 abc 92.7 abc 90.7 a-d 91.3 a-e 82.0 c 

20 ̊ C 92.7 bc 92.7 abc 91.3 a-d 94.0 a 82.7 bc 
 25 ̊ C 94.0 abc 90.7 abc 94.0 abc 86.0 fg 82.0 c 

60 

10 ̊ C 97.3 a 94.7 ab 95.3 a 92.7 ab 85.3 ab 
15 ̊ C 95.3 abc 94.7 ab 94.7 ab 93.3 a 82.0 c 
20 ̊ C 95.3 abc 92.0 abc 94.7 ab 94.0 a 56.0 e 

 25 ̊ C 96.0 abc 93.3 abc 93.3 abc 85.3 gh 50.7 f 

90 

10 ̊ C 96.7 ab 96.7 a 94.7 ab 93.3 a 84.7 abc 
15 ̊ C 96.7 ab 96.0 ab 94.0 abc 92.7 abc 58.0 e 
20 ̊ C 95.3 abc 94.0 abc 93.3 abc 92.0 a-d 0.0 k 

25 ̊ C 94.7 abc 93.3 abc 93.3 abc 85.3 gh 0.0 k 

120 

10 ̊ C 94.7 abc 94.7 ab 92.0 a-d 92.7 abc 83.3 abc 
15 ̊ C 94.7 abc 92.7 abc 92.7 a-d 92.0 a-d 36.0 g 
20 ̊ C 93.3 bc 91.3 abc 92.7 a-d 90.7 a-e 0.0 k 

 25 ̊ C 93.3 bc 86.7 de 85.3 f 82.7 hi 0.0 k 

150 

10 ̊ C 94.7 abc 93.3 abc 90.7 a-d 91.3 a-e 78.7 d 
15 ̊ C 93.3 abc 92.7 abc 91.3 a-d 90.7 a-e 24.7 h 
20 ̊ C 92.7 bc 90.7 abc 91.3 a-d 89.3 b-e 0.0 k 

 25 ̊ C 92.7 bc 84.7 e 84.7 f 81.3 ij 0.0 k 

180 

10 ̊ C 93.3 abc 92.7 abc 90.7 a-d 88.7 ef 12.7 i 
15 ̊ C 93.3 abc 89.7 bc 90.0 a-d 78.7 j 4.7 j 
20 ̊ C 92.7 bc 88.7 cd 88.7 e 74.7 k 0.0 k 

25 ̊ C 92.7 bc 84.7 e 82.7 f 73.3 k 0.0 k 
 دار نیستند.دارای اختاف معنیدر سح  یک درصد  LSDبا آزمون اند، اعدادی که با حرف یکسان نشان داده شدهدر هر ستون 

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 

probability level 
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 زنیسرعت جوانه

زنطی بطذر   با افزایش دما و رطوبطت بطذر، سطرعت جوانطه    

 1(. اگرچططه در رطوبططت بططذر 3جططدول کططاهش پیططدا کططرد )

زنطی بطذر   های انبطارداری درصطد جوانطه   درصد در طی زمان

زنی بخیطو   اما سرعت جوانه، داری نداشت کاهش معنی

داری نسطبت بطه مطاه اول    نطی از ماه چهارم به بعطد کطاهش مع  

زنی در رطوبت بذر (. کاهش سرعت جوانه0داشت. )شکل 

درصطد شطیب بیشطتری     1درصد نسبت به رطوبت بذر  0و  1

 21زنطی بطذر در دمطای    ططوری کطه سطرعت جوانطه    داشت به

درصد کطاهش پیطدا    0/11روز  129بعد از  گرادسانتیدرجه 

در رطوبت بذر  کرد. این در حالی بود که دماهای انبارداری

داری در کطاهش سطرعت   درصد در هر ماه تاثیر معنطی  0و  1

درصطد و   11در رطوبت بطذر  . زنی بذر گشنیز نداشتجوانه

مطاه سطرعت    0بعطد ازگذشطت    گطراد سطانتی درجطه   21دمای 

درصطد کطاهش    0/21زنی بذر گشنیز نسبت به ماه اول جوانه

 درصطد هماننطد درصطد    13رطوبطت بطذر    (.3جدول یافت. )

ای بطر کطاهش سطرعت    زنی بطذر، تطاثیر قابطل ماحظطه    جوانه

زنی بذر گشنیز داشت. تطاثیر دماهطای بطاال در رطوبطت     جوانه

هطای بطذر پطایین تطر در     درصطد بطر خطاف رطوبطت     13بذر 

 زنطی بطذر گشطنیز کطاما مشطهود بطود.      کاهش سرعت جوانه

عاوه براین حتی دماهای پطایین انبطارداری نتوانسطتند اثطرات     

درصد را در طی زمان انبارداری خنثی  13رطوبت بذر منفی 

در رطوبت  گرادسانتیدرجه  11طوری که در دمای کنند به

زنطی  روز سطرعت جوانطه   129درصد پس از گذشت  13بذر 

 (.3جدول درصد کاهش یافت ) 3/02بذر گشنیز 

 زنی بذر گشنیزر بر سرعت جوانهی مختلف بذهامقایسه میانگین اثر دما در زمان انبارداری در رطوبت -3جدول 
Table 3- Mean comparison of germination rate of Coriander seeds under different seed moisture, 

temperatures (°C) and storage duration 

 

Storage duration Temperatures (°C) 5% 7% 9% 11% 13% 

30 

10 ̊ C 0.199 a 0.195 a 0.195 a 0.193 a 0.191 a 

15 ̊ C 0.197 ab 0.193 a 0.188 abc 0.184 abc 0.183 ab 

20 ̊ C 0.190 a-d 0.187 a-d 0.183 a-e 0.178 a-d 0.168 b-e 
 25 ̊ C 0.186 a-f 0.184 a-f 0.179 a-g 0.174 b-e 0.166 cde 

60 

10 ̊ C 0.192 abc 0.190 ab 0.191 ab 0.188 ab 0.187 a 
15 ̊ C 0.188 a-e 0.189 ab 0.185 a-d 0.181 abc 0.176 a-d 
20 ̊ C 0.185 a-f 0.189 abc 0.181 a-f 0.176 b-e 0.166 cde 

 25 ̊ C 0.182 b-g 0.184 a-e 0.178 b-g 0.174 b-e 0.155 e 

90 

10 ̊ C 0.189 a-d 0.188 abc 0.184 a-e 0.184 abc 0.181 abc 
15 ̊ C 0.186 a-f 0.183 a-f 0.181 a-f 0.180 a-d 0.138 f 
20 ̊ C 0.180 b-g 0.178 a-g 0.176 b-h 0.173 b-e 0.000 j 

25 ̊ C 0.177 c-g 0.176 b-h 0.171 d-h 0.168 c-g 0.000 j 

120 

10 ̊ C 0.187 a-f 0.184 a-e 0.178 b-g 0.181 a-d 0.165 de 
15 ̊ C 0.181 b-g 0.179 a-g 0.174 b-h 0.174 b-e 0.103 g 
20 ̊ C 0.177 c-g 0.171 d-i 0.168 e-h 0.169 c-g 0.000 j 

 25 ̊ C 0.172 efg 0.169 e-i 0.166 fgh 0.165 d-g 0.000 j 

150 

10 ̊ C 0.177 c-g 0.174 b-i 0.174 c-h 0.168 c-g 0.111 g 
15 ̊ C 0.174 d-g 0.172 c-i 0.170 d-h 0.174 b-e 0.088 h 
20 ̊ C 0.167 g 0.167 f-i 0.165 fgh 0.171 c-f 0.000 j 

 25 ̊ C 0.165 g 0.164 ghi 0.162 gh 0.154 gh 0.000 j 

180 

10 ̊ C 0.172 efg 0.165 ghi 0.165 fgh 0.161 efg 0.086 hi 
15 ̊ C 0.170 fg 0.161 hi 0.163 gh 0.155 fgh 0.072 i 
20 ̊ C 0.165 g 0.159 i 0.160 h 0.153 gh 0.000 j 

25 ̊ C 0.168 g 0.158 i 0.160 h 0.143 h 0.000 j 
 دار نیستند.دارای اختاف معنیدر سح  یک درصد  LSDبا آزمون اند، در هر ستون، اعدادی که با حرف یکسان نشان داده شده

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 

probability level 
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 شاخص بنیه )ویگور(

افزایش زمان انبارداری سبب کاهش شاخص بنیه بطذر  

ر هطای بطذ  و این کاهش بنیه بذر در رطوبت (4)جدول شد 

درصطد   1در رطوبطت  درصد قابطل ماحظطه بطود.     13و  11

تاثیر دماهای مختلف انبارداری بر شاخص بنیه در هر زمان 

(. تاثیر افزایش دمطا در  4جدول بود )دار ناز انبارداری معنی

درصطد و   1کاهش شاخص بنیه بذر گشنیز از رطوبت بذر 

درجططه  21دار بططود و ایططن کططاهش در دمططای  بیشططتر معنططی

جدول نسبت به دماهای دیگر محسور تر بود ) گرادسانتی

 13(. تاثیر دماهطای مختلطف انبطارداری در رطوبطت بطذر      4

دار نبطود امطا بطا    ول معنیدرصد بر شاخص بنیه بذر در ماه ا

گذشت زمان انبارداری و از ماه دوم به بعطد تطاثیر دماهطای    

دار بطود بطه   باال در کاهش شاخص بنیطه بطذر گشطنیز معنطی    

در رطوبطت   گطراد سطانتی درجطه   21ای که دمای انبار گونه

بذر کشطنیز را  درصد از ماه دوم به بعد شاخص بنیه  13بذر 

(. رطوبت بذر 4جدول داد )ای کاهش طور قابل ماحظهبه

درصد به شدت باعش کاهش شاخص بنیه بطذر گشطنیز    13

طوری که در های مختلف انبارداری شد بهدر دماها و زمان

پطس   گطراد سانتیدرجه  19درصد و دمای  13رطوبت بذر 

درصططد  4/21مططاه از انبططارداری بططذر گشططنیز  0از گذشططت 

 (.4جدول نسبت به ماه اول کاهش پیدا کرد )

 بذر گشنیز ی مختلف بذر بر شاخص بنیههامقایسه میانگین اثر دما در زمان انبارداری در رطوبت -4جدول 

Table 4- Mean comparison of vigor index of Coriander seeds under different seed moisture,  

temperatures (°C) and storage duration 

 

Storage duration Temperatures (°C) 5% 7% 9% 11% 13% 

30 

10 ̊ C 1259.5 a 1186.4 bcd 1166.1 bc 1165.6 a-d 973.3 abc 

15 ̊ C 1250.3 ab 1207.7 bc 1130.8 bcd 1127.5 a-e 899.9 c 

20 ̊ C 1228.7 abc 1202.2 bc 1155.3 bc 1154.1 a-d 896.0 c 
 25 ̊ C 1233.7 abc 1198.7 bc 1169.5 bc 1039.4 a-e 886.4 c 

60 

10 ̊ C 1231.0 abc 1289.9 ab 1170.8 bc 1126.5 a-e 1006.8 ab 
15 ̊ C 1222.7 abc 1335.8 a 1185.3 bc 1211.4 ab 944.3 abc 
20 ̊ C 1211.9 abc 1163.1 cd 1197.3 bc 1209.2 ab 618.7 d 

 25 ̊ C 1250.1 ab 1323.7 a 1227.2 a 1223.5 a 316.8 ef 

90 

10 ̊ C 1203.8 abc 1193.2 bc 1213.6 b 1171.4 abc 1043.5 a 
15 ̊ C 1180.9 abc 1182.5 bcd 1158.7 bc 1170.8 abc 666.4 d 
20 ̊ C 1212.3 abc 1195.3 bc 1176.0 bc 1161.8 a-d 0.0 h 

25 ̊ C 1165.5 abc 1182.2 bcd 1133.3 bcd 1056.8 def 0.0 h 

120 

10 ̊ C 1175.2 abc 1133.6 cd 1114.6 b-e 1092.7 cde 992.0 abc 
15 ̊ C 1178.9 abc 1141.3 cd 1111.1 b-e 1110.7 b-e 410.2 e 
20 ̊ C 1133.7 c 1103.3 cde 1116.1 b-e 1119.2 a-e 0.0 h 

 25 ̊ C 1158.9 abc 1010.8 e 1023.1 d-g 979.6 fg 0.0 h 

150 

10 ̊ C 1192.2 abc 1153.4 cd 1107.3 b-f 1132.3 a-e 907.1 bc 
15 ̊ C 1167.6 abc 1146.0 cd 1100.9 b-f 1112.0 a-e 279.2 f 
20 ̊ C 1142.8 bc 1077.3 de 1104.8 b-f 1088.7 cde 0.0 h 

 25 ̊ C 1141.1 bc 1020.6 e 1017.1 efg 961.5 fg 0.0 h 

180 

10 ̊ C 1176.3 abc 1155.7 cd 1116.8 b-e 1062.1 c-f 141.9 g 
15 ̊ C 1171.6 abc 1110.9 cde 1112.4 b-e 958.5 fg 51.0 gh 
20 ̊ C 1132.5 c 1117.5 cde 1096.3 c-f 888.8 g 0.0 h 

25 ̊ C 1139.9 bc 1025.9 e 1001.3 fg 875.1 g 0.0 h 
 ار نیستند.ددارای اختاف معنیدر سح  یک درصد  LSDبا آزمون اند، در هر ستون، اعدادی که با حرف یکسان نشان داده شده

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 

probability level 
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نتیجه زوال بذر نطه تنهطا کطاهش قطوه نامیطه اسطت، بلکطه        

زنططی و بنیططه بططذر و کططاهش موجططب کططاهش سططرعت جوانططه

توانند زنده ها میزمانی که بذرشود و مدت استقرار گیاه می

در مطورد   (.Nash, 1981) گوینطد بمانند را طول عمر بذر می

علت کاهش بنیه گیاهچه در طی انبار داری و پیطری تسطریع   

شده دالیل مختلفی بیان شده است که مهمترین آن افطزایش  

پراکسیداسیون چربی بر اثطر حملطه رادیکطال آزاد اسطت کطه      

  شططودار ذشططاهای سططلولی مططی باعططش بططرهد خططوردن سططاخت 

(Baili, 2002.) زنططی در تحقیقططات کططاهش سططرعت جوانططه

 (.Verma et al., 2003) دیگر نیز نشان داده شده است

در تحقیقی در بذر گیاه آفتابگردان مشطخص شطد کطه    

بعد  گرادسانتیدرجه  21درصد و در دمای  13در رطوبت 

 هش یافطت درصد کا 2زنی به روز انبارداری جوانه 119از 

(Alivand, 2011.)    کاهش شاخص بنیه گیاهچطه ناشطی از

زنی و ططول گیاهچطه   کاهش اجزای آن یعنی درصد جوانه

 یابنططدبططوده کططه هططردو در شططرایط پیططری بططذر کططاهش مططی 

(Verma, 1996.) 

ای نشان داد که شرایط نگهداری بذر )دما نتایج محالعه

و زنطده   و رطوبت بذر( عوامل بسیار مهد است که بر پیری

 مانی بذر همطراه بطا مطدت زمطان ذخیطره سطازی تطاثیر دارد       

(Meladen et al., 2012.) 

بططذور مططاش را بططا    (Pradiong, 2004) پرادیططدون 

درصد و دماهای انبطار   13و  11، 0، 1رطوبت بذر اولیه ی 

 12بطرای یطک دوره    گطراد سطانتی درجه  21و  21، 29، 11

که با افزایش رطوبت بذر ماهه انبار کردند. نتایج نشان داد 

و درجه حرارت، زوال بذر نیز افطزایش پیطدا کطرد. قطدرت     

یابطد و بطه   بذر اولین جزء کیفیت بذر است که کاهش مطی 

  کنططدزنططی و قططوه نامیططه کططاهش پیططدا مططی دنبططال آن جوانططه

(Barsa et al., 1994 and Dfigordo et al., 2003.) 

 های نگهداری بذر در طی انبارداریپوشش

نشطان داده شطده اسطت بطر      1گونطه کطه در جطدول    مانه

اسار نتایج تجزیه واریانس، تاثیر نو  پوشطش نگهطداری و   

زمان انبارداری و همچنین اثر متقابل بین آنها بر درصد جونه 

هطای نرمطال   زنطی بطذر و درصطد گیاهچطه    زنی، سرعت جوانه

دار بود. اما شاخص بنیه بذر گشطنیز تحطت تطاثیر    گشنیز معنی

ات ساده نو  پوشطش نگهطداری و زمطان انبطارداری قطرار      اثر

 دار نشد.گرفت و اثر متقابل بین آنها بر شاخص بنیه معنی

 زنی بذر گشنیز تحت تاثیر نو  پوشش نگهداری، زمان انبارداریهای جوانهنتایج تجزیه واریانس شاخص -1جدول 
Table5- Analysis of variance (Mean squars) of germination characteristics of Coriander seeds under different 

seed Packaging and storage duration 

 

 Mean squarsمیانگین مربعات

 شاخص بنیه بذر

Seedling vigour 

index 

 یهاچهدرصدگیاه

 نرمال

Normal seedling 

 زنیسرعت جوانه

ermination G

)1-rate(h 

 زنیدرصد جوانه

Germination 

percent 

 درجه آزادی

d.f 

 منابع تغییر

S.O.V 

**21191.24 **22.02222 **0.001804 **33.4333 5 
 زمان

Time 

**40777.81 **48.83333 **0.000940 **189.3889 3 
 پوشش

Packaging 

ns819.59 **1.37778 **0.000091 *3.3889 15 
 پوشش× زمان

Packaging ×Time 

1468.82 0.34722 0.000005 1.6111 48 
 خحای آزمایش

Error 

 ضریب تغییرات - 1.42 1.36 0.65 3.46

CV(%) 
 باشند.داری میو عدم معنی %1، %1دار در سح  احتمال به ترتیب معنی nsو  **، *

ns, no significant,*and** significant at 5% and 1% levels respectively. 
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 زنی بذردرصد جوانه

شطود درصطد   مشاهده مطی  0جدول ل همانحور که در شک

هطای  در طی زمانزنی بذر گشنیز در پوشش آلومینیومی جوانه

داری نداشططته اسططت امططا   مختلططف انبططارداری کططاهش معنططی  

ای، کاذطذی و  هطای پارچطه  نگهداری بذور گشنیز در پوشطش 

زنطی  های مختلف انبارداری درصد جوانهسلفونی در طی زمان

ططوری کطه اسطتفاده از    اهش داد بطه داری کطور معنیبذر را به

 0ای، کاذطذی و سطلفونی پطس از گذشطت     های پارچهپوشش

درصطد   21درصد بطه   01زنی بذر گشنیز را از ماه درصد جوانه

زنطططی بطططذر گشطططنیز در کططاهش داده اسطططت. درصطططد جوانطططه 

هطای  ای، کاذذی و سطلفونی در ططی زمطان   های پارچهپوشش

نداشطته انطد و ایطن در    داری مختلف انبارداری اخطتاف معنطی  

زنطی بطذور نگهطداری شطده در     حالی است کطه درصطد جوانطه   

طططور هططای انبططارداری بططهپوشططش آلومینیططومی در همططه زمططان 

های پارچه ای، کاذذی و سطلفونی  داری بیشتر از پوششمعنی

زنی بذور نگهداری شطده  طور کلی درصد جوانهبوده است. به

ی اخطططتاف ای، کاذططذی و سططلفون  در سططه پوشططش پارچطططه  

داری بططا هططد نداشططته انططد و بططا گذشططت زمططان درصططد   معنططی

هططای زنططی بططذور گشططنیز نگهططداری شططده در پوشططش  جوانططه

داری ططور معنطی  ای، کاذذی و سلفونی به مروز زمان بهپارچه

کاهش پیطدا کطرده اسطت و ایطن در حطالی اسطت کطه درصطد         

زنی بذور نگهداری شده در پوشش آلومینیطومی پطس از   جوانه

داری نداشته اسطت. بنطابراین بطذور    ماه کاهش معنی 0ت گذش

زنی توان بدون کاهش قابل ماحظه درصد جوانهگشنیز را می

 (.0جدول در پوشش آلومینیومی در انبار نگهداری کرد )

 زنی بذر گشنیزی نگهداری بذر بر درصد و سرعت جوانههامقایسه میانگین اثر زمان انبارداری و پوشش -0جدول 
Table 6- Mean comparison of germination characteristics of Coriander seeds under different seed Packaging 

and storage duration 

 

 دوره انبارداری

Storage duration 

 پوشش

Packaging 

زنی جوانه درصد

Germination percent 

زنیجوانه سرعت  

Germination rate(h-1) 

30 

aluminum 0.199 a 0.195 a 
fabric 0.197 ab 0.193 a 

paper 0.190 a-d 0.187 a-d 
 cellophane 0.186 a-f 0.184 a-f 

60 

aluminum 0.192 abc 0.190 ab 
fabric 0.188 a-e 0.189 ab 
paper 0.185 a-f 0.189 abc 

 cellophane 0.182 b-g 0.184 a-e 

90 

aluminum 0.189 a-d 0.188 abc 
fabric 0.186 a-f 0.183 a-f 
paper 0.180 b-g 0.178 a-g 

cellophane 0.177 c-g 0.176 b-h 

120 

aluminum 0.187 a-f 0.184 a-e 
fabric 0.181 b-g 0.179 a-g 
paper 0.177 c-g 0.171 d-i 

 cellophane 0.172 efg 0.169 e-i 

150 

aluminum 0.177 c-g 0.174 b-i 
fabric 0.174 d-g 0.172 c-i 
paper 0.167 g 0.167 f-i 

 cellophane 0.165 g 0.164 ghi 

180 

aluminum 0.172 efg 0.165 ghi 
fabric 0.170 fg 0.161 hi 
paper 0.165 g 0.159 i 

cellophane 0.168 g 0.158 i 
 دار نیستند.دارای اختاف معنیدر سح  یک درصد  LSDون با آزماند، در هر ستون، اعدادی که با حرف یکسان نشان داده شده

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 

probability level 
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 زنی بذرسرعت جوانه

نشطان داده شطده اسطت، در     0جطدول  همانگونه که در 

هداری بطذر بطا گذشطت زمطان سطرعت      های نگهمه پوشش

زنی بذر گشنیز کاهش پیدا کرد و این شیب کطاهش  جوانه

های مختلف انبارداری در بطذور نگهطداری شطده    طی زمان

های در پوشش آلومینیومی شدت کمتری نسبت به پوشش

ای، کاذططذی و سططلفونی داشططت و در هططر مططاه از    پارچططه

شطده در   زنطی در بطذور نگهطداری   انبارداری سرعت جوانه

داری بیشططتر از بططذور طططور معنططیپوشططش آلومینیططومی بططه 

ای، کاذططذی و هططای پارچططه نگهططداری شططده در پوشططش  

زنی در بذور نگهداری سلفونی بود. همچنین سرعت جوانه

ای، کاذطذی و سطلفونی در هطر    های پارچطه شده در پوشش

داری با هطد نداشطتند امطا در    ماه از انبارداری اختاف معنی

زنی بذور داری کمتر از سرعت جوانهطور معنیه بههمان ما

(. 0جططدول نگهططداری شططده در پوشططش آلومینیططومی بططود )

طور کلی اسطتفاده از پوشطش آلومینیطومی در نگهطداری     به

هطای  بذور گشنیز اثرات منفطی کمتطری نسطبت بطه پوشطش     

زنطی  ای، کاذذی و سلفونی در کاهش سرعت جوانهپارچه

 (.0جدول اری دارد )بذر گشنیز در طی انبارد

 شاخص بنیه بذر

اثرات سطاده پوشطش نگهطداری و زمطان انبطارداری بطر       

دار بود اما اثر متقابل بین آنهطا  شاخص بنیه بذر گشنیز معنی

(. 1دار نشططد )جططدول بططر شططاخص بنیططه بططذر گشططنیز معنططی 

باالترین شاخص بنیه بذر گشنیز در بطذور نگهطداری شطده    

هطای  که بیشتر از پوششدر پوشش آلومینیومی حاصل شد 

(. همچنطین در  1جطدول  ای، کاذذی و سلفونی بود )پارچه

ای، کاذطذی و  هطای پارچطه  بذور نگهداری شده در پوشش

داری در شطاخص بنیطه بطذر گشطنیز     سلفونی، اختاف معنی

های مختلطف انبطارداری باعطش    (. زمان1جدول دیده نشد )

ا مطاه  این کطاهش تط  کاهش شاخص بنیه بذر گشنیز شد که 

داری ططور معنطی  دار نبود ولطی در مطاه ششطد بطه    پنجد معنی

کاهش پیدا کرد و شاخص بنیه بذر در ماه ششد بطه میطزان   

(. 1جطدول  درصد نسبت به ماه اول کاهش نشطان داد )  2/2

طور کلی پوشش آلومینیومی در ططی انبطارداری بهتطر از    به

ای، کاذذی و سلفونی توانست شطاخص  های پارچهپوشش

 (.1جدول ه بذر گشنیز را حفی کند )بنی

 بذر گشنیز های نگهداری بذر بر شاخص بنیهزمان انبارداری و پوشش مقایسه میانگین اثرات ساده -1جدول 

Table7- Mean comparison of germination characteristics of Coriander seeds under different seed  

Packaging and storage duration 

 

 زنیدرصد جوانه

Germination percent 

 سحوا مختلف تیمار

Treatments levels 

 نو  تیمار

Treatments 
a1159.3  30 

 )روز( زمان انبارداری

Storage duration 

ab1146.4  60 
ab1128.7  90 
ab1084.5  120 
ab1072.2  150 
ab1058.4  180 

a1177.0  آلومینیومی aluminum 

 پوشش

Packaging 

ab1102.8  پارچه ای fabric 

b1081.1  کاذذی paper 

b1072.1  پاستیکی cellophane 

 دار نیستند.دارای اختاف معنیدر سح  یک درصد  LSDبا آزمون اند، در هر ستون، اعدادی که با حرف یکسان نشان داده شده

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% 

probability level 
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 نتیجه گیری نهایی

نتایج حاصل از آزمایش انبارداری بذر گشنیز نشان داد 

درصد تاثیر زیانبار شدیدی در کطاهش   13رطوبت بذر که 

نهایی بذر گشطنیز داشطت و از همطان مطاه      زنیجوانهدرصد 

نهططایی بططذر گشططنیز در   زنططیجوانططهصططد روز( در 39اول )

طططور درصططد بططه   13دماهططای مختلططف در رطوبططت بططذر   

های بطذر کطاهش یافطت.    داری نسبت به سایر رطوبتمعنی

درجطه   21بطه   19درصد افطزایش دمطا از    1در رطوبت بذر 

ای بططر روز تططاثیر قابططل ماحظططه 129گططراد پططس از یتسططان

بذر گشنیز  زنیجوانهبه ویژه درصد  زنیجوانهی هاشاخص

 زنطی جوانطه هطای انبطارداری درصطد    نداشت و در همطه دمطا  

نتطایج مربطوط بطه     درصطد بطود.   09نهایی بذر گشنیز بطاالی  

ی مختلططف نگهططداری بططذر در طططی   هططابررسططی پوشططش 

ی آلومینیطومی،  هطا انبارداری نشطان داد کطه از بطین پوشطش    

ای، کاذذی و سلفونی، پوشش آلومینیومی کمتطرین  پارچه

 .گشطنیز داشطت   زنطی جوانهی هارا در کاهش شاخص تاثیر

 1توان بذور گیاه دارویی گشنیز را در رطوبت بطذر  می لذا

 29درصططد و در پوشططش آلومینیططومی در دمططای انبططار زیططر  

بدون کاهش قابل توجه قطوه نامیطه بطرای     گرادسانتیدرجه 

 طوالنی مدت نگهداری کرد.
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