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چکیده
مقدار آب موجود در بذر را به عنوان مقدار رطوبت بیان میکنند .مقدار رطوبت بذر یکی از عوامل مؤثر
بر طول عمر ،قابلیت حیات بذر ،قابلیت انبارداری و تجارت بذر میباشد .انجمن بینالمللی آزمون بذر
برای خشک کردن بذرها دو دمای  301و  310درجه سانتیگراد را پیشنهاد کرده است .این انجمن در
روش خود بیان داشته که برخی از بذرها نیاز به آسیاب ریز و برخی دیگر نیاز به آسیاب درشت دارند.
انجام آسیاب به دالیل مختلفی از جمله یکسان نبودن اندازه بذرهای آسیاب شده و از دست رفتن
مقداری از رطوبت بذرها در زمان آسیاب کردن سبب ایجاد خطا در اندازهگیری درصد رطوبت بذر
میشود .به همین دلیل در این مطالعه مدت زمان الزم برای تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی در
روش آون بدون انجام آسیاب مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد زمان الزم برای تعیین رطوبت بذر
در بذرهای گندم ،جو و برنج بهترتیب در  31/00 ،31/13و  30/00ساعت و در بذرهای ذرت و لوبیا
بهترتیب در  31/01و  31/00ساعت بود .با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد میگردد بهمنظور تعیین
رطوبت بذرهای نشاستهای و نیز در شرایطی که امکان آسیاب کردن بذرها وجود ندارد این بذرها را
بهمدت  31تا  31ساعت در آون در دمای  310درجه سانتیگراد قرار گیرد.
واژگان کلیدی :آون ،بذر ،خشک کردن ،غالت،

لوبیا3.

مقدمه
مقدار آب موجود در بذر را به عنوان مقدار رطوبت بیان میکنند .مقدار رطوبت بذر یکی از عوامل مؤثر بر طول
عمر ،قابلیت حیات بذر ،قابلیت انبارداری و تجارت بذر میباشد ( .)Chen, 2003دما ،رطوبت نسبی و متعاقباً رطوبت
بذر از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت بذر در طی انبارداری میباشند ( Ellis et al, 1988؛،)Krishnan et al, 2003
بهطوریکه  )1972( Harringtonبیان داشت که به ازای هر  3درصد کاهش رطوبت بذر ،عمر بذر دو برابر میشود.
همچنین در تجارت بذر مقدار رطوبت بذر از مهمترین عوامل تأثیرگذار در خرید و فروش بذر میباشد .از این رو
*نویسنده مسئولa.nehbandani@yahoo.com :
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تعیین رطوبت بذر هم در انبارداری بذر و هم در تجارت بذر بسیار حائز اهمیت است .در انبارداری و حمل و نقل بذر
زمانی که مقدار رطوبت باال باشد امکان رشد قارچهای انباری افزایش مییابد که میتواند باعث کاهش کیفیت بذر شود
( .) Christensen, 1982حتی تغییر اندک در مقدار رطوبت بذر ممکن است اثرات زیادی بر قابلیت انبارداری بذرها
داشته باشد .بنابراین ،تعیین دقیق مقدار رطوبت بذر در پیشبینی مدت زمانی که امکان انبارداری بذرها وجود دارد،
بسیار مهم میباشد (.)Ghaderi-Far and Soltani, 2010
مقدار رطوبت ممکن است بر اساس وزن تر و یا براساس وزن خشک بیان شود .وزن تر به صورت نسبت آب
موجود به وزن کل بذر ،و وزن خشک به صورت نسبت آب موجود به وزن خشک بذر تعریف میشود

(Ghaderi-

 .)Far and Soltani, 2010دو روش برای تعیین رطوبت بذر شامل روش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد (
 .)2009از روشهای مستقیم میتوان روش کارل فیشر ،فسفر-پنتوکسید ،روش آون و تقطیر تولوئن را نام

ISTA,

برد ( ISTA,

 .) 2009در این روش آب موجود در بذر توسط آون ،خشک کن ،تقطیر و سایر تکنیکهای فیزیکوشیمیایی حذف
میشود و سپس مقدار رطوبت موجود در بذر از طریق تفاوت وزن بذرها قبل و بعد از حذف آب محاسبه میشود .در
روش غیرمستقیم برخالف روش قبلی آب موجود در بذر حذف نمی شود بلکه مقدار رطوبت بذر با توجه به برخی از
خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی بذر (مانند ظرفیت یا هدایت الکتریکی بذر) که تحت تأثیر مقدار رطوبت بذر قرار
دارند ،تعیین میشود .از روشهای غیرمستقیم میتوان روش رطوبت سنج الکتریکی ،طیف سنجی نور مادون قرمز
نزدیک انعکاس یافته ( )NIR3و طیف سنجی نور مادون قرمز نزدیک عبور یافته ( )NIT0را نام برد (.)ISTA, 2009
نکته حائز اهمیت در مورد روش غیرمستقیم این است که این روش ابتدا باید با روش آون کالیبره شود .بنابراین دقت
روش غیرمستقیم از روش آون کمتر است .از اینرو ،انجمن بینالمللی آزمون بذر ( 1)ISTAبیشتر به استفاده از روش
آون در تعیین رطوبت تأکید دارد ،به طوری که در بیشتر آزمایشگاههای بذر از روش آون برای تعیین رطوبت بذر
استفاده میشود ( ISTA .)Ghaderi-Far and Soltani, 2010برای خشک کردن بذرها در آون دو دمای  301و 310
درجه سانتیگراد را پیشنهاد کرده است ( .)Ghaderi-Far and Soltani, 2010; ISTA, 2009بهطورکلی ،برای خشک
کردن اکثر گونههای زراعی و بهخصوص بذرهای گونههای زراعی دارای روغن ،دمای  301درجه سانتیگراد به مدت
 31ساعت پیشنهاد می شود .در برخی از گیاهان زراعی از قبیل چغندرقند ،یوالف ،گندم ،جو و ذرت عالوه بر دمای
 301 °Cمیتوان از دمای  310°Cنیز استفاده کرد .از نظر  ISTAسه فاکتور مهم برای تعیین مقدار رطوبت بذر شامل
آسیاب کردن بذرها ،مقدار دما و مدت زمان قرارگیری بذرها در آون میباشد ISTA .در روشهای خود بیان داشته
است که برخی از بذرها نیاز به آسیاب ریز و برخی نیاز به آسیاب درشت دارند

( ;Ghaderi-Far and Soltani, 2010

.)ISTA, 2009

 )1995( Cabrera and Mouradبرای تعیین رطوبت بذر پنبه از روش آون استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که
برای حذف رطوبت از بذرهای سالم و آسیاب شده در دمای  301درجه سانتیگراد  10ساعت و در دمای  310درجه
سانتیگراد  0ساعت نیاز است .آنها بیان داشتند نتایج روش آون در دمای  310درجه سانتیگراد مشابه روش کارل
فیشر میباشد ) 2008( Sivritepe et al. .برای تعیین مقدار رطوبت بذر انگور ،بذرهای آسیاب شده و آسیاب نشده
انگور را در دو دمای  310درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت و دمای  301درجه سانتیگراد به مدت  31ساعت قرار
1- Near-infrared Reflectance Spectroscopy
2- Near-infrared Transmission Spectroscopy
3- International Seed Testing Association
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دادند .نتایج آنها نشا ن داد که برای تعیین مقدار رطوبت بذر انگور بهتر است که از بذرهای آسیاب شده در دمای 310
درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت استفاده شود.
 ) 1982( Noomhorm and Vermaدو روش آون را برای تعیین رطوبت برنج مقایسه کردند .در روش اول با
استفاده از روش استاندارد ( )AOACبذرها به مدت یک ساعت در دمای  310درجه سانتیگراد و در روش دوم بذرها
به مدت  30ساعت در دمای  310درجه سانتیگراد خشک شدند .دامنه رطوبتی به دست آمده برای بذرهای بزرگ 30
تا  31درصد بود .نتایج نشان داد که در روش دوم مقدار رطوبت بذر بیشتر از روش اول تخمین زده میشود.
انجام آسیاب به دالیل مختلفی از جمله یکسان نبودن اندازه بذرهای آسیاب شده و نیز از دست رفتن مقداری از
رطوبت بذر در حین آسیاب کردن سبب ایجاد خطا در اندازهگیری میشود از سوی دیگر گاهی به دلیل عدم وجود
آسیاب امکان آسیاب کردن بذرها وجود ندارد .بنابراین هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی مدت زمان الزم برای
تعیین رطوبت برخی بذرهای گیاهان زراعی در دمای باال ( 310درجه سانتیگراد) بدون نیاز به آسیاب میباشد.
مواد و روشها
به منظور تعیین رطوبت بذر در بذرهای نشاسته ای در روش آون بدون انجام آسیاب ،آزمایشی با  1تکرار بر روی
بذرهای ریز گندم ،جو ،برنج و بذرهای درشت ذرت و لوبیا در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان انجام شد .بذرها با استفاده از ترازوی  )OHAUS Corp. Pine Brook, NJ USA) Pioneerبا دقت  0/003گرم
وزن شده و سپس در پاکت کاغذی قرار گرفتند .وزن نمونهها برای بذرهای ریز (گندم ،جو ،برنج)  3گرم و برای
بذرهای درشت (ذرت ،لوبیا)  1گرم در نظر گرفته شد .برای خشککردن بذرها از آون  Memmertبا دمای  310درجه
سانتیگراد استفاده شد ( .)Ghaderi-Far and Soltani, 2010چند ساعت قبل از قرار دادن پاکتها در دستگاه ،آون
روشن شده و دمای مورد نظر تنظیم و ثابت شد .بعد از قرار دادن نمونهها در آون به مدت  30ساعت هر  3ساعت
یکبار نمونهها از آون خارج شده و با ترازو وزن شدند .پس از پایان  30ساعت اول به فاصله زمانی هر  30ساعت
یکبار نمونهها تا زمانی که به وزن ثابت رسیدند وزن شدند.
به منظور توصیف روند تغییرات وزن خشک بذر در طی زمان ،از مدل دوتکهای زیر استفاده

شد ( Ghaderi-Far et

:)al, 2011
x <x0

معادله ()3

x ≥ x0

اگر
اگر

y = a + bx
y = a +bx0

که در این معادله  yوزن خشک بذر x ،مدت زمان (ساعت) a ،محل برخورد شکل منحنی با محور عمود (،)x = 0
 bسرعت کاهش خطی در وزن خشک بذر و  x0زمان ثابت شدن کاهش خطی در وزن خشک بذر را نشان میدهد.
تجزیه آماری طرح با استفاده از نرم افزار  )Soltani, 2007( SASانجام گرفت و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار
 Excelانجام شد.
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نتایج و بحث
رابطه بین وزن خشک بذر و زمان قرارگیری در آون (ساعت) با استفاده از معادله دو تکهای معادله ( )3برای
بذرهای ریز (گندم ،جو ،برنج) و بذرهای درشت (ذرت ،لوبیا) توصیف شد (شکل  3و  .)0ضرایب رگرسیون و حدود
اطمینان آنها همراه با ضریب تبیین و جذر میانگین مربعات خطا برای هر کدام از بذرها محاسبه شد (جدول .)3
در مرحله اول ،با افزایش مدت زمان قرارگیری در آون ،وزن خشک بذر به صورت خطی کاهش پیدا کرد .شیب
این خط سرعت کاهش وزن خشک بذر را نشان میدهد (شکل  3و  ،0جدول  .)3سرعت کاهش وزن خشک بذر
برای بذرهای ریز گندم ،جو و برنج بهترتیب  0/41 ،0/41و ( 0/41گرم در ساعت) و برای بذرهای درشت ذرت و
لوبیا بهترتیب  1/11و ( 1/11گرم در ساعت) بود .در واقع سرعت وزن خشک در بذرهای درشت بیشتر از بذرهای
ریز بود که این امر به دلیل وجود رطوبت بیشتر در بذرهای درشت میباشد.
در مرحله دوم ،با رسیدن مدت زمان قرارگیری در آون به یک حد معین ،وزن خشک بذر ثابت شد .افزایش در
مدت زمان قرارگیری در آون منجر به افزایش افت وزن خشک بذرها نشد (شکل  3و  .)0این مدت زمان برای
بذرهای ریز گندم ،جو و برنج بهترتیب  31/00 ،31/13و  30/00ساعت و برای بذرها درشت ذرت و لوبیا بهترتیب
 31/01و  31/00ساعت بود.
 )2009( ISTAمدت زمان الزم برای خشک شدن بذرها را در دمای  310درجه سانتیگراد برای گندم ،جو و برنج
همراه با آسیاب  0ساعت و برای ذرت و لوبیا  1ساعت گزارش کرده است .نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که امکان
آسیاب کردن بذرها وجود ندارد مدت زمان الزم برای ثبات وزن خشک بذر و تعیین رطوبت بذر بین  31/01تا 30/00
ساعت میباشد .به عبارت دیگر این نتایج نشان میدهد زمانی که آسیاب شدن صورت نمیگیرد مدت زمان الزم برای
تعیین رطوبت بذرهای نشاستهای افزایش مییابد.

X0= 14.41

X0= 14.02

X0= 16.60

شکل  - 1روند کاهش وزن خشک بذرهای دانه ریز گندم ،جو و برنج در طی خشک شدن در مقابل زمان.
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X0= 15.22
X0= 13.63

. روند کاهش وزن خشک بذرهای دانه درشت لوبیا و ذرت در طی خشک شدن در مقابل زمان- 2 شکل
.) جو و برنج) و درشت (ذرت و لوبیا، ضرایب مدل دو تکهای بین وزن خشک و زمان (ساعت) در بذرهای ریز (گندم-1 جدول
R2

) (ساعتx0±se

b±se

a±se

گیاه

0/11

31/13±3/11

-0/001±0/003

0/41±0/001

گندم

0/11

31/00±3/11

-0/001±0/003

0/41±0/001

جو

0/41

30/00±3/11

-0/001±0/003

0/41±0/000

برنج

0/14

31/01±3/10

-0/000±0/001

1/11±0/000

ذرت

0/41

31/00±3/01

-0/000±0/000

1/11±0/031

لوبیا
. ضریب تبیین میباشدR2 *

نتیجهگیری نهایی
 لوبیا و ذرت جهت، برنج، جو،نتایج این تحقیق نشان داد زمانیکه امکانات الزم برای آسیاب کردن بذرهای گندم
 درجه سانتیگراد قرار گیرد310  ساعت در دمای30  تا31 تعیین رطوبت بذر وجود ندارد بذرها باید به مدت حداقل
.تا مقدار رطوبت بذر این گیاهان بطور دقیق تعیین شود
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