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 زنی، رشد گیاهچه، زوالبذر، پراکسیداسیون لیپید، جوانه هاي کلیدي:واژه

 29-483-81طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 فر پور، زهرا رستگار، علی شایانفر، حمیدرضا صادقیفرشید قادری (:نویسنده)گان

 دروپراکسید جهت تعیین پراکسیداسیون لیپید در طی زوال بذر آلدهید و لیپید هیدیبررسی میزان مالون :عنوان

 29-483-81 شماره:

 89/3/8421   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

نندگان بذری کمک بسیاری نماید و از زوال بیش از حد در کدتواند در راستای کمک به تولینتایج این تحقیق می

 انبارهای بذری ممانعت نماید. 

 مه )شرح مساله(مقد

افزایش میزان  های زیادی پیرامون آن انجام شده است.ز موضوعات مهمی است که پژوهشانبارداری بذر یکی ا

های آسیب بذرها موجب افزایش حساسیت بهمدت و در نتیجه ایجاد زوال در پراکسیداسیون لیپید طی انبارداری طوالنی

های زیادی برای تخمین میزان پراکسیداسیون لیپید در بذر استفاده شود. بر همین اساس محققان از روشفیزیکی می

های مختلفی برای یافته در بذر است. روشآلدهید تجمعدیگیری میزان مالونها، اندازهکنند. یکی از این روشمی

های ها در دانهروشرسد کارایی این آلدهید مورد استفاده قرار گرفته است که به نظر میدیگیری میزان مالوناندازه

روغنی )کلزا، پنبه، سویا و روغنی متفاوت است. بر همین اساس آزمایشی بر روی دو گروه از بذرهای روغنی و غیر

آلدهید دیهای مختلف ارائه شده برای تعیین میزان مالونروغنی )نخود، گندم و ذرت( انجام شد و روشزمینی( و غیربادام

  مورد بررسی قرار گرفت.

 هاترین یافتهمهم

 تاثیر زوال قرار ای و گیاه کلزا در بین گیاهان دانه روغنی بیش از سایر تیمارها تحتگیاه گندم در بین گیاهان نشاسته

 ها با سرعت بیشتری کاهش یافت.زنی آنگرفتند و درصد و سرعت جوانه

 افته بیشتر از شاهد بود و روش اول در هر سه روش مورد استفاده میزان پراکسیداسیون لیپید در بذرهای زوال ی

 یافته در بذر داشت.آلدهید تجمعدیبیشترین تخمین را از میزان مالون

 آلدهید تولیدی در طی تواند تخمین بهتری را از میزان مالون دیدر بین سه روش مذکور، استفاده از روش سوم، می

 زوال حاصل کند.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

 
 

( و هدایت الکتریکی GRزنی )درصد جوانه 05(، زمان تا رسیدن به GP) نیزسمت راست تاثیر سطوح مختلف زوال بر درصد جوانه -8شکل 

(EC) شده با سه روش در سطوح مختلف زوال.گیریآلدهید اندازهدیبذر کلزا و سمت چپ مقایسه غظت مالون 

 

 

 
 

( و هدایت الکتریکی GRزنی )انهدرصد جو 05(، زمان تا رسیدن به GP) زنیسمت راست تاثیر سطوح مختلف زوال بر درصد جوانه -9شکل 

(EC) شده با سه روش در سطوح مختلف زوال.گیریآلدهید اندازهدیبذر گندم و سمت چپ مقایسه غظت مالون 

 

 


