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  )Zea mays( ذرت بذر يجوانه زنبر سالمت و آب داغ بخار مار ياثر ت
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  دهكيچ

ن يگزيجا يمارهايت يكارگان يشاورزكشوند. در  يت محصول محسوب ميفكيرد و كعمل  يبرا يجد يديبذر زاد تهد يها يماريب
زا يمارينترل عوامل بكجهت  يمختلف فيزيكي يمارهايباشند. ت يبذر زاد م يها يمارينترل بكدر  ياساس يازهاياز ن يكي ييايميمواد ش

 .شود يبذر محسوب م يضد عفونفيزيكي  يمارهاين تياز ساده تر يكي آب داغبخار مار يان آنها تيه از مكگردد  يبذر استفاده م در

ه در به كهستند  يات مهمكبذر از ن يمار بر قدرت جوانه زنين تيا ير منفين عدم تاثيزا و همچنيمارينترل موثر عوامل بكنان از ياما اطم
ه در آن بذور كصورت گرفت  ksc400ذرت رقم بذر  يبر رو يشين منظور آزمايرسند. بد يبه نظر م يضرورن روش يا يريارگك

بدون قه يدق 15مار يه تكو بالتر نشان داد  يج آزمون جوانه زنيقرا گرفتند. نتا C° 50آب داغ معرض بخارقه در يدق 15، 0به مدت 
  برد. ين ميموجود در بذر را از ب يقارچ ها يظه اگور بذر، به مقدار قابل مالحيو ير روب ير منفيتاث

  ذرتبذرزاد،  يها يماريآب داغ، ببخار : يديلك يژه هاوا

  مقدمه

از غالت توسط  ياديشوند. در حال حاضر مقدار ز يت محصول محسوب ميفكيرد و كعمل  يبرا يجد يديبذر زاد تهد يها يماريب
ست، تجمع در محصوالت يط زيمح ين سموم باعث آلودگيه اكشده است  شوند. اما مشخص يمار ميت ييايميش يش هاكآفت 
 يمارهايت يكارگان يشاورزكدر  يه دائما با آنها در تماس هستند. از طرفكگردند  يم يسانكبه خطر افتادن سالمت  يو از طرف ييغذا
د يتول ييمارهاين تيه در نبود چنكچرا  باشد يبذر زاد م يها يمارينترل بكدر  ياساس يازهاياز ن يكي ييايمين مواد شيگزيجا

 فيزيكي يمارهايباشد. ت يبذر م فيزيكي  يمارهايالت، استفاده از تكن مشيحل ا ياز راهها يكيل مواجه خواهد شد. كمحصول با مش

)، Burth et al, 1991ترون (كان اليجر توان به  ين جمله مه از آكگردد  يزا در بذر استفاده ميمارينترل عوامل بكجهت  يمختلف
) و Tapke, 1924)، آب داغ (Maude, 1996بذر( ياسپور قارچ از رو ي)، شستشوCuero et al, 1986و(يتكوايتشعشع راد

 يها يماريبذور غالت از ب يسازكستم به منظور پايل قرن بيآب داغ از اوا بخار ماريرد. تك) اشاره Forsberg, 2004بخار آب داغ(
نترل كنان از يشود اما اطم يبذر محسوب م يعفونفيزيكي ضد يمارهاين تياز ساده تر يكين روش ياست. اشده  يبذر زاد استفاده م

ن روش يا يريارگكه در به كهستند  يات مهمكبذر از ن يمار بر قدرت جوانه زنين تيا ير منفين عدم تاثيزا و همچنيماريموثر عوامل ب
  رسند.  يبه نظر م يضرور

گردد.  ير بررسبذ يمار بر روين تيمناسب و مدت زمان استفاده از ا ين روش، دماينمودن ا ياربردكجهت  هكرسد  ين به نظر ميچن
ر بر قدرت يعدم تاثو  دقيقه روي بيماري هاي بذرزاد ذرت 15 مدتدرجه سانتي گراد به  50تاثير دماي ه كشد  يق سعين تحقيدر ا

 بذر مطالعه گردد.  يجوانه زن
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  مواد و روش ها

يك آزمون بالتر روي بذر ها انجام  ksc400براي مشاهده عوامل بيماري زاي بذر زاد موجود در بذر ذرت رقم تداي آزمايش در اب
عددي در پتري ديش قرار داده  50تكرار  3دقيقه، در  5به مدت  %5شد. به اين ترتيب كه بذرها پس از ضد عفوني با هيپوكلريد سديم 

درجه سانتي گراد  -20ساعت ديگر در دماي  24درجه سانتي گراد، سپس به مدت  20ساعت در دماي  24شد. پتري ها ابتدا به مدت 
روز مورد بررسي قرار  5درجه سانتي گراد قرار داده شد و بعد از گذشت  20قرار داده شد. در مرحله بعدي پتري ها دوباره در دماي 

در مرحله ميتوان به بيماري هاي بذرزاد موجود در توده بذري پي برد. گرفت. با مشاهده قارچ هاي موجود در پتري هاي حاوي بذر 
بعدي آزمايش براي بررسي اثر تيمار بخار آب داغ بر بيماري هاي مذكور بذرها قبل از انجام آزمون بالتر در حمام بخار آب داغ قرار 

اه يزا در گيماريب ياز قارچ ها يارينترل بسك يبرامناسب  C° 50  يه  دماكد يمنابع انجام شده مشخص گرد يبر اساس بررس گرفتند.
  باشد. يم ذرت

 15به مدت  C° 50در داخل حمام آب داغ در بشر ريخته شده  دقيقه، 5به مدت  %5بذر ذرت پس از ضد عفوني با هيپوكلريد سديم  

شدند و به سرعت در رطوبت  كخن C ° 20  يش ثابت بود. سپس بذور در دمايآب در تمام مدت آزما ي. دماقرار داده شدقه يدق
 3با  يش جوانه زنيگذاشته شدند. آزما C ° 20قه (شاهد) بذور تنها در آب يدق 0مار يشدند. در ت كبه مدت سه روز خش %32 ينسب

ها پس ت جوانه يفكيد. يشه چه منظور گرديمتر ريليم 2خروج  يد. زمان جوانه زنيانجام گرد C ° 20 ياز بذور در دما ييتا 50رار كت
ن يانگي، م)UG(جوانه زني ينواختيكو  GC)(ير سرعت جوانه زنينظ يجوانه زن وابسته به يد و پارامترهايگرد يروز بررس 7از 

  .) محاسبه گرديدندGmaxو بيشينه جوانه زني( )GP(يو درصد جوانه زن )MGT(يمدت جوانه زن

مانند قه يدق 15(شاهد) و  0 مار شده  به مدتيزا ، بذور تيماريب يچ هاقار يبا بخار آب داغ بر رو ينمار ضدعفوياثر ت يجهت بررس
   مرحله اول آزمايش تحت آزمون بالتر قرار گرفته و سپس پتري ها از نظر بيماري مورد بررسي قرار گرفتند.

  ج و بحثينتا

ه داشت. ب يجوانه زن ييدرصد نها يور مثبت و تحريك كنندهاثر  معني دار بوده و قهيدق 15آب داغ  بخار ماريه تكج نشان داد ينتا
  )2و1نمودارش داد (يت به شاهد  افزانسب يدار يرا به طور معن يه سرعت جوانه زنك يطور

 
داغ آب بخار تيمار از قبل ذرت بذر زني جوانه. 1رنمودا  
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. جوانه زني بذر ذرت بعد از تيمار بخار آب داغ2نمودار   

  

نه تنها اثر  دقيقه 15درجه سانتي گراد به مدت  50وان دريافت كه تيمار بذرهاي ذرت با بخار آب ميت جداول زيربا مقايسه داده هاي 
 گردند. يم يجوانه زن يكباعث تحربدون تاثير منفي بر ويگور بذر  يجوانه زن يت هايفعال يبرخ يكه با تحركبازدارنده ندارند بل

تكرار را  3تكرار و جدول چپ پارامترهاي جوانه زني بذر پس از تيمار در  3جدول راست پارامترهاي جوانه زني بذر بدون تيمار در 
  نشان مي دهد.

  

ج ينتا
آزمون 

بالتر نشان 
اهش داد ك يدار يشاهد به طور معنسه با يذر را در مقاص داده شده در بيتشخ يبذر يقارچهابه انواع   يمار آب داغ، آلودگيه تكداد 

  ).  2و  1تصوير (

  

  

              تيمار حمام بخار  پيش از: نتايج آزمون بالتر پ1تصوير                                  تيمار حمام بخار پس از: نتايج آزمون بالتر 2تصوير 

  

Gmax GC GU MGT 

25.0 0.060 38.67 16.67 

25.0 0.067 33.00 15.00 

25.0 0.070 30.14 14.29 

Gmax GC GU MGT 

20.0 0.016 104.00 62.40

23.0 0.023 90.56 43.50

15.0 0.013 144.00 78.00
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 يبر رو دار ير منفيقه بدون تاثيدق 15به مدت  C° 50مار آب داغ يرد تك يريجه گين نتينتوان چ يج به دست آمده ميه به نتابا توج
و كم در اجرا  يدگيچيمار با توجه به عدم پين تيدهد.  لذا ا ياهش مكذر را موجود در ب ياز قارچ ها يابل توجهگور بذر بخش قيو

ت يمحسوب گردد. لذا با توجه به اهم يكارگان يستم هايدر س ذرتبذر يموثر در ضدعفون ياز راه ها يكيتواند  يمهزينه بودن 
  گردد.  يه ميتوص ين روش در سطح تجاريردن اك يرداربكنه يقات در زمي،  تحقيكارگان يستم هايسالمت بذر در س
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Abstract 

Seed borne diseases are a serious threat to the performance and product quality. Alternative treatments in 

organic farming chemicals is one of the basic requirements for controlling seed borne diseases are. Various 

physical treatments to control pathogens in seeds is used for steam and hot-water treatment, among them one 

of the simplest physical treatments for seed disinfection is. But to ensure effective control of pathogens and 

the negative impact of this treatment on seed germination power points are important in applying this 

approach seems necessary. The experiments were performed in which the seeds of corn variety ksc400 seeds 

for 0 & 15 min exposure to hot water vapor were 50 °C  villages. Blatter germination test results showed that 

treatment for 15 minutes without any negative effect on seed vigor, a considerable amount of fungi present in 

the seeds kills. 
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