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Helianthus annus(دراسة التدهور الحاصل لبذور زهرة الشمس  L. (الخزنأثناء  

  

  احمد رجب محمد الراوي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة-قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

أجریت دراسة مختبریه في مختبرات الهیئة العامة لفحـص وتصـدیق البـذور التابعـة لـوزارة الزراعـة بهـدف 

إذ خزنـت البـذور , )صـنف یورفلـور(رات الحاصلة في حیویة وقوة بذور زهـرة الشـمس وصـفاتها النوعیـةمعرفة التغی

ْم 20(وخزن مبرد عند درجة حرارة )خزن اعتیادي(تحت ظروف الغرفة ) اشهر 6و 4, 2(بثالث مدد زمنیة 

 C.R.Dوفـق تصـمیم الــ     Factorial Experimentاستخدم في هـذه الدراسـة نظـام التجـارب العاملیـة ,1+) 

  :تلخیص نتائج الدراسة كما یليكنالبیانات یمبعد تحلیل. بأربعة مكررات للصفات المدروسة 

وجــود تــأثیر معنــوي فعــال لنــوع الخــزن إذ ســجلت نتــائج التحلیــل أفضــلیة للخــزن المبــرد عــن الخــزن االعتیــادي -1

  لصفات حیویة وقوة البذور وصفاتها النوعیة 

تحــت ظــروف هــذه التجربــة وذلــك لتفوقهــا ) شــهر2(زیــد مــدة الخــزن لبــذور زهــرة الشــمس علــى تیفضــل آن ال -2

).اشهر 6و4(النتائج لكافة الصفات المدروسة مقارنة بالمدد األخرىأفضلوٕاعطائهامعنویا 

وفیمــا یخــص التــداخل بــین نــوع الخــزن ومدتــه فقــد تبــین وجــود تــأثیر معنــوي وواضــح فــي الصــفات المدروســة -3

) .شهر2(معدالت للخزن المبرد وعند مدة خزن أفضلطت نتائج التحلیل أع

نســتنتج مــن هــذه الدراســة بــأن أداء البــذور الزیتیــة ومنهــا بــذور زهــرة الشــمس تحــت ظــروف الخــزن المبــرد 

  .ما یمكن مقارنه بالخزن االعتیادي مع القلیل من مدة الخزن أفضلتكون 
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Abstract
The laboratory study was done of the State Commission for testing and 

certifying the seeds belonging of the Ministry of Agriculture. The aim was to know 
changing of viability and vigor sunflower seeds and quality features (Urflower 
variety). The seeds storage with three periods its (2,4and6months) under room 
conditions normal and Cold storage at Temperature 20c°±1.

The system of factorial experiments, according to the completely randomized 
design (C.R.D) with four replication for the studied features. 

The important results of the study by the following:
1- The presence of significant effective from storage types to the results of analysis 

was recorder of best of cold storage of normal storage of viability, vigor and 
quality features.

2- It must not increase the period of storage for sunflower seeds above [2months] 
under this experiment because superior significantly and to gave the best results 
for all studied features compartment period (4 , 6 months).
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3- The interaction between period and types of storage was observes significantly 
effect for studied features and analysis results give the best average of cold 
storage at (2 months).

The conclusion of this study was the oil seeds ex: sunflower under cold 
storage became better compartment normal storage with few period storage.

  

  المقدمة

مـن البـذور الزیتیــة المهمـة وذلـك لقیمتهـا الغذائیــة ) .Helianthus annus L(تعـد بـذور زهـرة الشـمس 

باإلضـافة إلـى كونهـا المـادة , %)50(العالیة والحتوائها على نسبة زیت عالیة قد تصل في بعض األصـناف إلـى 

أن التـــدهور الحاصـــل فـــي حیویـــة البـــذور إذ لـــوحظ بـــ. األولیـــة للعدیـــد مـــن الصـــناعات ومنهـــا الصـــابون واألصـــباغ 

یخضـع لعــدة نظریــات أهمهــا اســتنزاف الغـذاء المخــزون فــي البــذور وتــدهور النظـام األنزیمــي وتجمــع المــواد الســامة 

وتلف األغشیة الخلویة وجمیعها تحدث عند الخـزن السـیئ للبـذور حتـى ولـو كانـت مـدة الخـزن قصـیرة ویظهـر هـذا 

في اإلنبـاتاإلنبات وسرعته وزیادة عدد البادرات غیر الطبیعیة وعدم التجانسالتدهور من خالل خفض معدالت 

إن التــدهور الحاصــل للبــذور ال یمكــن ،وضــعف نمــو البــادرات وزیــادة رشــح البــذور وانخفــاض محتواهــا الكیمیــائي

تقلل من هـذا تحد آو أنإیقافه حتى لو خزنت البذور في افضل الظروف إال إن اتباع أسالیب الخزن الجید یمكن 

التدهور محافظین بذلك على حیویة البذور وحالتها الفیسولوجیة لحین زراعتها في الموسم الالحق وهذا هو الهدف 

  .لعملیة الخزناألساسي

بینـت التـأثیر Harrington thumb ruleعرفـت بــ ) 1(إن عملیة خزن البذور تخضع لقاعدة وضـعها 

لبذور المخزونة و أكد بأن أي انخفاض للمحتوى الرطوبي للبذور لرة الخزن والعالقة بین رطوبة البذور ودرجة حرا

ومـن خـالل الدراسـات لـوحظ , یضـاعف عمـر البـذور ) مْ 5(مع انخفاض درجة حرارة الخزن بمقدار%) 1(بنسبة 

یقلـل ًا بظروف الخـزن وخاصـة إذا كانـت هـذه الظـروف غیـر مسـیطر علیهـا ممـا ر بأن البذور الزیتیة تكون اكثر تأث

مــن حیویتهــا ویزیــد تــدهورها بســبب محتواهــا الزیتــي العــالي الــذي یتأكســد ویتحلــل مائیــًا إلــى أحمــاض دهنیــة حــرة 

2(وخاصة عند زیادة درجة حـرارة الخـزن وارتفـاع رطوبـة البـذور ممـا یـؤدي إلـى تلـف البـذور بعـد مـدة زمنیـة قلیلـة 

لـى زیـادة معـدالت التـنفس عنـد زیـادة درجـة حـرارة الخـزن وقد یرجع السبب أیضًا في تدهور البـذور الزیتیـة إ) . 3و

وارتفاع رطوبة البذور لكون عملیة التنفس تعد عملیة هدم للمواد الغذائیة المخزونـة وبالتـالي اسـتهالك أسـرع للمـواد 

  ).4(التي یحتاجها الجنین أثناء الخزن وهذا ما أكده  

تمــد علــى ظــروف الخــزن وان فقــدان الحیویــة یرجــع إن احتفــاظ البــذور بحیویتهــا وقــدرتها علــى اإلنبــات یع

أساســًا إلــى تخثــر البروتینــات البروتوبالزمیــة وفقــدان القــدرة علــى تضــاعف الخالیــا مــع فقــد حیویــة المــواد المنظمــة 

یــؤثر علــى البــذور ویزیــد مــن ســرعة تــدهورها لعــدم ) المفتــوح(بــأن الخــزن االعتیــادي ) 7(وذكــر ) . 6و5(للتــنفس 

رطوبة ودرجة الحرارة مما یؤدي إلى اإلصابة بالفطریـات والحشـرات وزیـادة تأكسـد الـدهون وبالتـالي السیطرة على ال

بأن بذور زهرة الشمس قد تدهورت تماما عند خزنها تحت درجـة ) 8(وفي السیاق ذاته الحظ ,تفقد البذور حیویتها 

عنـد رطوبـة ) یـوم 120(ویتهـا لمـدة بینمـا احتفظـت بحی) یـوم 90(ولمـدة %) 95(ورطوبـة نسـبیه ) ْم 28(حـرارة

في حین لم تأثر البذور عند خزنها تحت مستوى مـن ) یوم 150(وبدأت باالنخفاض تدریجیا بعد %) 85(نسبیه 

الحظ بأن بذور زهرة الشمس قد زاد تدهورها عند ) 9(وفي الدراسة التي أعدها ،%) 50(الرطبة النسبیة مقدارها 

التــدهور بانخفــاض نســبة اإلنبــات والزیــت ســجل ورطوبــة البــذور مــع إطالــة مــدة الخــزن و ارتفـاع درجــة حــرارة الخــزن 

عنـد ) 10(وفي التجربة الخزنیة التـي أعـدها ,  والبروتین مع زیادة لعدد البادرات غیر الطبیعیة وضعف في النمو 
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وٕاطالـة مـدة الخـزن قـد أدت خزنه ثالثة أنواع من البذور الزیتیة ومنها زهرة الشـمس الحـظ بـأن زیـادة درجـة الحـرارة

إلى تدهور البذور وسجل هذا التدهور في نسبة اإلنبات وسـرعته وزیـادة عـدد البـادرات غیـر الطبیعیـة وزیـادة رشـح 

بــأن نســبة ) 11(وفیمــا یخــص البــادرات غیــر الطبیعیــة فقــد ذكــر , البــذور مــع انخفــاض فــي نســبة الزیــت والبــروتین 

والحــظ) 12(بــذور المتــدهورة وذات الحیویــة المنخفضــة وهــذا مــا أكــده أیضــًا البــادرات غیــر الطبیعیــة تــزداد فــي ال

بأن اإلصابة بالحشرات والفطریات واألضرار المیكانیكیة والمعاملة الغیر صحیحة بالمواد الكیمیائیة جمیعها كذالك 

د مــن ســرعة بــأن الخــزن الســیئ یزیــ) 13و6(أشــار كــل مــن , عوامــل لهــا الــدور فــي تكــوین بــادرات غیــر طبیعیــة 

  .التنفس واإلصابة بالفطریات وهذا بدوره یؤدي إلى إنتاج بادرات غیر طبیعیة 

نشــیر كــذلك إلــى صــفة ســرعة اإلنبــات والتــي تعطــي دلیــل علــى جــودة البــذور وتحملهــا لظــروف الحقــل 

درات الطبیعیـة وأشار األخیر بأن العدد األول للبـا) 15و 14(وٕاعطائها تجانسا أفضل أثناء اإلنبات وهذا ما أكده 

أیضـًا إلـى فحـص مهـم وهـو قیـاس قیمـة التوصـیل نتطـرقیجـب أن . سرعة اإلنبات ومقیاس لقوة البذور لهو دلیل 

البــذور فالكهربـائي لرشـح البــذور  وهـي صــفة لتحدیـد قــوة البـذور إذ تتناسـب عكســیا مـع قــوة البـذور والبــزوغ الحقلـي 

بائیا عالیا وهذا یؤدي إلـى تقلیـل العملیـات الحیویـة داخـل الخلیـة توصیال كهر تعطي المتدهورة وذات القوة الضعیفة 

بســبب اســتنزاف المــواد التــي یحتاجهــا الجنــین لغــرض النمــو والتطــور واعتبــر هــذا الفحــص دلــیالً  مقبــوالً  كمعیــار 

یعـد دلیـل بـأن زیـادة كمیـة المـواد المترشـحة مـن البـذور عنـد غمرهـا بالمـاء ) 6(وأشـار , )16(لجودة البذور وأدائهـا 

) 13(تسرب للمواد االلكترولیتیة من البذور الحیة وهذا ما أكده أكثرعلى ضعف قوة اإلنبات والبذور المیتة تكون 

،قیمــة التوصــیل الكهربــائي لمنقــوع البــذور هــو مــن االختیــارات الســریعة لتقــدیر حیویــة البــذوربــاراعتبــر اختالــذي و 

لیتیـة للبـذور المتـدهورة یعـزى بصـورة مباشـرة إلـى فقـدان تكامـل وسـالمة بأن زیادة رشـح المـواد االلكترو ) 17(وأرتئ

  .األغشیة

بما یتعلق بالمحتوى الكیمیائي للبذور وتأثیره في حیویة البـذور فقـد أشـارت الدراسـات بـأن انخفـاض نسـبة 

) 2(فقـد ذكــر ,الزیـت والبـروتین فـي البـذور وبـاألخص الزیتیـة منهـا أثنــاء الخـزن یعطـي مؤشـرًا علـى تـدهور البـذور 

والحـظ , بأن الخزن السیئ یزید من تنفس البذور بدوره یؤدي إلى ارتفاع محتواهـا الرطـوبي وانخفـاض نسـبة الزیـت 

) یومـاً 150(بأن بذور زهرة الشمس المخزونة تحت درجات حراریة مرتفعة ولمدة زمنیـة امتـدت إلـى ) 18(كل من 

الحــظ بــأن زیــادة درجــة حــرارة الخــزن وارتفــاع رطوبــة ) 9(راهــا فــي الدراســة التــي أجو , قــد انخفــض فیهــا نســبة زیــت 

بأن تدهور البـذور لـه ) 19(في حین ذكر ،البذور مع إطالة مدة الخزن أدت إلى انخفاض نسبة البروتین والزیت 

ًا وبنـاء. عالقة بتحلل عدد من المـواد مثـل البـروتین وانخفـاض مسـتوى النشـاط البایوكیمیـائي لألغشـیة الخلویـة فیهـا

ومـــدة الخـــزن فـــي بعـــض ) مبـــرد, اعتیــادي (أجریـــت هـــذه الدراســة لمعرفـــة تـــأثیر نـــوعین مـــن الخـــزن مـــا تقـــدم علــى

بغیة التعرف على التغییرات الحاصلة في صفات الحیویة ) صنف یورفلور(الصفات المختبریة لبذور زهرة الشمس 

  .ء البذور أثناء الخزن القوة ونوعیة البذور لكونها من الصفات التي تعبر عن جودة و أدا, 

  

  

  

  المواد وطرائق البحث

نفذت الدراسة في مختبرات الهیئة العامة لفحص وتصدیق البذور التابعة لـوزارة الزراعـة علـى بـذور زهـرة 

) %6.5(خزنـت البـذور التـي رطوبتهـا ثم الشمس صنف یورفلور والمجهزة من الشركة العامة للتجهیزات الزراعیة 

في أكیاس ورقیة ووضعت في مخزن مبـرد )  Steinlite , Model 400Gباستخدام جهاز تم فحص الرطوبة (
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- 55 %(ورطوبـة نسـبیة للجـو ±1) مْ 20(عند درجة حـرارة )في مختبر الخزن التابع للهیئة(لحفظ العینات 40

أمــا , ة إن وجــدت بعــد أن تــم تبخیــر المخــزن بمــادة الفوســتوكین لمــدة أربعــة أیــام للــتخلص مــن اإلصــابة الحشــری) 

وتحــت ظــروف غیــر مثالیــة تراوحــت درجــة ) خــزن غیــر مســیطر علیــه ( الخــزن اآلخــر فقــد تــم فــي غرفــة اعتیادیــة 

- 45 % )(ورطوبــة نسـبیة للجـو ) ْم 28-52(الحـرارة فیهـا  6(خزنــت البـذور لمــدة ,خــالل مـدة الدراسـة  27

  .جریت االختبارات المختبریة كل شهرین أ, ابتداء من شهر أیار ولنهایة شهر تشرین األول ) اشهر

  - :فحصت البذور قبل الخزن وكانت نتائج الفحص على النحو التالي 

  ) . 90.5 %=  (معدل نسبة اإلنبات المختبري  -1

) . 5 %=  (معدل نسبة عدد البادرات غیر الطبیعیة  -2

) .85 %=  (معدل سرعة اإلنبات  -3

.)غم/ سم / مایكروسیمنس 8.167=  (معدل قیمة التوصیل الكهربائي  -4

)  .43.6 %=   (معدل نسبة الزیت  -5

) .24.9 %=  (معدل نسبة البروتین  -6

  -:تم دراسة االختبارات التالیة 

  - :اختبارات حیویة البذور وتضمنت-1

اجــري الفحــص طبقــاً  لتعلیمــات االتحــاد الــدولي-%) :نســبة اإلنبــات المختبــري ( فحــص اإلنبــات المختبــري -1

  ) .ISTA )20لفحص وتصدیق البذور 

تــم تقیــیم البــادرات غیــر الطبیعیــة طبقــاً  لقواعــد االتحــاد الــدولي -(%) :نســبة عــدد البــادرات غیــر الطبیعیــة -2

  ) .20(    (International Rules For Seed Testing)لفحص البذور المنشورة في 

  -:ارات قوة البذور وتضمنت باخت-2

  ) .21و 13(اعتبرت النسبة المئویة لإلنبات عند العدد األولي دلیًال لسرعة اإلنبات -(%) :سرعة اإلنبات -1

اجــري الفحــص كمــا هــو موضــح -:لمنقــوع البــذور ) غــم / ســم / مایكروســیمنس (فحــص التوصــیل الكهربــائي -2

  .) 22و ISTA) (Handbook of Vigour Test) (16(في كراس االتحاد الدولي لفحص البذور 

Konduktometer Model(استخدام جهاز - CG857(عند إجراء الفحص.  

  -:اختبارات نوعیة البذور -3

فـــي تقـــدیر نســـبة الزیـــت فـــي البـــذور باســـتخدام جهـــاز الــــ ) 23(اتبعـــت طریقـــة -(%) :نســـبة الزیـــت بالبـــذور -1

)Soxhelet. (  

) Micro Kjeldahl(ور باســتخدام جهـاز درت نسـبة البـروتین فــي البـذقــ-(%) :نسـبة البـروتین فــي البـذور -2

إذ حسـبت النسـبة المئویـة للنتـروجین فـي البـذور ثـم ) A.O.A.C)24وحسب الطریقة الموصى بها من قبل

  -:آالتیةتین وفق المعادلة رو استخرجت النسبة المئویة للب

  ) .25(5.30*(%) نسبة النتروجین (%) = نسبة البروتین 

  ).في كلیة الزراعة جامعة بغداد العلیایة في مختبرات الدراسات تم تقدیر الصفات النوع( 

وقورنـت المتوسـطات حسـب اختیـار اقـل   C.R.Dاستخدم نظـام التجـارب العاملیـة وفـق تصـمیم عشـوائي كامـل  *

  ) .26(1 %مستوى احتمالعندفرق معنوي 
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  النتائج والمناقشة

  النتائج-1

لنــوعوجــود اختالفــات معنویــة إلــى) 1(فــي الجــدول اإلحصــائيیــل أظهــرت نتــائج التحل-:تــأثیر نــوع الخــزن -1

12.92, % 80.67(للخـزن المبـرد بلغـت قیمهـا األفضـلیةالنتـائج أعطـتإذالخزن ولكافة صفات الدراسة 

اإلنبـــــــاتلنســـــــبة % ) 23.642و %  42.638, غـــــــم / ســـــــم / مایكروســـــــیمنس   12.207,% 71,% 

نسـبة الزیـت والبـروتین , قیمـة التوصـیل الكهربـائي , اإلنبـاتسـرعة , یعیـة عدد البادرات غیر طب, ألمختبري

, % 61.67, % 20.50, % 70.83(قـیم بلغـت أعطـىعلـى التـوالي مقارنـه بـالخزن االعتیـادي الـذي 

  .للصفات ذاتها على التوالي % ) 22.070, % 40.037, غم / سم / مایكروسمینس 17.840

  

  لخزن في الصفات المدروسةتأثیر نوع ا) 1(جدول 

  الصفات المدروسة

  

  

  الخزننوع

  صفات نوعیة البذور  صفات قوة البذور  صفات حیویة البذور

اإلنبات

  %ألمختبري

عدد البادرات غیر 

  %الطبیعیة 

سرعة 

  %اإلنبات 

التوصیل الكهربائي 

/مایكروسیمنس(

  )غم/سم

  نسبة الزیت

%  

نسبة 

البروتین 

%  

  22.070  40.037  17.840  61.67  20.50  70.83  خزن اعتیادي

  23.642  42.638  12.207  71.00  12.92  80.67  خزن مبرد

L.S.D  

  0.01عند مستوى 
1.520  1.267  1.429  0.1050  0.0706  0.0686  

  

یالحـظ إذمـدة الخـزنإثناءالتأثیر الحاصل في الصفات المدروسة ) 2(یوضح الجدول -:تأثیر مدة الخزن -2

مــدة جــود اختالفــات معنویــة واضــحة عنــد زیــادة مــدة الخــزن وانعكاســها الســلبي لجمیــع الصــفات مــع تفــوق و 

واقـل %83.00بلغـت ألمختبـريلإلنبـاتنسبة أعلىوأعطت ) أشهر6و 4(على المدتین ) شهر2(الخزن

اقـل إعطـاءع مـ% 76.00قیمتهـا اإلنباتنسبة لسرعة وأعلى% 11.63عدد للبادرات غیر الطبیعیة مقداره 

وأعلـى نسـبة للزیـت والبـروتین قـدرت بــ ) غـم/سم /مایكرسیمنس 11.165(قیمة للتوصیل الكهربائي سجلت بـ 

  .بالتتابع% 23.885و 42.661

  

  

  تأثیر مدة الخزن في الصفات المدروسة) 2(جدول 

  الصفات المدروسة

  

  

  مدة الخزن

  ورصفات نوعیة البذ  صفات قوة البذور  صفات حیویة البذور

اإلنبات

  %ألمختبري

عدد البادرات غیر 

  %الطبیعیة 

سرعة 

  %اإلنبات 

التوصیل الكهربائي 

/مایكروسیمنس(

  )غم/سم

  نسبة الزیت

%  

نسبة 

البروتین 

%  

  23.885  42.661  11.165  76.00  11.6  83.00  شهر2

  22.250  41.429  15.178  66.75  16.12  75.87  أشهر4

  20.812  39.921  18.728  56.25  22.37  68.37  أشهر6

L.S.D  1.861  1.551  1.751  0.1286  0.0864  0.0840  
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0.01عند مستوى 

  

وجـود تـأثیر معنـوي ) 3(في الجـدول اإلحصائيبینت نتائج التحلیل -:دتهتأثیر التداخل بین نوع الخزن وم-3

2(الخزن المبـرد ولمـدةالتداخل بین وأعطىللتداخل بین نوع الخزن ومدته في الصفات الداخلة في الدراسة 

مایكروسـیمنس 9.632و% 78.75و% 8.75و% 85.5النتـائج للصـفات المدروسـة بلغـت أفضل)شهر

ســـرعة , عـــدد البـــادرات غیـــر الطبیعیـــة , ألمختبـــرياإلنبـــاتلنســـبة %24.623و% 43.158وغـــم /ســـم /

األخـــرىمـــا قورنـــت بالتـــداخالت ذاإبالتتـــابعنســـبة الزیـــت والبـــروتین , قیمـــة التوصـــیل الكهربـــائي , اإلنبـــات

لصــفات الدراســة   متدنیــةنتــائج أعطــتإذ)أشــهر6(وخاصــة التــداخل بــین الخــزن االعتیــادي ولمــدة خــزن

و % 37.795وغــــم /ســــم/مایكروســــیمنس 22.262و% 49.75و% 27.75و% 61.25بلغــــت قیمتهــــا

  . بالتتابعللصفات ذاتها 20.812%

  

  نوع الخزن ومدته في الصفات المدروسةتأثیر التداخل بین ) 3(جدول 

  صفات نوعیة البذور  صفات قوة البذور  صفات حیویة البذور  الصفات المدروسة

طریقة 

  الخزن
  مدة الخزن

اإلنبات

  %ألمختبري

عدد البادرات غیر 

  %الطبیعیة 

سرعة 

  %اإلنبات 

التوصیل الكهربائي 

/مایكروسیمنس(

  )غم/سم

  نسبة الزیت

%  

نسبة 

البروتین 

%  

خزن 

  اعتیادي

  23.147  42.165  12.698  73.25  14.50  80.50  شهر2

  22.250  40.150  18.560  62.00  19.25  70.75  أشهر4

  20.812  37.795  22.262  49.75  27.75  61.25  أشهر6

  خزن مبرد

  24.623  43.158  9.633  78.75  8.75  85.50  شهر2

  23.447  42.708  11.795  71.50  13.00  81.00أشهر4

  22.855  42.048  15.193  62.75  17.00  75.50أشهر6

L.S.D عند مستوى

0.01  
2.632  2.194  2.476  0.1819  0.1222  0.1188  

  

  

  

  

  -:المناقشة-2

الخـزن تسـبب إثنـاءزیـادة درجـة الحـرارة إنأسـاسعلـى یمكـن تفسـیرها إلیهـاالنتائج التـي تـم التوصـل إن

وهذا ناتج عن زیادة معـدل التـنفس عنـد زیـادة درجـة الحـرارة مصـحوبا إنباتهاتدهور البذور وبالتالي انخفاض نسبة 

وقــد یعــزى انخفــاض ،) 4(أكــدهوهــذا مــا العناصــر الغذائیــة الموجــودة فــي البــذور التــي یحتاجهــا الجنــین باســتهالك

تــؤدي فــي رارة الخــزن وقــد حــتشــوهات الكروموســومیة التــي تحــدث للبــذور عنــد ارتفــاع درجــة الإلــىاإلنبــاتنســبة 

یعتمـد علـى سـلوك البـذور المخزونـة أخـرباتجـاهكما یمكـن تفسـیر نتـائج الدراسـة ) . 27(موت الجنین إلىالنهایة 

مما یسبب فقدان DNAالنطاق في حامض محدودةتسبب هذه الظروف ظهور بقع إذ الیه مثتحت ظروف غیر

بـان البـذور المخزونـة تفقـد أشـاركـذلك ،)DNA)28ـبتلـف كامـل للـحیویة البذور وقد تتوسع هذه البقع وتنتهـي 

شــدیدة الصــلة بعملیــة التــنفس فــي الخلیــة واهــم هــذه التفــاعالت هــي األنزیمیــةحیویتهــا بســبب التفــاعالت الكیمیائیــة 
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إذواالختــزال األكســدةللبــذور مهمــا كانــت كمیتهــا قلیلــة نتیجــة لعملیــات ألــدهنيالتغیــرات التــي تحــدث فــي المحتــوى 

والتي بدورها تقوم سهلة التطایر الدهنیة الحرة األحماضالدهنیة مكونة األحماضتكسیر إلىلعملیات تؤدي هذه ا

ممــا یمنــع نقــل االیونــات متهالكــة ومتهتكــةاألغشــیةالبــذرة وبالتــالي تصــبح هــذه ألغشــیةبهــدم البروتینــات المكونــة 

ومكانتهـا وتبــدأ عملیـة التـدهور ثـم التلـف للبــذور البـذرة بفقـدان مناعتهـاأغشـیةداخـل مكونـات البـذرة بعـد ذالـك تبــدأ

تدهور البذور الن مرور الزمن هو إلىكذلك فأن زیادة مدة الخزن تؤدي ) . 3, 2(أیضاأكدهوهذا ما المخزونة 

عمر كل كائن حي وأثناء هذه المدة تزداد عملیات الهدم التي تحدث بمرور الزمن وبالتالي فقدان الحیویـة تـدریجیا 

  ) .15(ما ذكره وهذا

بان زیادة عدد البادرات غیر الطبیعیة مرتبط بانخفاض النسـبة إلیهایالحظ من النتائج التي تم التوصیل 

االرتفـاع فـي درجـات أدىإذمـدة الخـزن وٕاطالـةعند خزن البـذور تحـت ظـروف الغرفـة االعتیادیـة لإلنباتالمئویة 

فـي , ) 9(مـا وجـدهوشـذوذها وهـذه النتـائج جـاءت متطابقـة مـعضعف البادراتإلىالحرارة عند الخزن االعتیادي 

الــنقص الحاصــل للعناصــر الغذائیــة المخزونــة عنــد زیــادة إلــىالبــادرات غیــر الطبیعیــة یمكــن تفســیر تكــوین حــین

للبـذرةمكونـات الخارجیـة والداخلیـةالبسـبب تـدهور وتلـف أوالخـزن عندمعدالت التنفس بسبب زیادة درجة الحرارة 

للخــزن الســیئمــع حصــول اضــطرابات فــي العملیــات الفســلجیة نتیجــةلإلصــابة الحشــریة والفطریــة ها تعرضــعنــد

  ) .13و6(من وهذا ما جاء به كل 

قلــة المـــواد إلــىقــد یعــزى تـــهمدإطالــةعنـــد الخــزن االعتیــادي مــع اإلنبــاتبمــا یتعلــق بانخفــاض ســرعة 

اإلنزیمـاتتلـف بعـض إلـىمما یسبب تأخره كذلك یرجع السبب اتاإلنبعملیة إثناءالغذائیة التي یحتاجها الجنین 

التـنفس إنزیمـاتبسبب انخفاض نشاط مع انخفاض نشاط العملیات الحیویة ومنها التنفس اإلنباتالخاصة بعملیة 

انخفاض سـرعة إلىأیضایؤدي أغشیتهاخارجها بسبب تدهور إلىك فان زیادة نضوج المواد من داخل البذرة كذل

  .)10(وهذه النتائج جاءت متفقة مع نباتاإل

ومدتـه  للنتائج الخاصة بقیم التوصـیل الكهربـائي تبـین بـأن زیـادة كـل مـن درجـة حـرارة الخـزن باستعراضنا

التـــدهور الحاصـــل للبـــذور وتلـــف إلـــىزیـــادة قـــیم التوصـــیل الكهربـــائي لمنقـــوع البـــذور وقـــد یعـــزى الســـبب إلـــىأدت

للمواد أكثرالبذور وبالتالي تسرب ألغشیةمدة الخزن الذي یسبب ضرر وٕاطالةرارة عند ارتفاع درجة الحأنسجتها

بذور ذات بإعطاءتعرض البذور لظروف خزن سیئة یتسبب كذالك فأن, ) 10(كل من أكدهترولیتة وهذا ما االلك

هـذه البـذور عطـي تلـة و بعـد مـدة زمنیـة قلیمیتـةبذور إلىضعیف ومتدهورة ثم یزداد هذا التدهور وصوال إنباتقوة 

  .)13و 6(المتدهورة مقارنة بالبذور الحیة أغلفتهاللمواد االلكترولیتیة المتسربة من أكثررشح 

تدارســـنا نتـــائج الصـــفات النوعیـــة نالحـــظ انخفـــاض فـــي نســـبة الزیـــت عنـــد زیـــادة درجـــة حـــرارة الخـــزن وٕاذا

تحلـل الزیـت إلـىارتفـاع درجـة الحـرارة ممـا یـؤدي البـذور عنـد تـنفسزیـادة معـدالت إلـىوالسبب یعـود مدتهوٕاطالة

كذلك قد یكـون السـبب فـي ). 10و 9, 3, 2(كل من أكدهدهنیة حرة سهلة التطایر وهذا ما أحماضإلىمائیا 

بســبب تكســر اللبیــدات أوومنهــا الزیــت نقصــان نســبة الزیــت نتیجــة زیــادة عملیــات الهــدم للمــواد الغذائیــة المخزونــة 

وجـاءت النتـائج الخاصـة بنسـبة البـروتین ،)18(إلیـهأشـاروهذا مـا السیئالخزن إلىتعرض البذور المفسفرة عند 

انخفــاض فــي نســبة البــروتین فــي البــذور ویعــزى إلــىظــروف الخــزن االعتیــادي أدتإذمتماشــیة مــع  نســبة الزیــت 

تبــدأ إذوالمــواد الغذائیــة یمــاتاإلنز تحلــل إلــىارتفــاع درجــة الحــرارة عنــد الخــزن االعتیــادي ممــا یــؤدي إلــىالســبب 

أیضـاكذلك فأن زیادة معـدالت التـنفس تسـبب , األخرىات بالتناقص ثم یتبعه البروتین والمواد الغذائیة ر الكاربوهید

وعمومــا فــان بســبب تغذیــة حشــرات الخــزن علــى البــذور أو10و9كــل مــنأكــدهانخفــاض نســبة البــروتین وهــذا مــا 

  .في البذور مرتبط بفقدان حیویتها انخفاض نسبة الزیت والبروتین
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