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  رومی( بادیان یا رومی )رازیانه انیسون بذر حیات قابلیت ضرایب بینیپیش و زنیجوانه روند

(Pimpinella anisum L.)، کردنانبار مختلف شرایط تحت خمین شهرستان مرکزی استان محلی توده 
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 چکیده

 منظور به. دارد بستگی انبار دمای و بذر رطوبت بذر، زوال بین کمی روابط درك به انبار در آن بینیپیش و است مهم بذر تولیدکنندگان برای بذر حیات قابلیت بینیپیش

 پردیس بذر آزمایشگاه در یبررس این حیات، ضرایب تعیین و اثر این سازی کمی همچنین و انیسون بذرهای زوال روی بر زمان و بذر رطوبت محتوی دما، اثر بررسی

 4 در بذر رطوبت محتوی گراد(،سانتی درجه 31 و 21 ،11 ،1) سطح 4در دما .گرفت انجام تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت به تهران دانشگاه کشاورزی

 در دما اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج .بودند آزمایش این فاکتورهای عنوان به ماه( شش و پنج چهار، سه، دو، )یک، زمان شش و درصد( 11 و 13 ،3 ،1)  سطح

 کاهش زنیجوانه یهاشاخص زمان گذشت با کردنانبار رطوبت و دما افزایش با بود. دار معنی درصد یک سطح در زنیجوانه یهاشاخص برای زمان در بذر رطوبت

 با که دادند نشان نتایج همچنین شوند. رسم واحد مبدأ یک با ندتوانمی بقا یهامنحنی که داد نشان را مطلب این  کردنانبار ماه شش از بعد نیز حیات ضرایب یافت.

 KE (21/4،) ضرایب حیات قابلیت معادله از استفاده با  .شودمی بیشتر رطوبت، افزایش با عمر طول کاهش میزان ، باالتر دماهای در ویژه به دما، هر در رطوبت افزایش

CW (11/1)، CH (830/8) و CQ (88833/8) شد محاسبه. 

 .حیات ضرایب دما، محتوی، رطوبت ،کردنانبار انیسون، کلیدی: کلمات
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Abstract 
The prediction of seed viability is important for seed producers, and its prediction in storage depends on the 

understanding of the quantitative relationships between seed loss, seed moisture and storage temperature. In order to 

study the effect of temperature, seed and time on the deterioration of the anise seed, and also quantitative characterization 

of this effect and determining the coefficients of life, this study was carried out in a randomized complete block design in 

a factorial experiment in the Agricultural Laboratory of Tehran University. The temperature was measured at 4 levels (5, 

15, 25 and 35 o C), soil moisture contents in 4 levels (5, 9, 13 and 17%) and six times (one, two, three, four, five and six 

months) as the factors were this test. The results of analysis of variance showed that the effect of temperature on seed 

moisture content was significant for germination indices at 1% level. With increasing temperature and humidity, 

germination declined over time. Life coefficients after six months of storage showed that survival curves can be plotted 

with a single source. Also, the results showed that by increasing the moisture content at any temperature, especially at 

higher temperatures, the life expectancy decreases with increasing moisture content. Using the life-time equation, the 

coefficients KE=4/21, CW =1-66, CH =0 038/0 and CQ =0,00039 were calculated. 
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 مقدمه

 یکسوواله گیوواهی (،L. Pimpinella anisum) انیسووون

 در معمول طور به است، (Apiaceae) چتریان تیره به متعلق

 (.Ullah and Honermeie, 2013) اسوت  یافته رشد ترکیه

 اسواانیا،  ایتالیوا،  جهوان  در گیواه  تورین  شده شناخته انیسون،

 شوده  شوناخته  بسویار  ترکیوه  در همچنوین  و باشد،می آلمان

 دهنوده  تشوکیل  اصلی ماده (.Tabanca et al., 2006است)

 کوه  پروپانوئید، فنیل فرار -1 آنتول، ترانس انیسون اسانس

  اسووووووت. روغوووووون از درصوووووود 38 تووووووا 08 شووووووامل

(Tabanca et al., 2006; Orav et al., 2008.)  همچنوین 

 باشود موی  شویرین  طعوم  و بوو  و عطور  دارای غالوب  طوور  به

(Koeduka et al., 2009). 

 دیرباز از گیاه حیات تکوین بنیادین واحد عنوان به بذر

 بور  کشواورزی  آغاز نقطه به آن شناخت و بوده توجه مورد

 بوه  کردنانبوار  طوی  در بوذر  کیفیوت  بینوی  پویش  .گوردد می

 و نگهوداری  دمای بذر، رطوبت عامل سه بین رابطه درك

 زنوده  میزان بر واقع در که دارد بستگی آن نگهداری زمان

 نوه  بوذر  زوال نتیجه (.Ellis et al.,1980) موثرند بذر مانی

 کواهش  موجوب  بلکوه  شود،می نامیه قوه کاهش سبب تنها

 گیوواه اسووتقرار کوواهش و بووذر بنیووه و زنوویجوانووه سوورعت

 مهووم پارامترهووای از زنوویجوانووه هووایشوواخص گووردد.مووی

 قودرت  برخوردارنود.  خاصوی  اهمیوت  از که بذرند کیفیت

  آن پوی  در و دارد قورار  بوذر  زوال و پیوری  تأثیر تحت بذر

 ;Chen et al., 2007) یابود می کاهش زنیجوانه هایشاخص

Ansari et al., 2012; Rastegar et al., 2011; 

Basra et al,2003; Seiadat et al., 2012.) 

 در رطوبووت محتوووای و دمووا محیطووی، عواموول بووین در

 یوت اهم انود، مناسوب  تهویة دارای که کمون بدون بذرهای

 یافتوه  زوال بذرهای در (.Ellis et al.,1980) دارند بیشتری

 مانند سلول هایاندامک در ایجادشده یهااختالل علت به

 فعوال  یهوا گونوه  تولیود  ،هوا زوم اکسی گلی و میتوکندری

  رادیکووووال هیوووودروژن، پراکسووووید شووووامل اکسوووویژن

  یابوودمووی افووزایش اکسووید سوووپر رادیکووال و هیدروکسوویل

(Bailly et al., 2000.) اکسویژن  فعال یهاگونه شدن آزاد 

 غشا یهاپروتئین و هاچربی پراکسیداسیون افزایش موجب

 افووزایش بووذر زوال غشووا، سوواختار تخریووب بووا وشووود مووی

 یابد.می

 بسویار  بذر تولیدکنندگان برای بذر عمر طول بینیپیش

 بوذر،  زوال بوین  کمی روابط درك به و است اهمیت حائز

 دارد بسوتگی  انبوار  دموای  و بوذر  رطوبت بذر، اولیة کیفیت

(Tang et al.,1999.) طوی  حیات قابلیت ریاضی هایمدل 

 رگرسویون  خوط  مودل  .دهنود  شرح توانندمی را کردنانبار

 قوة کاهش توانست (Ellis et al., 1980) توسط (پروبیت)

 بورای  .دهود  شورح  موفقیوت  بوا  هوا گونوه  بعضی در را نامیه

 عمر طول معادلة از ارتودکس هایبذر عمر طول بینیپیش

 د:شومی استفاده

(1)  

 شورایط  در را بوذر  حیوات  کواهش (1)شماره  معادله این

 شورایط  دو هور  کوه نحووی به کند،می توصیف ثابت محیطی

 زنیجوانه درصد v باشد. ثابت بذر محتوای رطوبت و دمایی

 اولیوه  زنوی جوانوه  Ki نگهداری، روز p از بعد پروبیت به بذر

 رفوتن  بوین  از نرموال  توزیع معیار انحراف σ و پروبیت به ربذ

 مقودار  کوه  نحوی به دهد،می نشان را (d) زمان طول در بذر

σ شود:می محاسبه زیر دوم روش کمک به   

(2)  

 و (σ, d) عمور  طوول  بوین  رابطوه  (2)شماره  معادله این

 رطوبت و (t, °C) ثابت دمای جمله از که انبارداری محیط

 کوه  نحووی  بوه  دهد،می نشان را باشد،می (% ,m) محتوی

KE, CW, CH و CQ را ضرایب این هستند. ثابت ضرایب 

 ایگسترده دامنة با کردن انبار هایآزمایش از رشته یک با

 کوورد محاسووبه میتوووان بووذر رطوبووت محتوووای و دمووا از

(Ellis and Roberts, 1980.) تووان می رابطه این کمک با 

 کنترل شرایط در کردنانبار و ژن نکبا مدیریت و طراحی

 ایوون (.Alivand et al., 2013) داد انجووام بهتوور را شووده
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 کووه شوودند محاسووبه ذرت و گنوودم بووذرهای بوورای ضوورایب

 ،031/4 ،430/0 ترتیووب بووه WC ,HC ,EK ,QC ضوورایب

 8322/8 ،333/1 ،33/3 و گنودم  برای 888414/8 و 8332/8

 (.Ellis and Hong, 2007) اسوت  ذرت بورای  888414/8 و

 رونود  و عمور  طوول  مدل بررسی تحقیق این انجام از هدف

 محوویط مختلووف شوورایط تحووت انیسووون بووذر زنوویجوانووه

 شورایط  بهتورین  بتووان  کوه  ایگونوه  به شد، اجرا نگهداری

 .کرد بینیپیش آن بذر نگهداری برای را رطوبتی و دمایی

 هاروش و مواد

 هتوود  انویس  محلوی  اسوم  بوا  انیسون بذر آزمایش این در

 جغرافیوایی  موقعیوت  با خمین ستانشهر مرکزی استان محلی

 عوور  دقیقووه 30 و درجووه 33 و طووول دقیقووه درجووه 18

 ،باشود موی  متور  1011 دریوا  سوطح  از آن ارتفاع و جغرافیایی

 در 1332 سوال  در انیسوون  بوذرهای  همچنین گردید. استفاده

 برداشوت  سال همان تابستان در و شد کشت خمین شهرستان

 مزرعووه در 1333 سووال در ،بووذر ایوون تکثیوور بوورای ردیوود.گ

 رسویدن،  از بعود  کوه  گردیود  کشت تهران دانشگاه پژوهشی

 بوواز فضووای در و شوودند برداشووته دسووتی صووورت بووه بووذرها

 بوذر  آزمایشوگاه  در 1334 سال در هاآزمایش .شدند خشک

 صووورت تهووران دانشووگاه نباتووات اصووالح و زراعووت گووروه

 و روموی  بادیان جمله از دیگر یهانام به انیسون گیاه .گرفت

 .شوود موی  نامیوده  انویس  محلوی  اصوطالح  در و رومی رازیانه

 بوا  آون روش از بذر محتوی اولیه رطوبت گیریاندازه برای

 گرمی 4 نمونه دو روش این در که گردید استفاده باال دمای

 یوک  مدت به گرادسانتی درجه 138 دمای در انیسون بذر از

 ارزیووابی بوورای (.ISTA, 1999) گردیوود اسووتفاده سوواعت

 (،کردنانبوار  از قبل و شده برداشت )بذرهای اولیه زنیجوانه

  پتوری  در 31 ،21 ،11 ،1 دماهوای  در بوذری  18 تکرار چهار

 قورار  آزموون  موورد  روز 21 مودت  بوه  صوافی  کاغذ روی بر

 مراحول  کلیه در و داشت زنیجوانه %01 طوریکه به گرفت.

 (،ISTA, 1999) قووانین  طبق زنیجوانه مالك آزمایش این

 بود. متری میلی دو حداقل چهریشه خروج

 رطوبوت  محتووای  بوا  انیسون بذرهای آزمایش، این در

 دماهوووای در انکوبووواتور دسوووتگاه در درصووود 11و13،3،1

 در موواه  1 موودت  بووه  گووراد سووانتی  درجووه 31 و 21،11،1

 نگهوداری  و شوده  بنودی بسوته  آلومینیومی فویل هایپاکت

 شود  انجوام  بورداری  نمونه بار یک ماه یک فاصله به دند.ش

 زنیجوانه آزمون و ماه( شش و پنج چهار، سه، دو، )یک،

 نظور  مورد یهارطوبت ایجاد برای گردید. انجام استاندارد

 صود  در B کوه  شد، استفاده   رابطه از

 جورم  W1 نظور،  مورد رطوبت درصد A بذر، اولیه رطوبت

 باشود موی  (g) مقطور  آب جورم   W2 و (gبوذر)  دهتوو  اولیه

(Ellis et al.,1980.) فویوول یهوواپاکووت درون را بووذرها 

 آن بوه  نیواز  موورد  آب مقودار  سواس  و داده قورار  آلومینیم

 درب بیرون با رطوبت تبادل عدم از اطمینان برای و اضافه،

 درجووه 18 دمووای در سوواعت24 موودت بووه و بسووته را آنهووا

 پویش  گردند. رطوبت هم بذرها تا فتندگر قرار گرادسانتی

 دادن نشووان بوورای نرمالیتووه آزمووون از آموواری تجزیووه از

 تغییرات ضریب که آنجایی از شد. استفاده هاداده پراکنش

 نرموال  یبورا  رایوج  یهوا روش از بنوابراین  بوود،  باال هاداده

 روش از بررسووی ایون  در کوه  ،شوود اسوتفاده  هوا داده سوازی 

arcsin شد استفاده (Moulsky and Rananas, 1987.) 

 هر برای زنیجوانه درصد برای آمده دست به نتایج زا

  حیوووات قابلیوووت معادلوووة طریوووق از تیمارهوووا، از یوووک

(Roberts,1980 and Ellis،) حیات ضرایب (Q,CH,CWC 

 (پروبیووت) خطووی رگرسوویون آنووالیز از اسووتفاده بووا (EK و

 در زنوی انهجو درصد ابتدا در آزمایش این در .شد محاسبه

 )خطوو   Parallel Line صورت به حالت دو در زمان طی

 و متفوواوت مبوودا بووا )خطووو  Separate Line و موووازی(

 شود.  ترسویم  نگهوداری  دماهوای  از یوک  هور  برای موازی(

 امکووان بوورای زیور  رابطووة طریووق از F value مقوودار سواس 

 بوین  کوه  )حوالتی  Parallel Line مودل  ضورایب  از استفاده

 زنیجوانه درصد افت ثابت مقادیر فقط ختلفم هایمحیط

  شوود بررسووی F آزمووون اجوورای طریووق از انوود(متفوواوت

 (:Ellis and Roberts,1981) (3 )رابطه
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(3)  

 بور  عوالوه  کوه  اسوت  ایون  بیوانگر  F میزان بودن دارمعنی

 ثابوت  مقدار یک معادالت از یک هر برای شیب بودن متغیر

 بورازش  صوورت  ایون  در .داشوت  خواهود  تأثیر معادله در نیز

 مدل به نسبت را آزمایشی خطای Parallel Line مدل کردن

Separate Line نبووودن دار معنووی ولووی دهوود.مووی افووزایش  

F value هوا محویط  هموة  بورای  معادله ثابت که دهدمی نشان 

  موودل کووردن بوورازش صووورت ایوون در و اسووت یکسووان

Parallel Line مووودل بوووه نسوووبت را آزمایشوووی خطوووای  

Separate Line خطوای  آزموایش  این در .دهد نمی افزایش 

 .شود  برازش Parallel Line با مدل و نشد دار معنی آزمایش

 زموان  مقابول  در نرموال  زنیجوانه منحنی ضرایب تعیین برای

 .شد رسم رطوبتی و دمایی تیمارهای همة برای کردنانبار

 بحث و نتایج

 اصولی  راتاثو  هموه  که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 زمان و بذر اولیه رطوبت ،کردن انبار دمای شامل آزمایش

 سووطح در آزمووایش مووورد صووفات کلیووه بوورای کردنانبووار

 همچنووین(. 1)جودول   بوود  دارمعنووی درصود  یوک  احتموال 

 یدموا  بذر، اولیه رطوبت × کردنانبار دمای دوگانه اثرات

 رطوبوت  × کردنانبوار  دوره و کردنانبار دوره ×کردنانبار

 درصود  یوک  احتموال  سوطح  در صوفات  هموه  در بذر یهاول

 رطوبوت  × )دموا  آزموایش  این گانهسه اثر گردید. دارمعنی

 موورد  صوفات  برای نیز (کردنانبار زمان مدت  × بذر اولیه

 (.1)جدول  شد دارمعنی آزمایش

تووان  در ابتدا به دلیل یکی بودن توده بذر اولیه ترجیحا می

 (،common intercept lineاز موودل عوور  از مبوودأ ثابووت )

 نگهداری یهامحیط همه برای مبدأ از عر  یک محاسبه

 مختلووف، نگهووداری محوویط بوورای متفوواوت یهوواشوویب و

 کرد. استفاده

 انیسون بذر زنیجوانه خصوصیات بر زمان و رطوبت محتوی دما، تاثیر مربعات میانگین واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1 – Analysis of variance (MS) of the effect of storage temperature, seed moisture content and storage duration. 

 پارامترهای بذر انیسون

Parameters of Pimpinella anisum 

 تغییرات منبع

SOV 

 آزادی درجه

DF 

 زنیجوانه درصد

Germination percent 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 
 انبار دمای

Temperature(A) 
3 89.598** 83.757** 

(B)رطوبت 

Moisture 
3 127.432** 81.522** 

(C)انبارداری زمان 

Storage time 
5 10.785** 16.808** 

 رطوبت*دما

A*B 
9 18.091** 21.948** 

 زمان*دما

A*C 
15 **2.446 **4.853 

 زمان*رطوبت

B*C 
15 **1.725 **3.506 

 رطوبت*دما*زمان

A*B*C 
45 **2.783 **3.990 

Error 

 52.443 47.24 - خطا

CV% 16.473 9.927  تغییرات ضریب 

 Significant at the 1% probability level**                                                                                  درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی **
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 مبودأ  از عور   مودل  ضورایب  از استفاده امکان جهت

 یهوا شویب  فقوط  متفواوت  یهامحیط بین که )حالتی ثابت

 امکان این F آزمون طریق از هستند( متفاوت نامیه قوه افت

 یک (2) جدول در مربوطه نتایج گرفت. قرار بررسی مورد

 خطوای  مودل  ایون  از اسوتفاده  کوه  اسوت  مطلوب  این بیانگر

 (،Seprate line) جداگانه خطای دلم به نسبت را آزمایش

 ،هوا محویط  از یوک  هور  بورای  معادلوه  ثابت و شیب محاسبه

 هموه  بورای  را معادلوه  ثابوت  تووان می لذا دهد. نمی افزایش

 بووین متغیوور عاموول فقووط و کوورد فوور  ن یکسووا هووامحوویط

 طور همان بود. خواهد شیب نگهداری مختلف یهامحیط

 نشدن دار معنی یلدل بهشود می مشاهده یک جدول در که

F مبودأ  از عور   مودل  از هاشیب محاسبه برای آزمون در 

 حیات سازی مدل در که صورتی در .شودمی استفاده ثابت

 قابوول بووذر حیووات ضوورایب شووود، دار معنووی F اگوور بووذر

 بود. نخواهد بینیپیش

 زنیجوانه ددرص تغییرات روند که(1 شکل) به توجه با

 بوا  زنوی جوانوه  درصد دهدمی نشان کردنانبار دوره طی را

 در یافوت.  کواهش  کردنانبوار  دمای و بذر رطوبت افزایش

 در رطوبوت  افزایش با با بذرهای گرادسانتی درجه 1 دمای

 درصود  11 و درصود 13 درصود، 3 درصود، 1  هوای رطوبت

 موودل طووول در زنوویجوانووه درصوود در را را کاهشووی رونوود

 در زنیهجوان درصد طوریکه به شودمی مشاهده کردنانبار

 02 حوودود کردنانبووار یدوره طووول در درصوود 1 رطوبووت

 و رطوبوت  افوزایش  بوا  رفتوه  رفتوه  کوه حوالی  در بود درصد

 در زنیجوانه درصد کاهش شاهد کردنانبار زمان افزایش

 درصود،  11 رطوبوت  در کوه طووری  بوه  هسوتیم  انیسون بذر

 درصود  28 بوه  کردنانبار یدوره آخر در زنیجوانه درصد

 گوراد سوانتی  درجوه  11 موای د در (.1 )شوکل  تیاف کاهش

 کوواهش رونود  درصوود 13 و 3 ،1 هوای رطوبووت کردنانبوار 

 اموا  بوود  گوراد سوانتی  درجه 1 دمای شبیه زنیجوانه درصد

 طووری  به یافت کاهش بیشتری شیب با درصد 11 رطوبت

 رسوید  صوفر  بوه  زنوی جوانه درصد 1 و 1 ،4 هایماه در که

 طوی  کردنانبوار  گوراد سوانتی درجوه  21 ماید در (.1)شکل

 رونوودی درصود  3 و 1 هووایرطوبوت  کردنانبووار مواه  شوش 

 13 رطوبت داشت، گرادسانتی درجه 11 و 1 هایدما مشابه

 رسید صفر به زنیجوانه درصد 1 و 1 ،4 هایماه در درصد

 صوفر  بوه  کردنانبوار  یدوره کول  در درصود  11 ترطوب و

 رطوبوت  تاثیر کردنارانب دمای افزایش با  (.1 )شکل رسید

 دموای  در کوه  ایگونوه  بوه  شودمی نمایان تربیش بذر اولیه

 رطوبت محتوی با بذرهای فقط گرادسانتی درجه 31 باالی

 ماهوه  1 زمان مدت در را خود زنیجوانه توانستند درصد 1

 درجووه 1 دمووای از کوول در در امووا کننوود حفوو  کردنانبووار

 01 از زنوی جوانه درصد گرادسانتیدرجه 31 تا گرادسانتی

 11 و 13 یهوا رطوبت و یافت کاهش درصد 48 به درصد

 و رسوید  صوفر  بوه  زنوی جوانوه  درصود  دوره کل در درصد

 )شوکل  رسوید  صوفر  بوه  1 و 1 هایماه در درصد 3 بترطو

 بوذرهای  زوال باالی سرعت دهندی نشان موضوع این (.1

 از یرجلوگی برای که باشدمی باال رطوبت و دما در انیسون

 و دموایی  شورایط  در بوذرها  کردنانبار بایستی موضوع این

 باشیم. شاهد را تلفات حداقل تا شود انجام مناسبی رطوبتی

 در فرنگووی گوجووه بووذور نگهووداری کووه تحقیووق یووک در

 گوراد سوانتی  درجه 18 و 48 ،38 ،28 ،18  مختلف دماهای

 درجوه  18 در بوذر  نامیه قوه رفتن دست از شیب شد، انجام

 بیشتری شدت گرادسانتی درجه 28 در و ناچیز گرادیسانت

 شودت  بوه  بوذرها  گرادسانتی درجه 28 از باالتر در داشت.

 به زنیجوانه میزان ماه 2-3 طی در تنها و کردند پیدا زوال

 محتوووای .(Hung et al., 2001) یافووت کوواهش نصووف

 که شودمی تنفس سرعت افزایش سبب بذر باالی رطوبتی

 کوه  عواملی  مهمتورین  .گوردد موی  دموا  رفتن باال سبب خود

 دهود، موی  قورار  توأثیر  تحوت  بذر در را گرما تولید و تنفس

 محتووی  در کاهش ددرص یک ازای به است. بذر رطوبت

 شورطی  به البته شود،می برابر دو آن عمر طول بذر رطوبت

 )قوانون  باشود  درصود  13 توا  1بوین  بوذری  یهوا رطوبت که

 هارینگتون(.
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  ثابت. رطوبتی و دمایی مختلف سطوح در انیسون شده ذخیره بذرهای انبارداری( مدت طول در نرمال زنیجوانه) یبقا -1 شکل

 دهد.می نشان را شده بینیپیش مقدار خطو  و ()دایره%11 و مثلث()%13 )لوزی(،%3 )مربع(،%1 یهارطوبت در را شده مشاهده مقدار نمادها

Figure 1- Survival (normal germination duration of experimental storage) of seeds of  

Anis seed stored with constant temperatures and moistures.  

The symbols shows observed germination and the fitted curves shows predict germination. 

 

 زموانی  )مودت  سویگما  مقدار بین ارتبا  (،2) شکل در

 کواهش  زنوی جوانه پروبیت واحد یک تا کشدمی ولط که

 نشوان  رطوبتی مختلف سطوح در دما با روز حسب بر یابد(

 عمور  طوول  خطوو   (2) شوکل  در بنوابراین  دهود. می نشان

 انیسوون  بوذر  محتوی مختلف یهارطوبت در آمده بدست

 قابلیووت بوور را رطوبووت و دمووا اثوورات کووه شووده داده نشووان

 شوکل  در کوه  طوور  هموان  دهود. می نشان هابذر نگهداری

 افوزایش  بوا  رطووبتی  سطوح از یک هر درشود می مشاهده

 میابوود. شکوواه بووذر( عموور طووول ) سوویگما مقوودار دمووا

Fantinati; 2007) and Usberti) اکوالیاتو   بذر برای نیز 

 دموای  و بوذر  محتووی  رطوبوت  افورایش  بوا  که دادند نشان

 بوا  دیگور  تعبار به یابد.می کاهش سیگما مقدار نگهداری

 پروبیووت واحوود یووک کمتوور زمووان موودت در دمووا افوورایش

 سوطوح  افورایش  بوا  طوریکوه  بوه  یابد.می کاهش زنیجوانه

 کواهش  بیشوتر  بواال  دماهوای  در سویگما  مقدار بذر رطوبتی

 سویگما،  بین رابطه درستی، به بذر عمر طول معادله و یافت

 حیات ضرایب کند.می تعیین را نگهداری و حرارت درجه

 زیور  صوورت  بوه  شوده  بررسوی  شورایط  بورای  شده سبهمحا

 :(2 )جدول باشدمی
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حیات معادله از استفاده با انیسون بذر حیات ضرایب -2 جدول  

Table 2- Equation viability coefficients of anise seeds 

EK WC HC QC 

21/4 11/1 830/8 88833/8 

 

 

 

  

  

 . (گرادسانتی درجه 31 تا 1) ثابت دمایی و رطوبتی مختلف سطوح در انیسون بذر شده ذخیره یهابذر سیگما بین ارتبا  -2 شکل

Figure 2- Relation between the longevity of Anis seed stored at varied moisture levels and constant 

temperatures between 5 and 35°C 
 

 بعود  هوا بذر زنیجوانه درصد مقادیر (3) شکل واقع در

 کوه  دهدمی نشان زمان طول در پروبیت، به هاآن تبدیل از

 آزموایش  در شوده  مشواهده  زنیجوانه درصد مقادیر نقا ،

 محاسوبه  (پروبیوت ) رگرسویون  خوط  مقیا  در که هستند،

 بووه زنوی جوانوه  درصود  )تبودیل  تبوودیل ایون  کوه  انود،  شوده 

 قووه  کواهش  بوین  خطوی  رابطه یک ایجاد دلیل به پروبیت(

 در ثابوت  شویب  یوک  )ایجواد  گرفوت  صورت زمان و نامیه

 طریووق از شوده  محاسووبه مقودار  نیوز،  خطووو  زموان(.  طوول 
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 خطوو   اسوت.  زنیجوانه محیط هر برای بقا معادله فرمول

 اثوورات (3 )شووکل شووده داده نشووان دماهووای در بووذر بقووای

 نشوان  بوذر  نگهوداری  قابلیوت  بور  را دموا  و محتوی رطوبت

 بقوا  خطوو   و بوذر  عمور  طوول  در نرموال  توزیوع  دهود. می

 زطوبت زمانی که کندمی تأیید را Ellis (1984) مشاهدات

 کواهش  نگهوداری  دموای  و (%10 تا 2/1 محدوده )در بذر

 مشواهده  بوذر  عمور  طوول  در بینوی پویش  قابول  افرایش یابند

 .شودمی

  

  

 پروبیت(. حسب )بر مختلف یهارطوبت و دماها در )خطو ( شده محاسبه و )نقا ( شده مشاهده مقادیر بین بذر بقای رگرسیونی روابط -3 شکل

 . (%11) دایره و (%13) مثلث (،%3) لوزی (،%1) مربع هارطوبت

Figure 3- Regression relation the seeds of Anise survival at different moistures and temperatures.  

The fitted line represent estimates parameters and the symbols represent observed extent. 
 

 از بعود  نامیوه  قووه  شده مشاهده و شده بینیپیش مقادیر

 گووردد.مووی مشوواهده 4 شووکل در نگهووداری زمووان موودت

 یکسوان  معنوی  بوه  متغیور  دو بوین  Y=X رابطه شدن متناسب

 و دهقوانی  اسوت  شوده  تخمین و شده مشاهده مقادیر بودن

 (،Sharifzadeh and Dehghan, 2012) زاده شوووریف

 قرار تأیید مورد مدل اعتبار مذکور معادله ردمو در بنابراین

 در رگرسوویون انجووام از بعوود دیگوور عبووارت بووه گیوورد.مووی

 عودد  بوا  معادلوه  شیب و صفر عدد با معادله ثابت صورتیکه

 رابطوه  صحت منزله به باشد نداشته داریمعنی تفاوت یک

 مناسوب  پراکنودگی  چنوین  هوم  باشود. می مدل تأیید و فوق

 ایون  بور  تأییودی  (4 )شوکل  سویون رگر خوط  اطوراف  نقا 

 مدعاست.
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 .پروبیت حسب بر انیسون بذور یهاداده شده محاسبه و شده مشاهده مقادیر بین رگرسیونی خط معادله -4 شکل

Figure 4- Regression line between observed and predicted of seed germination of Anis seed. 
 

 F محاسبه و بذر انبارداری مدل دو مقایسه -3 ولجد

Table 3- Comparison between two models of storage and F calculation. 

 مربعات مجموع میانگین 
Scaled Deviance means 

 مربعات مجموع
Scaled Deviance 

 تغییرات منبع
Free degree 

 مدل
Model 

F=1.9ns 4.577 238.02 
 انبار دمای

Temperature(A) 

 جداگانه خطو 

Separate line 

 1.950 124.84 
(B)رطوبت 

Moisture 

 یکسان مبدا از عر 

intercept line 
 

 گیرینتیجه

 زمووان موودت انبووارداری در دخیوول عواموول مهمتوورین از

 استفاده با باشد.می بذر رطوبت و نگهداری دمای نگهداری،

 شوورایط ینبهتوور توووانمووی آمووده بدسووت حیووات معادلووه از

 سوطح  کمتورین  کوه  نحووی  به را انیسون بذر برای نگهداری

 و دموا  افوزایش  بوا  کورد.  اعموال  باشود،  داشته پی در را زوال

 کوه  داشت همراه به را زنیجوانه درصد کاهش بذر رطوبت

 در %13 بووه بووذر رطوبووت محتوووی افووزایش بووا بنیووه کوواهش

 داشوت،  بیشوتری  شویب  گوراد سوانتی  درجه 31 و 21 یدماها

 بوذر  بنیوه  کاهش کمتر، بذر رطوبت با پایین دماهای در لیو

 انیسوون  بوذر  نگهوداری  شرایط بهترین داشت. کمتری شیب

 بوا  تووان موی  پوس  باشدمی کمتر رطوبت مقدار با پایین دمای

 رطوبوت  بوا  پوایین  دموایی  شورایط  در انیسوون  بوذر  نگهداری

 مقوادیر  داد. کواهش  را بوذر  زوال سرعت کمتر، بذر محتوی

 که یافت کاهش بذر محتوی رطوبت میزان افزایش با اسیگم

 بوذر  محتووی  رطوبت بیشتر اهمیت دهنده نشان موضوع این

 درجوه  31 و 21 دمای دو در است. نگهداری دمای به نسبت

 کواهش  صفر به زنیجوانه درصد %11 رطوبت با گرادسانتی

 مطالعوه،  ایون  از حاصول  نتوایج  به توجه با کلی طور به یافت.

 رطوبوت  و گوراد سوانتی  درجوه  1 دموای  در بوذور  رینگهودا 

 یابد.می کاهش بذر زوال سرعت درصد 1 بذر محتوی
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