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 ایران کرج، کشاورزی، توسعه و آموزش تحقیقات سازمان نهال، و بذر گواهی و ثبت موسسه آزمایشگاه مسئول و استادیار استاد، ترتیب هب .4 ،3 ،2

 (22/31/1331 تاریخ پذیرش:؛ 13/33/1331 دریافت: تاریخ)

 چکیده

 و بذر زوال عوامل ینترمهم از رطوبت و دما عامل دو بویژه انبار، محیط یطشرا و باشدمی بذر انبارداری اصلی هدف بعدی کشت تا برداشت زمان از بذر کیفیت حفظ

 صورت به آزمایشی بذر، حیات معادله هایثابت معرفی و مرزه بذر انبارداری با رابطه در روبرتز و الیس بذر بقای معادله بررسی منظور به بنابراین باشند.می بنیه کاهش

 در و شد رسانیده درصد 13 و 11 ،3 ،1 ،5 مقدار به هاآن رطوبت بذر، اولیه رطوبت و نامیه قوه تعیین از پس گرفت. انجام فیتصاد کامال طرح قالب در فاکتوریل

 و گرفت نجاما نگهداری شرایط به بسته معین، زمانی فواصل در بذرها از بردارینمونه گرفتند. قرار گرادسانتی درجه 25 و 23 ،15 ،13 دماهای در آلومینیومی هایبسته

 کمترین گردید. رسم شرایط هر به مربوط نمودارهای پروبیت تحلیل و تجزیه از پس و گردید تعیین دما و رطوبت با سیگما رابطه و معادله ضرایب زده، جوانه بذر درصد

 بود. %13 بذر محتوی رطوبت با گرادسانتی درجه 25 و 23 یهادما در بذر زوال بیشترین و بود %5 بذر محتوی رطوبت با گرادسانتی درجه 13 دمای در بذر زوال سطح

 درصد انبارداری، طی در دما و بذر رطوبت افزایش با که داد نشان نتایج بود. 3334/3 و 331/3 ، 23/1 ،31/4 ترتیببه CQ و KE، CW، CH حیات ضرایب مقدار

 سرعت درصد 5 بذر محتوی رطوبت و گرادسانتی درجه 13 دمای در بذور نگهداری مطالعه، این از حاصل نتایج به توجه با کلی طور به یابد.می کاهش بذر مانیزنده

 یابد.می کاهش بذر زوال

 بذر. بقای یمعادله بذر، عمر طول بذر، زوال رطوبت، دما، کلیدی: کلمات
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Abstract 

The main goal of seed storage is to maintain its quality from harvesting to sowing time. Among all factors, storage 

temperature and seed moisture content are the most important factors affecting seed longevity. This experiment was 

conducted at University of Tehran, Department of Agronomy and Plant Breeding during 1394 to determine Viability 

constants of Satureja hortensis seeds. Seed viability and initial moisture content was measured and after that seeds were 

adjusted to 5, 7, 9, 11 and 13% moisture content and sealed hermetically in Nano packets. Storage temperatures were 10, 

15, 20 and 25˚C. The interval of sampling depended on the storage conditions. Seed viability constants were estimated to 

predict seed longevity in this species and relationship between sigma and moisture content and temperatures was 

determined. After probit analysis, survival curves were depicted in each condition. Results showed that seeds with 5% 

moisture content stored at 10°C had the highest germination percentage, but seeds which were stored at 13% moisture 

content and 20 and 25°C had the highest deterioration rate. Estimates of KE, CW, CH and CQ were 4.31, 1.83, 0.031 and 

0.0004, respectively. Also, the results showed that seed longevity decrease with increased seed moisture and temperature. 

Key words: moisture, seed deterioration, seed longevity, seed viability equation, temperature. 
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 مقدمه

 کهه  است (Lamiaceae) نعناع خانواده از گیاهی مرزه

  پراکنهههده جههههان سراسهههر در آن از زیهههادی ههههای گونهههه

 تابسهههتانی مهههرزه .(Güllüce et al., 2003) انهههدشهههده

(Hortensis L. Saturej)  اسهت  اروپها  جنهو   بهومی  کهه، 

 و اسهت  شافزای درحال آن کشت که یکساله است گیاهی

 ارزشمند و مفید انسان برای ایتغذیه نظر از اینکه بر عالوه

  باشههههدمههههی نیههههز دارویههههی مصههههارف دارای اسههههت

(Hajhashemi et al., 2000). دارای گیههاه ایههن اسههانس 

 از برخههی رشههد از مههان  و اسههت میکروبههی ضههد خاصههیت

 .(Deans et al., 1989) شودمی هاباکتری

 کهافی  نامیهه  قهوه  و مناسب یزنجوانه دارای باید بذرها

 بهه  (.Roberts, 1973) باشند جدید گیاه نمو و رشد جهت

 مهانی زنهده  شهرایط  در مانهدن  باقی برای بذرها معمول طور

 نگههداری  انبار در مجدد کشت تا برداشت زمان از مناسب

 نگههداری  ههدف  به توجه با بذر نگهداری دمای شوند.می

 باشهد،  بیشهتر  ارینگههد  زمان مدت هرچه و است متفاوت

 (.Dehghan et al., 2012) بود خواهد بیشتر آن هرینه

 رابطهه  درك بهه  انبارداری طی در بذر کیفیت بینی پیش

 نگهداری زمان و نگهداری دمای بذر، رطوبت عامل سه بین

 مؤثرنهد  بهذر  مهانی زنده میزان بر واق  در که دارد بستگی آن

(Dikie et al., 1990.) در انبارداری دوره طول در بذر زوال 

 و دمها  نگههداری،  دوره طول اصلی فاکتور سه از ترکیبی اثر

 انبهارداری  نامساعد شرایط دهد.می رخ بذر محتوای رطوبت

 شودمی نگهداری طی بذرها کیفیت کاهش و زوال به منجر

 قهرار  انبهارداری  محیطهی  شهرایط  تهثثیر  تحهت  شهدت  بهه  که

 از بهذرها  طهورکلی  بهه  (.Ellis and Hong, 2007) گیهرد می

 ارتهدکس  گهروه  سهه  بهه  انبهارداری  رفتهار  و عمهر  طهول  نظر

(Orthodox)، واسههههههههههط حههههههههههد (Intermediate)، و 

  شههههوندمهههی  تقسههههیم( Recalcitrant) سهههیترانت  ریکهههال 

(Plucknet et al., 1987). بههذرهای ویژگههی ینتههرمهههم 

 نگههداری  توانهایی  و گیهاهی  توارثی ذخایر حفظ ارتدکس،

 باشهد. مهی  طبیعی رویشگاه از خارج در النیطو مدت به آنها

 بلنهد  نگههداری  امکهان  ،ارتهدکس  بذر دیگر هایویژگی از

 دمهای  و خشهکی  بهه  تحمهل  قدرت زیرا باشد،می آنها مدت

 دارویهی،  مرتعهی،  گیاههان  تمهام  بهذر  تقریبها   دارنهد.  را پایین

 بههذرهای گههروه در جنگلههی گیاهههان از بسههیاری و زراعههی

(Orthodox)  گیرندیم قرار (Plucknet et al., 1987). 

 بقههای کههه کههرد گههزارش (Roberts) 1973 درسههال

 را شههدن کمههی قابلیههت (Orthodox) ارتههدکس بههذرهای

 برای (Ellis and Roberts) 1980 سال در که این تا دارند.

 کهه  دادنهد  ارایهه  را ههایی روش بذر عمر طول سازی کمی

 باشد:می زیر صورت به آن نخست قسمت

 

 محیطهی  شهرایط  در را بهذر  حیهات  کهاهش  معادله این

 و دمهایی  شهرایط  دو هر کهنحویبه کند،می توصیف ثابت

 بهذر  زنهی جوانهه  درصد v باشد. ثابت بذر محتوای رطوبت

 بهذر  اولیه زنیجوانه Ki نگهداری، روز p از بعد پروبیت به

 بذر رفتن بین از نرمال توزی  معیار انحراف σ و پروبیت به

 σ مقهدار  کهه  نحوی به دهد،می نشان را (d) زمان طول در

 شود:می محاسبه زیر دوم روش کمک به

 

 محههیط و (σ, d) عمههر طههول بههین رابطههه معادلههه ایههن

 رطوبههت و (t, °C) ثابههت دمههای جملههه از کههه انبههارداری

 کهه  نحهوی  بهه  دهد،می نشان را باشد،می (% ,m) محتوی

KE, CW, CH و CQ کهه  هستند ثابت ضرایب KE  ثابهت 

 بهه  عمهر  طهول  لگهاریتمی  پاسهخ  دهنهده  نشهان  CW گونه،

 ههای  ثابهت  ترتیهب  بهه  CQ و CH و است محتوی رطوبت

 دمهای  اثهر  دهنهده  توضیح که هستند دما دو درجه و خطی

 طههی دمهها بههه بههذر پاسههخ) بههذر عمههر طههول بههر نگهههداری

 ایهن  (.Ellis and Roberts, 1980) باشهند مهی  (انبهارداری 

 بیش برای آمیزی موفقیت صورت به یمانزنده تعیین روش

 ههرز،  علهف  بهذرهای  جمله از گیاهی متفاوت گونه 53 از
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 درختهان  و دارمیهوه  درختان زینتی، گیاهان زراعی، گیاهان

 ایهن  (.Hong et al., 1997) اسهت  گردیده استفاده جنگلی

 خشهکی  شهرایط  در وسهیعی  صورت به چنین هم بقا معادله

 برگههی لکههه قههار  یاسههرورها بقههای بینههیپههیش بههرای

(Alternaria porri) (Hong et al., 1997) دانهه  بهرای  و 

 (Hong et al., 1999) (Typha latifolia) لوئی گیاه گرده

 بهرای  بهاال  ریاضهی  مهدل  چنهین  ههم  است. شده استفاده نیز

 بکهار  (B. bassiana ) قهار   اسهرورهای  مهانی زنهده  تعیهین 

 (.Hong et al., 1997) است رفته

 بهرای  و هستند هرگونه ویژه بقا ضرایب ورتص هر در

 اقتصهادی  و اکولهوژیکی  علمی، عالیق به توجه با گونه هر

 پهژوهش  ایهن  انجهام  از هدف بنابراین شوند. تعیین باید آن

 رونهد  بررسهی  و مهرزه  بهذر  بهرای  بقها  معادله ضرایب تعیین

 شرایط به توجه با نگهداری دوره طول در نامیه قوه کاهش

 بهه  باشهد، مهی  بهذر  محتهوی  رطوبت و دما ظرن از نگهداری

 بهرای  را رطهوبتی  و دمایی شرایط بهترین بتوان که ایگونه

 .کرد بینیپیش بذر نگهداری

 ها روش و مواد

 مهان ز و بذر رطوبت محتوای دما، اثر بررسی منظور به

 آزمایشهگاه  در آزمهایش  یک مرزه، بذرهای زوال روی بر

 نههال  و بهذر  گهواهی  و ثبت تحقیقات موسسه بذر سالمت

(SPCRI) کههامال طههرح قالههب در فاکتوریههل صههورتبههه 

 رطوبت محتوی با بذرها شد. انجام 1334 سال در تصادفی

 سهطح  چههار  در دمها  و درصد (13 و 11 ،3 ،1 ،5) سطح 5

 دمههایی )محههدوده گههرادسههانتی درجههه (25 ،23 ،15 ،13)

 کهه  شهده  انتخا  ای گونه به تیمارها تعداد و شده انتخا 

 دوره در کشهور  در کشهت  منهاطق  بهر  حاکم دمایی شرایط

 مهاه  1 مهدت  بهه  دههد(  پوشش را مجدد کاشت تا برداشت

 بهرداری نمونهه  بهار  یک ماه یک فاصله به شدند. نگهداری

 بهر  دیهش پتهری  در استاندارد زنیجوانه آزمون و شد انجام

 14 مهدت  به C˚23-33 متناو  دمای در صافی کاغذ روی

 بهرای  .شد انجام (ISTA, 1999) ایستا وانینق با مطابق روز

 شهد  اسهتفاده  زیهر  رابطهه  از نظهر  مهورد  ههای رطوبت ایجاد

(Hampton and Teckrony, 1995:) 

 

 درصهد  A بهذر،  اولیه رطوبت صد در B معادله این در

 وزن W2 و بهذر  تهوده  اولیهه  وزن w1 نظهر،  مهورد  رطوبت

 رطوبت صددر به بذرها رساندن از بعد باشد.می مقطر آ 

 و داده قهرار  آلومینومی هایبسته درون را بذرها نظر، مورد

 آنهها  در  بیهرون  بها  رطوبهت  تبهادل  عهدم  از اطمینان برای

 24 مهدت  بهه  و شده بسته پالستیکی دوخت دستگاه توسط

 تهها گرفتنههد قههرار گههرادسههانتی درجههه 15 دمههای در سههاعت

 .شود یکسان بذرها رطوبت

 زنهی جوانهه  هها  داده کهردن  نرمهال  ریهانس، وا تجزیه قبل

 بها  آمهده  بدسهت  ههای داده گرفهت.  صهورت  جهذری  تبدیل

 آماری افزار نرم کارگیری به با بذر بقای معادالت از استفاده

SAS  شهدند  پروبیهت  تجزیهه (Ellis and Roberts, 1980.) 

 ههای منحنهی  گردیهد.  ترسیم Excel افزار نرم با مربوطه نمودار

 پروبیت تبدیل طریق از شده تهیه زنیجوانه درصد با بذر بقای

 بهذر  عمهر  طول بر دما و بذر محتوی رطوبت تثثیر شدند. رسم

 شدند. بررسی خطی هایمدل در رگرسیونی یهزتج با

 بحث و نتایج

 اصلی اثرات کلیه که داد نشان ها داده واریانس تجزیه

 محتهوی  رطوبهت  و انبهار  دمهای  انبارداری، مدت شامل که

 متقابهل  اثهرات  همچنهین  باشهند. مهی  اردمعنهی  هسهتند،  بذر

 هسهتند  دارمعنهی  نیهز  آزمایشهی  عوامهل  گانهه  سه و دوگانه

 (.1)جدول 

 از تهوان مهی  اولیه، بذر توده بودن یکی دلیل به ابتدا در

 (،Common intercept line) ثابهت  مبهد   از عهر   مهدل 

 نگهداری هایمحیط همه برای مبد  از عر  یک محاسبه

 مختلههف، نگهههداری محههیط بههرای متفههاوت هههایشههیب و

 عهر   مهدل  ضرایب از استفاده امکان جهت کرد. استفاده

 فقهط  متفهاوت  ههای  محهیط  بهین  کهه  )حهالتی  ثابت مبد  از



 1332بهار و تابستان /  1 شماره/ 2 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه و همکاران امینی

131 

 F آزمون طریق از هستند( متفاوت نامیه قوه افت هایشیب

 کهه  داد نشهان  نتهایج  گرفهت.  قهرار  بررسی مورد امکان این

 مههدل بههه نسههبت را آزمههایش خطههای مههدل ایههن از اسههتفاده

 ثابهت  و شهیب  محاسهبه  (،Separate line) جداگانه خطای

 لهذا  دههد. نمهی  افهزایش  هها، محهیط  از یک هر برای معادله

 فهر   یکسهان  هها محهیط  همه برای را معادله ثابت توانمی

 نگههداری  مختلهف  هایحیطم بین متغیر عامل فقط و کرد

 بود. خواهد شیب

 زنیجوانه خصوصیات بر زمان و رطوبت محتوی دما، تاثیر واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1- Variance analysis of the effect of storage temperature,  

seed moisture content and storage duration parameters 
 

تغییرات نب م  
SOV 

آزادی درجه  
DF 

زنیجوانه درصد  

Germination انبارداری زمان  

Storage time (A) 
5 12389.66** 

انبار دمای  

Temperature (B) 
3 5117.78** 

بذر رطوبت  

Moisture (C) 
4 25542.11** 

 زمان*دما

A*B 
15 192.04** 

 زمان*رطوبت

A*C 
20 703.19** 

 دما*رطوبت

B*C 
12 2010.39** 

 زمان*دما*رطوبت

A*B*C 

60 186.50** 

 - 360 خطا

)%( تغییرات ضریب  

CV 
- 8.88 

 significantly different P= 0.01 -**  درصد 1 درسطح دار معنی -**

 

 محاسههبه بههرای آزمههون در F نشههدن دارمعنههی دلیههل بههه

 در شههد. اسههتفاده ثابههت مبههد  از عههر  مههدل از هههاشههیب

 شود، دارمعنی F اگر بذر حیات سازیمدل در که صورتی

 دارمعنهی  بهود.  نخواههد  بینهی پیش قابل بذر حیات ضرایب

 متغیهر  بهر  عهالوه  کهه  است این بیانگر F value میزان بودن

 مقهدار  یهک  معهادالت  از هریهک  بهرای  شهیب  میزان بودن

 ایهن  در شد. خواهد تاثیر معادله در نیز مبد  از عر  ثابت

 افهزایش  را آزمایشهی  خطهای  مهدل  کهردن  برازش صورت

 (.Ellis and Hong, 2007) دهدمی

 درصههد تغییههرات رونههد کههه (1) شههکل بههه توجههه بهها

 دمهای  در دههد، مهی  نشان انبارداری دوره طی را زنیجوانه

 افزایش با مرزه بذر زنیجوانه درصد گراد،سانتی درجه 13

 .گردید مشاهده زیادی تغییر درصد 13 به 5 از بذر رطوبت

 %13 بهه  5 از بهذر  محتوی رطوبت افزایش با که یاگونه به

 کهاهش  %1 بهه  %15 از زنیجوانه انبارداری روز123 از بعد

 درصههد درصههد، 1 و5 رطههوبتی سههطح دو در ولههی .یافههت

 از دمها  افهزایش  با نداشت. وجود چندانی تفاوت زنیجوانه

 کمهی  زنهی جوانهه  درصهد  افت گرادسانتی درجه 15 به 13

 درجهه  15 دمهای  در زنهی جوانه وجود نای با بود، مشهودتر

 بهذرهای  و نداشهت  ای مالحضهه  قابهل  افت نیز گرادسانتی

 محتوی رطوبت با انبارداری روز 123 از بعد توانستند مرزه

 از بعهد  ولهی  .باشهند  داشهته  قبهولی  قابل زنیجوانه مختلف،

 درجههه 15 دمههای و %13 رطوبههت در انبههارداری روز 123

 یافت. کاهش درصد 1 به زنیجوانه درصد ،گرادسانتی

 تها  زنهی جوانهه  درصهد  ،گهراد سانتی درجه 23 دمای در

 بها  اما نداشت، را چندانی کاهش درصد 1 محتوی رطوبت

 زنهی جوانهه  در شهدیدی  افت درصد 13 به رطوبت افزایش

 انبهارداری  روز 33 از بعهد  تنهها  کهه  نحهوی  به شد، مشاهده

 بها  آن از عهد ب و یافت کاهش درصد 5 به زنیجوانه درصد

 دو در زنهی جوانهه  کهاهش  شهیب  انبهارداری،  زمان افزایش

 123 از بعهد  نهایهت  در و شد تندتر 13 و 11 رطوبتی سطح

   یافت. کاهش درصد صفر به زنیجوانه روز
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 های گوناگون دمایی و رطوبتی ثابت. زنی معمولی در طول مدت انبارداری( بذرهای ذخیره شده مرزه در سطحبقای )جوانه -1شکل 

 دهد.شده را نشان می بینیپیشنمادها مقدار مشاهده شده و خطوط مقدار 
Figure 1- Survival (normal germination duration of experimental storage) of seeds of  

Garden Savory stored at constant temperatures and moistures.  

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

 مهرزه  بهذرهای  گهراد، سانتی درجه 25 به دما افزایش با

 را خهود  زنهی جوانه بودند قادر درصد 1 محتوی رطوبت تا

 بها  امها  درصهد(.  23 از )بهیش  کنند حفظ قبولی قابل حد تا

 نهایههت در و یافهت  افههزایش بهذرها  زوال رطوبههت افهزایش 

 که ایگونه به شد. زنیجوانه درصد شدید کاهش موجب

 11 رطوبههت محتههوی و گههرادسههانتی درجههه 25 دمههای در

 صههفر بههه زنههیجوانههه انبههارداری روز 143 از بعههد درصههد،

 انبهارداری  روز 123 از بعهد  همچنهین  .یافت کاهش درصد

 و گهراد سهانتی  درجهه  25 دمهای  در زنهی جوانهه  گونهه  هیچ

 35 دمههای در نشههد. مشههاهده درصههد 13 محتههوی رطوبههت

 13 بهه  بهذرها  محتوی رطوبت که زمانی ،گرادسانتی درجه

 روز، 13 تنههها گذشههت از پههس یافههت، افههزایش درصههد
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 موضهوع  ایهن  یافهت.  کاهش ددرص 13 به بذرها زنیجوانه

 و دمها  در مهرزه  بهذرهای  زوال بهاالی  سرعت دهندی نشان

 موضهوع  ایهن  از جلهوگیری  بهرای  که باشدمی باال رطوبت

 مناسبی رطوبتی و دمایی شرایط در بذرها انبارداری بایستی

 شهاهد  را انبهارداری  طی در بذر زوال حداقل تا شود انجام

 باشیم.

 در فرنگی گوجه ذرهایب نگهداری که تحقیق یک در

 گهراد سهانتی  درجهه  53 و 43 ،33 ،23 ،13 مختلف دماهای

 درجهه  13 در بهذر  نامیه قوه رفتن دست از شیب شد، انجام

 بیشتری شدت گراد سانتی درجه 23 در و ناچیز گرادسانتی

 شهدت  بهه  بهذرها  گرادسانتی درجه 23 از باالتر در داشت.

 بهزنی جوانه میزان ماه 2-3 طی در تنها و کردند پیدا زوال

 یههک در .(Hung et al., 2001) یافههت کههاهش نصههف

 و 11 ،3 ،1 اولیهه  های رطوبت با را ماش بذرهای آزمایش

 گهراد سهانتی  درجه 21 و 25 ،23 ،15 دمای در و درصد13

 بها  کهه  شهد  مشهاهده  و کردنهد  انبار ماه 12 دوره یک برای

 افهزایش  بهذر  زوال حهرارت،  درجهه  و بذر رطوبت افزایش

 باالی رطوبتی محتوای .(Pradidwong et al.,2004) یافت

 باال سبب خود که شودمی تنفس سرعت افزایش سبب بذر

 گرما تولید و تنفس که عاملی ینترمهم .گرددمی دما رفتن

 اسهت.  بهذر  رطوبهت  ،دههد مهی  قهرار  تثثیر تحت بذر در را

 درصهد،  31 انبهارداری  از قبهل  سویا بذورزنی جوانه درصد

 پس که بود درصد 23 آفتابگردان در درصد، 22 ذرت در

 متوسهط  طهور  بهزنی جوانه درصد انبارداری، سال چهار از

 35 آفتهابگردان  در و درصهد  53 سویا درصد، 12 ذرت در

زنهی  جوانهه  انبهارداری  طهی  داد نشان و یافت درصدکاهش

 و سهویا  روغنهی  بهذرهای  در کهاهش  این و یابدمی کاهش

 .(Schmidt., 2007) است بیشتر آفتابگردان

 تها  12 بهین  که زمانی بذر رطوبت در کوچک تغییرات

 دارد انبهارداری  قابلیهت  بهر  زیهادی  تهثثیر  ،باشهد  درصد 11

(Tang et al., 1999.) دمهها، و بههذر رطوبههت افههزایش بهها 

 کهاهش  کهه  اسهت  بهذر  کیفیهت  جهز   نخسهتین  بذر رتقد

 یابندمی کاهش نامیه قوه و زنیجوانه آن دنبال به و یابدمی

(Basra et al., 2003.) و دمایی متفاوت شرایط از یک هر 

 بهذر  زنیجوانه در داریمعنی اختالفات سبب بذر، رطوبت

 اختالفههات سههبب متفههاوت، انبههارداری شههرایط شههد. مههرزه

 شههودمههی گیاهههان شههدن سههبز و زنههیجوانههه در داریمعنههی

(Marshal and Lewis, 2004.) روی دیگهر  آزمهایش  در 

 افهزایش  بها  گردید مشخص نیز (.Zea mays L) ذرت بذر

  یافههت کههاهش بیشههتری شههیب بهها بههذر بنیههه بههذر، رطوبههت

(Tang et al., 2000.) صهورت  بهه  بهذر  عمهر  طول منحنی 

 در کهه طوریبه (،Basra et al., 2003) است سیگموئیدی

 باشهد مهی  تغییهر  بدون مدتی تازنی جوانه انبارداری، ابتدای

 .باشدمی متفاوت انبارداری شرایط به بسته که

ارتبههاط بههین مقههدار سههیگما )مههدت زمههانی کههه طههول   

زنی کهاهش یابهد( بهر    کشد تا یک واحد پروبیت جوانهمی

حسب روز با دما در سطوح گوناگون رطهوبتی نشهان داده   

( خطهوط طهول   2(. بنابراین در شهکل ) 2است )شکل  شده

ههای مختلهف محتهوی بهذر     عمر بدست آمهده در رطوبهت  

دهد که در هر یک از سطوح رطهوبتی بها   مرزه را نشان می

یابد. افزایش دما، مقدار سیگما ) طول عمر بذر( کاهش می

Usberti (2007    نیههههههز بههههههرای بههههههذر اکههههههالیرتو ) 

(Eucalyptus spp نشههان داد کههه )   بهها افههرایش رطوبههت

محتوی بذر و دمای نگهداری مقدار سیگما کاهش یافهت،  

به عبارت دیگر با افرایش دما در مهدت زمهان کمتهر یهک     

یابد، بهه نحهوی کهه بها     زنی کاهش میواحد پروبیت جوانه

افرایش سطوح رطوبتی بذر مقدار سهیگما در دماههای بهاال    

ده در بیشتر کاهش یافت و معادله طول عمر بهذر )ذکهر شه   

قسههمت مقدمههه( بههه درسههتی، رابطههه بههین سههیگما، دمهها و    

 کند.نگهداری را تعیین می

کمی کردن روابط بین شهرایط انبهار و قابلیهت حیهات     

بذر و تعیین ضرایب معادله حیهات بهذر بهه تولیدکننهدگان     

کنهد کهه بتواننهد قابلیهت     بذر گیاهان دارویهی کمهک مهی   

 .بینی کنندپیش حیات بذرها را با ویژگی های انبار موجود

 بینیپیشزنی را طی زمان تواند جوانهمعادله حیات بذر می

شههده و  بینههیپههیشزنههی کنههد و بههرازش خههوبی بههین جوانههه

 زنی مشاهده شده داشته باشد.جوانه



  1332بهار و تابستان /  1 شماره/ 2 جلد / ایران بذر فناوری و علوم نشریه و... مرزه بذر زنیجوانه پاسخ

133 

  

  

 ارتباط بین طول عمر بذرهای ذخیره شده مرزه در سطوح گوناگون رطوبتی و دمایی -2شکل 

Figure 2- Relationship between the longevity of Garden Savory seed stored at varied moisture contents and 

constant temperatures. 
 

 بهه  اسهت  دیسهیگموئی  صورت به بذر عمر طول منحنی

 بهدون  مهدتی  تها  زنهی جوانهه  انبارداری، ابتدای در که طوری

 باشهد. می متفاوت انبارداری شرایط به بسته که باشدمی تغییر

 بهوده  تر کوتاه دوره این باشد باالتر بذر رطوبت و دما هرچه

 تهوده  بهرای  مشهابه  شهرایط  در دوره ایهن  بهودن  تهر طوالنی و

 بهه  نسهبت  بذری توده ترباال کیفیت دهنده نشان دیگر بذری

 اولیهه  کیفیهت  در شهاخص  یهک  عنوان به و است دیگر توده

 بهرای  .(Bradford. 2004) گیهرد مهی  قرار استفاده مورد بذر

 از حیهات  قابلیت معادله رطوبتی و دمایی ثابت ضرایب تعیین

 مقهادیر  کهه  شهد،  اسهتفاده  مهرزه  در ایجملهه  چند رگرسیون

 حیهات  ضهرایب  اسهت.  شهده  ارائه زیر در هاآن شده برآورد

 زیههر صههورت بههه شههده بررسههی شههرایط بههرای شههده محاسهبه 

 .(2 )جدول باشدمی

 

Ki       یک ثابت است که بهرای ههر تهوده بهذری قبهل از

زمان نگههداری وجهود دارد و عبهارت اسهت از قهوه نامیهه       

نشان دهنهده پاسهخ لگهاریتمی     CWثابت گونه،  KEاولیه. 

به ترتیهب   CQو  CHطول عمر به رطوبت محتوی است و 

ثابت های خطی و درجه دو دما هستند که توضهیح دهنهده   

مهدت   Pباشهند و  اثر دمای نگهداری بر طول عمر بذر مهی 
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حهال کهاربرد مههم    باشهد.  زمان انبارداری برحسب روز می

معادله بقای بدست آمده این است که قهوه نامیهه ههر تهوده     

دمهای  بذر را بها ههر کیفیهت اولیهه بها توجهه بهه رطوبهت و         

نگهداری بعد از هر مدت زمان معهین بیهان کنهد. محققهان     

در بهین گیاههان    CQو  CHبیان داشتند که ضرایب دمهایی  

در  KE و CWمختلف تا حدودی مشابه است اما ضهرایب  

. از (Dickei et al, 1990)گیاهان مختلف، متفهاوت اسهت   

قابلیت حیهات ایهن بهذر     بینیپیشتوان در این معادالت می

ایط انبارداری کنترل شده و بانک های ژن، اسهتفاده  در شر

 (.Usberti et al, 2007) کرد

 سانی حیات معادله از آمده بدست بذر حیات ضرایب -2 جدول

Table 2- Seed life coefficients resulting from Ellis life equation. 

KE CW CH CQ 

4.31 1.83 0.031 0.0004 

 

 و بهذر  نگههداری  دمهای  و بهذر  لیهاو نامیه قوه داشتن با

 قابهل  بهذر  کیفیهت  نگههداری،  روز P از بعهد  بهذر  رطوبت

 بهذر  زوال روی بهر  مطالعهه  یهک  طهی  در .باشدمی محاسبه

 شهرایط  در (Chenopodium quinoa) کینهوا  دارویی گیاه

 میههزان بههین کههه شههده گههزارش رطههوبتی و دمههایی مختلههف

 بهه  اردد وجهود  عکهس  رابطه بذر عمر طول و بذر رطوبت

 دمههای و رطوبههت افههزایش بهها سههیگما مقههدار کههه طههوری

 همچنین (.Ellis et al., 1988) یافت کاهش بذر نگهداری

 جو بذرهای زوال روی بر دیگر تحقیقاتی کار یک طی در

(Hordeum vulgare L.)، سههویا (Glycine max)، پیههاز 

(Allium cepa L.)، زمینهی  بادام (Arachis hypogaea L.) 

 بها  کهه  دادنهد  گهزارش ( .Beta vulgaris L) قنهد  چغنهدر  و

 عمهر  طول بذر، انبارداری رطوبت میزان و دما میزان افزایش

 با که (Ellis et al., 1990) یافت کاهش سیگما( )مقدار بذر

 ضههرایب .داشههت خههوانی هههم مههرزه بههذر زوال آزمههایش

 همان مختص و متفاوت گیاهی گونه هر برای شده محاسبه

 بهذر  بهرای  معادله این (.Usberti et al., 2006) است گونه

  گیههردمههی قههرار اسههتفاده مههورد نیههز جنگلههی هههایگونههه

(Dickie et al., 1990.) بینهی پهیش  بهرای  حیهات  معادله از 

 است شده استفاده نگهداری( طی زنی)جوانه حیات قابلیت

(Tang et al., 2000.) بهذرها  زنیجوانه مقادیر 3 شکل در 

 کهه  اسهت  شهده  داده نشان زمان طول رد پروبیت حسب بر

 درصهد  تبهدیل  ایهن  باشهند. مهی  شهده  مشهاهده  مقادیر نقاط

 ایرابطهه  ایجهاد  دلیهل  بهه  زنهی جوانهه  پروبیت به زنیجوانه

 انبههارداری طههی در زمههان و نامیههه قههوه کههاهش بههین خطههی

 خطهوط  زمهان(.  طهول  در ثابهت  شیب یک )ایجاد باشدمی

 ههر  برای بقا معادله رمولف طریق از شده محاسبه مقدار نیز،

 نشهان  دماهای در بذر بقای خطوط است. زنیجوانه محیط

 بهر  را دما و بذر محتوی رطوبت اثرات (3 )شکل شده داده

 طول در معمولی توزی  دهد.می نشان بذر نگهداری قابلیت

 تثییههد را Ellis (1984) نتههایج بقهها، خطههوط و بههذر عمههر

 تا 2/1 محدوده )در ربذ رطوبت وقتی کهطوریبه کند،می

 قابههل افههرایش یابنههد، کههاهش نگهههداری دمههای و (12%

 دارد. وجود بذر عمر طول در بینیپیش

بینی شده و مشاهده شده قهوه نامیهه بعهد از    مقادیر پیش

گههردد. مشههاهده مههی 4مههدت زمههان نگهههداری در شههکل  

بهین دو متغیهر بهه معنهی یکسهان       Y=Xمتناسب شدن رابطه 

 ه شههههده و تخمینههههی اسههههت  بههههودن مقههههادیر مشههههاهد 

(Sharifzadeh and Dehghani, 2012 بنابراین در مورد ،)

گیهرد. بهه   معادله مذکور اعتبار مدل مهورد تثییهد قهرار مهی    

عبارت دیگر بعد از انجام رگرسیون، بهه نحهوی کهه ثابهت     

معادله با عدد صهفر و شهیب معادلهه بها عهدد یهک تفهاوت        

ابطه فوق و تثیید داری نداشته باشد، به منزله صحت رمعنی

باشد. هم چنین پراکنهدگی مناسهب نقهاط اطهراف     مدل می

 ( تثییدی بر این مدعاست.4خط رگرسیون )شکل 
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 پروبیت(. حسب )بر مختلف های رطوبت و دماها در ها()خط شده محاسبه و ها()نقطه شده مشاهده مقادیر ینب بذر بقای رگرسیونی روابط -3 کلش

Figure 3- Regression relationship of Garden Savory seed survival at different moistures and temperatures 
 

 

 پروبیت. حسب بر مرزه بذرهای های داده شده محاسبه و شده مشاهده مقادیر بین رگرسیونی خط معادله -4 شکل

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

 زمهان  مهدت  انبهارداری  در دخیهل  عوامهل  ینترمهم از

 بها  .باشهد مهی  بهذر  رطوبهت  و نگههداری  دمهای  نگهداری،

 بهتههرین تههوانمههی آمههده بدسههت حیههات معادلههه از اسههتفاده

 کمتهرین  کهه  نحهوی  به را مرزه بذر برای نگهداری شرایط

 افهزایش  بها  د.کهر  اعمهال  باشد، داشته پی در را زوال سطح

 همهراه  بهه  را زنهی جوانهه  درصهد  کاهش بذر رطوبت و دما

 بهه  بهذر  رطوبهت  محتهوی  افزایش با بنیه کاهش که داشت

 بیشهتری  شهیب  گرادسانتی درجه 25 و 23 یدماها در 13%

 کاهش کمتر، بذر رطوبت با پایین دماهای در ولی داشت،

 بذر نگهداری شرایط بهترین داشت. کمتری شیب بذر بنیه

 پهس  باشهد مهی  کمتهر  رطوبهت  مقهدار  بها  پهایین  دمای مرزه

 بها  پهایین  دمهایی  شهرایط  در مهرزه  بذر نگهداری با توانمی

 کهاهش  را بهذر  زوال سهرعت  ،کمتهر  بهذر  محتوی رطوبت

 بهذر  محتهوی  رطوبهت  میهزان  افزایش با سیگما مقادیر .داد

 بیشهتر  اهمیهت  دهنهده  نشهان  موضهوع  این که یافت کاهش

 در اسهت.  نگههداری  دمهای  بهه  نسبت بذر محتوی رطوبت

 موضهوع  ایهن  بهه  خوبی به هم نیز هارینگتون تجربی قوانین

 از حاصهل  یجنتها  بهه  توجه با کلی طور به است. شده اشاره

 گهراد سانتی درجه 13 دمای در بذور نگهداری مطالعه، این

 کهاهش  بهذر  زوال سرعت درصد 5 بذر محتوی رطوبت و

 یابد.می
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