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چکيده

نگهداري بذر آنها در بانك ژن است. بذرهاي  ،ارثي گياهيهاي حفاظت از ذخاير تو يكي از روش

مزاياي موقع،  به يصورت عدم احيا دارند. در نيازاي  دوره يموجود در بانك ژن به تكثير و احيا

حاصل  (ex situ) رويشگاهي برون به روشذخاير ژنتيكي گذاري زيربنايي در نگهداري  سرمايه ۀبالقو

چهار ضريب دارد  وناميه بذر استوار است  ۀ قو  ۀمعادل ۀبذرها بر پاي بيني طول عمر پيش .شدنخواهد 

ناميه و استفاده از آنها براي  ۀ قو ۀهدف اين تحقيق تعيين ضرايب معادل. اند براي هرگونه اختصاصي كه

 بذر هشت گياه دارويي يبيني مدت مفيد نگهداري بذر و در نتيجه برآورد زمان احيا پيش

T. transcaspicus ،Thymus daenensis ،Salvia officinalis ،Satureja hortensis،Dracocephalum 

moldavica ،Descurainia sophia ،Eruca sativa و Melilotus officinalis  بود. ابتدا بذرها در سه

درصد به تعادل رطوبتي رسيدند و درصد رطوبت آنها  02و  42، 12محيط با رطوبت نسبي 

 درجۀ 43و  42، 93هاي نايلوني مهروموم شده و در دماهاي  . اين بذرها در پاكتگيري شد اندازه

عمل  زني با سه تكرار به بار از آنها آزمون جوانه گراد نگهداري شدند. به فواصل هر يك ماه يك سانتي

( KE ،Cw  ،CH  ،CQناميه ) ۀ قو  ۀافزار اكسل براي برآورد ضرايب معادل ها با استفاده از نرم آمد. داده

 ،T. transcaspicus ،T. daenensis، S. officinalis هاي براي گونه KE. ضريب شدندوتحليل  تجزيه

Satureja hortensis، D. moldavica، Descurinia sophia، E. sativa و M. officinalis 203/3ترتيب  به ،

طول  ۀورد بررسي، بيشينه و كمينآمد. از بين بذرهاي م دست هب 12/4و  4، 99/4، 898/9، 40/4، 3، 3

ها در بدو  اين نمونه ۀنامي ۀ مشاهده شد. اگر قو Eruca sativa و T. transcaspicusترتيب در  عمر بذر به

 درجۀ 3درصد در شرايط كلكسيون فعال )دماي  8درصد باشد و با رطوبت  222ورود به بانك ژن 

سال بعد  23و  T. transcaspicus بذر  يد براي احياسال بع 219ترتيب  به ،گراد( نگهداري شوند سانتي

 بايد اقدام شود.  Eruca sativa براي

 

  .بذر، بانك ژن، طول عمر بذر، گياه دارويي ياحيا کليدي:هايهواژ

  

مقدمه

حفظ ذخایر ژنتیكي اهمیت  دلیل فرسایش ژنتیكي، به

گیاهي  ۀمیلیون نمون 3/9است. از پیدا كرده  زیادی

و در  به شكل بذر درصد 34شده در جهان،  ینگهدار

 شوندنگهداری مي (ex situخارج از رویشگاه )

(Plucknett et al., 1987.) منابع ذخایر عنوان  هب هابذر

 بایدكه اند   ایشده ارزشمند و تضمین ۀتوارثي، سرمای

تنوع  حفظ این ذخایر،های بعد حفظ شوند. با  برای نسل

تواند  مي نیز صفات مفید بامرتبط ژنتیكي گیاهي 

 (.Gooding et al., 2003) همیشه در دسترس باشد
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خود را حفظ  ۀنامی ة تواند قو مدت زماني كه بذر مي

 Ewart شود. اولین بار نامیده مي 3طول عمر بذر ،كند

سه  بذرها را براساس طول عمر در شرایط عادی، به (1908)

وبیوتیک مز ،سال( 3دستۀ میكروبیوتیک )طول عمر تا 

سال( و ماكروبیوتیک )طول عمر از  34تا  3)طول عمر بین 

بندی  سال یا بیشتر( تقسیم كرد. امروزه دسته 300تا  34

از نوعي  Roberts (1973)شود.  مي ندرت استفاده مذكور به

را ارائه داد كه تنها بر پایۀ طول عمر استوار  بندی دسته

بقای بذر در طي های فیزیولوژیک  نیست، بلكه تقابل پاسخ

شود. او  نگهداری به محتوای رطوبتي و دما را نیز شامل مي

9ارتودوكس"دو واژه 
3سیترنتریكال" و "

را برای رفتار  "

انباری بذر معرفي كرد. دستۀ سوم رفتار انباری بذر یعني 

5حد واسط"گروه 
به دو  Ellis et al. (1990)توسط  "

 ارداری این بذرها حده باال اضافه شده است. رفتار انبگرو

 . استسیترنت واسط ارتودوكس و ریكال

در هر نمونه  یاحیا ۀعنوان آستان های كه ب نامیه ة قو

نامیه به  ة افت قودرصد یا  54حدود  ،شود نظر گرفته مي

شده برای گونه  تر از حداكثر مشاهدهكم درصد 34 قدارم

 ،تاس درصد 50شده  یا نمونه )مثالً اگر حداكثر مشاهده

 Sackvilleاست ) خواهد بود( درصد 14آن  ۀآستان

Hamilton & Chorlton, 1997بیني زوال و (. پیش 

های  منظور كاهش هزینه بذرها به ۀنامی ة كاهش  قو

ة هایي كه قو دادن نمونه بذرها و در اولویت قرار یاحیا

. استاز ضروریات  ،احیا كاهش یافته ۀآنها به آستان ۀنامی 

حال انجام  ژن مهم دنیا در  های بانک در حال حاضر

هایشان  مجموعه یو مشكالت مداوم احیامعوقه  كارهای

هر نمونه در  یبیني زمان احیا صورت پیش در هستند.

موقع و  به یزمان ورود به بانک ژن، عالوه بر احیا

جلوگیری از تلفات ژنتیكي ذخایر توارثي، در وقت و 

و حداكثر  ودش ميجویي  سرمایه نیز بسیار صرفه

 برداری حاصل خواهد شد.  بهره

ثر بر طول عمر بذر ؤمتنها یكي از چند عامل  ،زمان

تحت تأثیر  چشمگیریصورت  طول عمر بذر بهاست. 

بذر و دمای باالی  زیادرطوبت شرایط نگهداری است. 

. امل تضعیف انبارداری بذر استوع ترین انبار از مهم
                                                                                  
1. Seed longevity 

2. Orthodox 

3. Recalcitrant 

4. Intermediate 

ربوط به بذرهای ركوردهای طول عمر م ۀهم اًتقریب

 Canna compactaدارای پوستۀ سخت است. بذر گونۀ 

چوب گردو، بعد از  ۀپس از بیرون آوردن از داخل محفظ

سال جوانه زدند. حتي طول عمر بیشتری نیز در  100

 ای دریاچه ( كه از كفNelumbo nuciferaلوتوس هندی )

این بذرها  دست آمدند، گزارش شده است. در چین به

ن رادیو اكتیو، طول عمر زدند و با استفاده از كربجوانه 

گیاه شب سال برآورد شد. در بذر  3955±943آنها 

سال  354 ( نیز بعد ازAlbizzia julibrissinخسب )

 زني مشاهده شد.  جوانه

و  ندربذرهای اكثر گیاهان رفتار انباری ارتودوكس دا

یطي آنها را براساس شرا ۀنامیة توان الگوی كاهش قومي

 ,Robertsبیني كرد ) پیششوند  كه در آن نگهداری مي

منظور برآورد طول عمر بذر،  ها بهترین تالش (. مهم1973

توسط پروفسور الیس و همكاران وی در دانشگاه 

ها تحقیق آنها  ریدینگ انجام گرفته است. نتایج سال

صورت معادلۀ كلي برآورد طول عمر بذر در سال  به

(. در این Ellis & Roberts, 1980) انتشار یافت 3350

دما، درصد  مانندپارامترهایي  معادله با استفاده از

اولیه و چهار ضریب مربوط به دما و  ۀنامی ة رطوبت، قو

 CWو  KEهای دمایي و  ثابت CQو  CHرطوبت )

 اند، بذر اختصاصي ةهای رطوبتي( كه در هر تود ثابت

. این مدل بیني كرد توان طول عمر بذر را پیشمي

بیني طول عمر هر نوع بذر در هر شرایط  توانایي پیش

 درجۀ 30تا  -90دمایي  ۀنگهداری، مشروط به دامن

پذیر  درصد را امكان 94تا  4گراد و رطوبت بذر  سانتي

توان طراحي و مدیریت  د. با كمک این رابطه ميكن مي

شده را بهتر انجام  بانک ژن و انبارداری در شرایط كنترل

 (. Liu et al., 2008د )دا

منحني  ۀاثر تركیبي رطوبت و دما روی هر دو جنب

زیر  ۀ، با معادلسیگما بذر، یعني انحراف معیار یبقا

 شود: توصیف مي
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m: رطوبت بذر برحسب درصد )براساس  قدارم

، KE ،Cwگراد، و  سانتي درجۀدما برحسب  t: ؛تر( وزن

CH ،CQ: مذكورهای  معادله .ای هستند ضرایب ثابت گونه 
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هر تودة بذری را پس نامیۀ  تواند قوة  این معادله مي

نگهداری در شرایط متعارف نگهداری برای هر  دورةاز 

آن  ،KE،Cw  ،CH ،CQهای  ای كه مقادیر ثابت گونه

 .(Ellis & Roberts, 1980) برآورد كند ،مشخص باشد

Dickie et al. (1985)  با استفاده از آنالیز پروبیت و

ها در مدل رگرسیوني كاهش قوة نامیه  برازش داده

های معادله را برای بذر لوپین توانستند ثابت

(0055/0CH= 41/9؛Cw=99/1 ؛ KE=به )  .دست آورند

نتایج  ترسیم( نشان داد كه Roberts, 1961روبرتز )

بذری  ةهای یک تود زني متوالي نمونه جوانه یها آزمایش

شرایط كنترل، منحني سیگموئیدی را  درشده  نگهداری

كند.  كه از توزیع نرمال تجمعي پیروی ميكند  یجاد ميا

بذری در  ةبنابراین بذرهای منفرد داخل یک تود

روند و توزیع ترتیب مرگ  های مختلفي از بین مي مانز

  .استآنها نرمال 

سال در  330بذرهای جو و یوالف كه به مدت  

های دربسته در وین )اتریش( در محدودة دمایي  شیشه

 39/3گراد و مقدار رطوبت بذر  درجۀ سانتي 34تا  30

درصد  53و  30ترتیب  درصد نگهداری شده بودند، به

های دیگری نظیر  داشتند. همچنین بذر و گونهزني  جوانه

Agrostemma githago ،Lolium temulentum ،Sinapis 

alba ،Sinapis arvensis  وVaccaria hispanica  قادر

(. Steiner & Ruckenbauer, 1995زني بودند ) به جوانه

 ,.Liparia spدر پروژة بانک بذر هزارة بذر دو لگوم )

Acacia sp.نه از ( و یک گوProteaceae (Leucospermum 

sp.)  آوری شده بودند، در سال  جمع 3509كه در سال

 (.Yaja et al., 2005جوانه زدند ) 9004

 ۀهای زیادی، رابط مشخص شده است كه در گونه

 استمنفي و لگاریتمي  رطوبت بذر و عمر آن قداربین م

 (Ellis et al., 1980a, 1980b, 1981; Karrak & Vos, 

1987; Tompsett, 1986) شیب .Cw  حساسیت طول

در  Cwدهد. مقدار  نشان مي عمر به اختالف رطوبت را

 & Ellis) تفاوت، اختالف زیادی داردم یها گونه

Roberts, 1980b.)  رابطۀ لگاریتمي منفي بین طول عمر

و رطوبت بذر در یک دامنۀ خاص صادق است و برای بذر 

ت. در این خصوص دو هر گونه این دامنه متفاوت اس

محدوده وجود دارد؛ حد پاییني و دیگری حد باالیي. 

تر دیگر با كاهش  یعني از یک مقدار رطوبت پایین

یابد. رطوبت، طول عمر افزایش نیافته و حتي كاهش مي

حد باالیي نیز مقدار رطوبتي است كه در صورت وجود 

طول عمر بذر با افزایش آن نه تنها كاهش ، اكسیژن

یابد بلكه افزایش نیز خواهد یافت. حد پایین برای  نمي

 34و حد باالیي حدود  9/1تا  4/9ها بین  بسیاری از گونه

 (. Leon-Lobos & Ellis, 2003درصد است ) 95تا 

 Chenopodiumحداقل رطوبت محدودكننده برای 

quinoa  درصد  3/5، گراد درجۀ سانتي 14در دمای

نیز  درصد 5/3 حد تاكاهش رطوبت ولي با  است،

های  خسارتي به بار نیاورد. این محدودیت در گونه

رطوبت  قداربرای مثال م .كس متفاوت استوارتود

 Arachisزمیني )  درصد در بادام 9 محدودكننده از

hypogaea L. 9/1( تا  ( درصد در نخودPisum sativa )

. اغلب محدودیت (Ellis et al., 1989متفاوت است )

ا روابط لگاریتمي منفي، بین طول عمر و رطوبت زیاد ب

( بذرهایي Lactuca sativaرطوبت وجود دارد. در كاهو )

با ، كرده ذخیره شده بودند كه در حالت كامالً آماس

افزایش رطوبت از روند كاهش طول عمر، پیروی نكردند 

(Villiers & Edgcumbe, 1975). 

ایش با افز ،دسترس باشد در طور آزاد اگر اكسیژن به

درصد، طول عمر افزایش  90به  34رطوبت از  قدارم

 با افزایش ،اما بدون اكسیژن قابل دسترس؛ یابد مي

این تغییر روابط در  .یابد  نمي افزایش رطوبت طول عمر

های  ترمیم و فعالیت سبب رطوبتي باال به قدارم

 & Ibrahim) افتاده در بذرهای مرطوب است اتفاق

Roberts, 1983; Ibrahim et al., 1983.) 

هیچ محدودیت دمایي در كاربرد عادی معادلۀ 

ماني بذر وجود ندارد و دامنۀ دمایي از زیر صفر تا  زنده

بین  ۀرابطدماهای باال در این معادله استفاده شده است. 

بذرها و دما در رطوبت ثابت،  ۀنامی ة حفظ  قوزمان مدت 

دما  اثر، تزالیس و روبر لگاریتمي است. مدل نیمه منفي و

شامل  -90+ تا 30بر طول عمر بذر جو را بین دمای 

مختلف مشخص شد  ۀگون هشت ۀ بذرشود. در مقایس مي

ها از نظر حساسیت نسبي طول عمر  كه تفاوتي بین گونه

(. اگرچه كاهش Dickie et al., 1990) به دما وجود ندارد

كند  مدل پیشگویي مي ،بخشد دما طول عمر را بهبود مي
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سود نسبي با كاهش دما با توجه به افزایش هزینۀ  كه

ها  ست كه مدل برخالف آزمایشاشود. علت آن  كم مي

گیرد  گراد را هم در نظر مي سانتي درجۀ -44تا دمای 

(Ellis & Roberts, 1980a; 1980b).  در چنین دمای

 -90گراد( نسبت به دمای  درجۀ سانتي -44پاییني )

نسبي طول عمر جزئي گراد سودمندی  درجۀ سانتي

گراد توصیه  درجۀ سانتي -90خواهد بود و دمای زیر 

 (.Dickie et al., 1990شود ) نمي

امروزه اهمیت گیاهان دارویي بر كسي پوشیده 

نیست و خوشبختانه به لحاظ تنوع گیاهي باال در كشور، 

عنوان این امكان فراهم است تا بتوان از گیاهان دارویي به

های توسعۀ اقتصادی بهره برد. بانک ژن یكي از پتانسیل

هزار نمونۀ  51منابع طبیعي در حال حاضر با بیش از 

آوری  های مختلف، نقش مهمي در جمع بذری از خانواده

و حفاظت ذخایر ژنتیكي گیاهي كشور بر عهده دارد. 

پیری و زوال بذر از یک طرف و كاهش موجودی 

ر تأمین بذر واسطۀ نقش بانک ژن د های بذری به نمونه

مورد نیاز محققان از طرف دیگر، تكثیر و احیای این 

 ,.Eisvand et alسازد ) مي ناپذیر ها را اجتناب نمونه

 ۀدر هم های مهم اولویت ي ازموقع یك به یاحیا(. 2004

های بذری در خارج مجموعهاحیای های ژن است.  بانک

و در صورت  از رویشگاه طبیعي آنها امری ضروری است

در  گذاری زیربنایي سرمایهة بروز مزایای بالقودم احیا، ع

  رویشگاهي برون به روشذخایر ژنتیكي نگهداری 

(ex situ) .رو تحقیق حاضر با  ازاین ممكن نخواهد بود

بیني زمان احیای بذر چند گونۀ داوریي انجام هدف پیش

 گرفته است. 

های ژن یكي از مجموعه  حفاظت بذرها از طریق بانک

منظور اطمینان از حفاظت  هایي است كه به الیتفع

منابع ژنتیكي ارزشمند، نیازمند  "رویشگاهي برون"

سازی است. برنامۀ حفاظتي باید معطوف به این  بهینه

آوری  باشد كه چه ژرم پالسمي و برای چه منظوری جمع

موقع آن نیز مدنظر قرار گیرد.  شود. احیای به مي

یق دستكاری و تغییر مقدار های ژن معموالً از طر بانک

رطوبت بذر و دمای محل نگهداری سعي در بهینه كردن 

های شرایط نگهداری و  نگهداری بذرها دارند. هزینه

ای كه در طوالني كردن عمر بذر دارند، باید  فایده

عبارتي توجیه اقتصادی را در عملیات  محاسبه شود. به

ییرات حفاظت باید در نظر گرفت. خطرهای ناشي از تغ

ژنتیكي در طي نگهداری بذر كمتر شناخته شده و اگر 

قرار است عملیات نگهداری بذر در وضعیتي بهینه اجرا 

 شود، باید این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد.

 

هاموادوروش

منظور اجرای آزمایش ابتدا فهرستي از چند گونۀ  به

دار براساس سند راهبردی توسعۀ  دارویي اولویت

 ,Assareh & Akhlagiمنابع طبیعي ایران )تحقیقات 

( تهیه و بذر آنها از بانک ژن منابع طبیعي گرفته 2009

بذرها به شرح زیر  ،(. برای برآورد ضرایب3شد )جدول 

ابتدا تحت سه تیمار رطوبتي قرار گرفتند و سپس 

بذرهای حاصل از هر یک از تیمارهای رطوبتي در سه 

هداری شدند )در مجموع مدت طوالني نگ تیمار دمایي به

تیمار(. در مطالعات مختلف دامنۀ وسیعي از دما و  3

رطوبت با توجه به امكانات و زمان استفاده شده است 

(Smith et al., 2003 قبل از اعمال تیمارها، قوة .)  نامیۀ

( و با اعمال دو هفته TPبذرها به روش كاغذ صافي )

آورده  3 سرما تعیین شد كه نتایج آن در جدول پیش

 شده است. 

 

 اعمال سطوح رطوبتی 

عددی تقسیم  300زیرنمونۀ  34ابتدا هر نمونۀ بذری به 

بندی شده  های مشبكي بسته ها در نایلون شد. این نمونه

 50، 90شده با رطوبت نسبي  هایي مهروموم و در محفظه

های  درصد قرار داده شدند. برای ایجاد رطوبت 10و 

گرم كلرید  10و  55، 395از ترتیب  نسبي مذكور به

لیتر آب دیونیزه استفاده شد. بذرها  میلي 900در  3میلیت

متری از آن روی  در باالی محلول و به فاصلۀ دو سانتي

های حاوی بذرها به  صفحۀ مشبک قرار داشتند. محفظه

درجۀ  90دار منتقل شدند و دمای آن  انكوباتور یخچال

س دستورالعمل مورد بذرها براسا گراد تنظیم شد. سانتي

روز در  93مدت  استفاده در پروژة بانک بذر هزاره به

های یادشده قرار داده شدند تا به تعادل رطوبتي  محفظه

 (.Gold & Hay, 2008برسند )

 

 
 

                                                                                  
1. Lithium chloride 
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 و مشخصات آنها شده های بررسي . فهرست گونه3دول ج

 كد بانک ژن منشأ نام علمي
ترتیب ناشي از  درصد رطوبت به

 )%( 10و  50، 90یمار ت
 ۀ اولیهنامیة قو

Thymus transcaspicus 300 3-34-99 3404 خراسان 

Thymus daenensis 300 3-31-99 93505 كهگیلویه و بویراحمد 
Salvia officinalis 34 4/30-31-94 95301 اصفهان 
Satureja hortensis 300 3-34-91 94510 غربي آذربایجان 

Dracocephalum moldavica 300 33-35-93 3559 كرج 
Descurainia sophia 300 33-93-39 3944 شاهرود 
Eruca sativa 300 1/30-33-30 90533 كرج 
Melilotus officinalis 34 4/30-3/34-95 3355 ایالم 

 
پس از سپری شدن مدت زمان ایجاد سطوح رطوبت، 

بذر از بذر هر گونه یک نمونه برای تعیین مقدار رطوبت 

درجۀ به مدت  330)دمای  3انتخاب و به روش عادی

یک ساعت( درصد رطوبت بذر هر نمونه تعیین شد. 

مقدار رطوبت بذر پس از رسیدن به تعادل رطوبتي در 

 آورده شده است. 3جدول 

 

 اعمال سطوح دمایی

های مختلف به سه  شدة واجد رطوبت بذرهای مهر و موم

 34، 30ور با دماهای قسمت تقسیم شده و در سه انكوبات

 گراد نگهداری شدند. درجۀ سانتي 50 و

 

 زنی ای جوانه آزمون دوره اجرای

موم كردن  و پس از ایجاد سطوح رطوبتي مختلف، مهر

و  34، 30بذرها و انتقال آنها به سه انكوباتور با دماهای 

بار یک پاكت از هر  گراد؛ هر دو ماه یک سانتي درجۀ 50

زني آن به روش كوباتور خارج و جوانهتركیب تیماری از ان

منظور برطرف  شد. به استاندارد )روی كاغذ( تعیین مي

نامیه  ة كردن خواب احتمالي بذرها، قبل از آزمون قو

سرما به مدت دو هفته روی آنها اعمال شد.  تیمار پیش

عنوان معیاری  هچه ب متری ریشه میلي 9خروج حداقل 

 (.ISTA, 1985شد ) زني در نظر گرفته برای جوانه

 

 ها داده ۀتجزی

زني و ثبت  ای جوانههای دوره همزمان با انجام آزمایش

برای ثبت این  ای های ویژه، فایل ویژه نتایج آنها در فرم

های  داده ۀد. همشافزار اكسل طراحي  ها در نرم داده

                                                                                  
1. Routine method 

زني در این فایل ثبت و در های جوانهحاصل از آزمون

به برآورد ضرایب  Solver ۀنهایت با استفاده از گزین

افزار  صورت كامل برای نرم هپرداخته شد. ابتدا معادله ب

 Kruseهایي )سپس برای ضرایب محدودیت .تعریف شد

et al., 2005 به شرح زیر اعمال و در نهایت با فرض )

زني )تفاضل جوانهها  مانده اینكه مجموع توان دوم باقي

با برازش  ،شده( برابر صفر باشد بیني شده با پیش مشاهده

 رگرسیون ضرایب برآورد شدند.

KE = 30-1         CW = 1-3   

CH = 01/0- 03/0          CQ= 0004/0-0009/0  

افزار  زني با استفاده از نرمهای درصد جوانهداده

شناسي كیو  شده در وب سایت باغ گیاه هائار

(http://data.kew.org/sid/viability/convert.jsp به )

 پروبیت تبدیل شدند.

 

نتايج
 (:T. daenensisو  Thymus transcaspicusآویشن )

 نامیۀ بذر ضرایب دمایي و رطوبتي معادلۀ قوة 
T. transcaspicus  برآورد شد. با توجه به  9به شرح جدول

دی قوة نامیه درص 34، كاهش 9ضرایب و استفاده از معادلۀ 

گراد(  درجۀ سانتي -35در دو شرایط كلكسیون پایه )دمای 

گراد( نیز محاسبه شد. اگر قوة  درجۀ سانتي 4و فعال )دمای 

درصد و رطوبت  300سازی  نامیۀ این گونه در شروع ذخیره 

سال بعد باید نسبت به  393درصد باشد، حدود  5آن 

فعال اقدام  شدة آن در كلكسیون احیای بذرهای نگهداری

سال  491شود. اما در صورت نگهداری در كلكسیون پایه، تا 

 نیازی به احیا ندارد.

 9در جدول  T. daenensis ۀنامیقوة  ۀضرایب معادل
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نشان داده شده است. با توجه به ضرایب و استفاده از 

نامیه در دو شرایط  ة درصدی قو 34معادله، كاهش 

گراد( و فعال  نتيسا درجۀ -35كلكسیون پایه )دمای 

كه  د. درصورتيشگراد( محاسبه  سانتي درجۀ 4)دمای 

درصد و  300سازی  این گونه در شروع ذخیره ۀنامی ة قو

سال بعد باید به  43حدود  ،درصد باشد 5رطوبت آن 

آن در كلكسیون فعال اقدام  ةشد بذرهای نگهداری یاحیا

 531شود. اما در صورت نگهداری در كلكسیون پایه، تا 

 .سال نیازی به احیا ندارد
ضرایب دمایي و رطوبتي معادلۀ قوة نامیۀ  گلی: مریم

نشان داده شده است. با  9در جدول  S. officinalisبذر 

شده و استفاده از آنها در معادلۀ قوة  توجه به ضرایب برآورد

نامیه در دو شرایط كلكسیون  درصدی قوة  34نامیه، افت  

درجۀ  4گراد( و فعال )دمای  سانتيدرجۀ  -35پایه )دمای 

نامیۀ این گونه  كه قوة  گراد( محاسبه شد. درصورتي سانتي

درصد  5درصد و رطوبت آن  34سازی  در شروع ذخیره

شدة آن در  باشد، حدود شانزده سال بعد باید بذر نگهداری

صورت نگهداری در  كلكسیون فعال احیا شود. اما در

 ازی به احیا ندارد.سال نی 14كلكسیون پایه، تا 

 Saturejaضرایب دمایي و رطوبتي بذر  مرزه:

hortensis  34نشان داده شده است. افت  9در جدول 

نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه )دمای  ة درصدی قو

 درجۀ 4گراد( و فعال )دمای  سانتي درجۀ -35

این  ۀنامی ة گراد( نیز محاسبه شده است. اگر قو سانتي

 5درصد و رطوبت آن  300سازی  ع ذخیرهگونه در شرو

 ةشد سال بعد باید بذر نگهداری 53درصد باشد، حدود 

آن در كلكسیون فعال احیا شود. اما در صورت نگهداری 

 سال نیازی به احیا ندارد. 909در كلكسیون پایه، تا 

 D. moldavicaضرایب دمایي و رطوبتي بذر  بادرشبی:
ضرایب  توجه بهآورده شده است. با  9در جدول 

 34نامیه، كاهش  ة قو ۀبرآوردشده و استفاده از معادل

نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه )دمای ة درصدی قو

 درجۀ 4گراد( و فعال )دمای  سانتي درجۀ -35

این  ۀنامی ة كه قو د. درصورتيشگراد( نیز محاسبه  سانتي

 5درصد و رطوبت آن  300سازی  گونه در شروع ذخیره

 ةشد سال بعد باید بذر نگهداری 35باشد، حدود درصد 

آن در كلكسیون فعال احیا شود. اما در صورت نگهداری 

 سال خواهد بود. 41در كلكسیون پایه، این زمان حدود 

 
 درصدی قوة نامیه( 34شده برای احیای بذر ) كاهش  بیني طول عمر بذر و زمان محاسبه . ضرایب برآوردشدة معادلۀ پیش9جدول

  كد

 نمونه
 نام علمي

درصدی قوة  34بیني زمان الزم )سال( برای احیا )كاهش  پیش

 (4( و فعال )-35های پایه ) نامیه( در كلكسیون 

 ضرایب برآوردشدة معادلۀ   

 بیني طول عمر بذر پیش

  °C 35-   °C4  CQ CH CW KE 

3404 T. transcaspicus 491 393 0009/0 03/0 0153/0 014/4 

93505 T. daenensis 531 43 0009/0 0354/0 443/0 4 

95301 S. officinalis 14 31 0009/0 0393/0 53/3 4 

94510 S. hortensis 909 53 000545/0 0393/0 333/0 51/5 

3559 D. moldavica 41 35 0009/0 03/0 9/0 534/3 

3944 D. sophia 933 44 000554/0 03/0 343/0 33/5 

90533 E. sativa 13 34 000305/0 03/0 5445/0 5 

3355 M. officinalis 59 35 0009/0 03/0 9/0 93/5 

     5/35 54/350 انحراف معیار 

 

 D. sophiaضرایب دمایي و رطوبتي بذر  خاكشیر:

نشان داده شده است. با توجه به ضرایب  9در جدول 

 34نامیه، كاهش  ة قو ۀبرآوردشده و استفاده از معادل

نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه )دمای  ة ی قودرصد

 درجۀ 4گراد( و فعال )دمای  سانتي درجۀ -35

این  ۀنامی ة كه قو د. درصورتيشگراد( نیز محاسبه  سانتي

 5درصد و رطوبت آن  300سازی  گونه در شروع ذخیره

شده  سال بعد باید بذر نگهداری 44حدود  ،درصد باشد

شود. اما در صورت نگهداری آن در كلكسیون فعال احیا 

 سال خواهد بود. 933در كلكسیون پایه، این زمان 

در  E. sativaضرایب دمایي و رطوبتي بذر  منداب:

نشان داده شده است. با توجه به ضرایب  9جدول 
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 34نامیه، افت  ة قو ۀبرآوردشده و استفاده از معادل

نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه )دمای ة درصدی قو

 درجۀ 4گراد( و فعال )دمای  سانتي درجۀ -35

این  ۀنامی ة كه قو صورتي د. درشگراد( نیز محاسبه  سانتي

 5درصد و رطوبت آن  300سازی  گونه در شروع ذخیره

 ةشد سال بعد باید بذر نگهداری 34درصد باشد حدود 

آن در كلكسیون فعال احیا شود. اما در صورت نگهداری 

 سال خواهد بود. 13زمان در كلكسیون پایه، این 

 Melilotusضرایب دمایي و رطوبتي بذر  شاه افسر:

officinalis  نشان داده شده است. با توجه  9در جدول

نامیه، افت  ة قو ۀبه ضرایب برآوردشده و استفاده از معادل

نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه ة درصدی قو 34

 درجۀ 4گراد( و فعال )دمای  سانتي درجۀ -35)دمای 

این  ۀنامیة كه قو د. درصورتيشگراد( نیز محاسبه  سانتي

 5درصد و رطوبت آن  34سازی  گونه در شروع ذخیره

 ةشد سال بعد باید بذر نگهداری 35حدود  ،درصد باشد

آن در كلكسیون فعال احیا شود. اما در صورت نگهداری 

 سال خواهد بود. 59در كلكسیون پایه، این زمان 

 

بحث

ها و همچنین  نشان داد كه بین جنس تحقیقاین نتایج 

آویشن( از نظر طول  های مختلف یک جنس )مثالً گونه

(. این تفاوت 9عمر بذر تنوع زیادی وجود دارد )جدول 

و  KE) دلیل تفاوت در ضریب رطوبتي به اغلبعمر بذر 

Cwهای مختلف اختالف  ( بود. ضرایب دمایي بین گونه

اهمیت بیشتر  ةدهند نشان چنداني نداشت. این موضوع

ی رطوبتي بذر نسبت به دمای نگهداری است. در امحتو

نیز بر این موضوع  Harington (1972)قوانین تجربي 

 درجۀ 4هر  یكید شده است. براساس این قوانین به ازاأت

صفر  دةگراد كاهش دمای نگهداری بذر )در محدو سانتي

رصد كاهش د 3هر  یگراد( و به ازا سانتي درجۀ 50تا 

درصد(، طول عمر بذر  35تا  4 ةرطوبت بذر )در محدود

شود. به همین دلیل هم در منابع متعدد دو  برابر مي دو

اند  ( را عمومي دانستهCQ  و CHضریب دمایي )

(Pritchard & Dickie, 2003ب .)طور مثال دیكي و  ه

 ۀگون 3را برای  CQ  و CH( ضرایب 3330همكاران )

 000545/0و  0393/0ترتیب  صیفي به زراعي و سبزی و

 (.Dickie et al., 1990گزارش كردند )

Ellis & R0berts (1980a)  ضرایبCH  وCQ  را برای جو

 برآورد كردند. 000595/0و  05/0ترتیب  به

ها از نظر طول  در این مطالعه تفاوت بارزی بین گونه

عمر بذر مشاهده شد. طول عمر بذر عالوه بر كیفیت و 

. استثیر ژنتیک گیاه نیز أیط نگهداری، تحت تشرا

پریستلي و همكاران نیز در بررسي برآورد زمان الزم 

گونه، تفاوت بارزی در  39 ۀنامیة درصد افت قو 40برای 

مكان  سیزدهها در  سطح گونه گزارش كردند. این گونه

مختلف و در شرایط معمولي نگهداری شده بودند 

(Priestley et al., 1985.)  

Kruse et al. (2005) نامیه ۀ قوه ۀضرایب معادل

برای چندین محصول زراعي و سبزی را به شرح جدول 

شود  ه كردند. با مراجعه به این جدول مشخص ميئارا 3

های دارویي  كه گیاهان زراعي در مقایسه با نمونه

و  KEشده در این طرح ضرایب رطوبتي  غیرزراعي آزمون

CW هرچه  وان گفتت باالتری دارند. ميKE تر باشد  بزرگ

 Cw ،CHطول عمر بذر بیشتر و هرچه ضرایب دیگر نظیر 

 تر باشند طول عمر بذر كمتر است. بزرگ CQو 

 
. ضرایب معادلۀ قوة نامیه برای برخي گیاهان زراعي 3جدول 

 (Kruse et al., 2005)و سبزیجات 
 KE CW CH CQ گونه

 000595/0 05/0 531/4 353/3 جو

 - 0413/0 430/4 3/30 گندم

 000595/0 0393/0 330/5 443/5 ذرت

 000545/0 0393/0 330/4 510/3 نخود

 00043/0 0044/0 90/4 05/3 لوبیا

 000545/0 0393/0 45/5 435/4 كلزا

 000995/0 043/0 343/3 455/4 سویا

 000545/0 0393/0 310/5 45/1 آفتابگردان

 000545/0 0393/0 510/5 41/4 كتان

 000545/0 0393/0 493/5 353/5 چغندرقند

 000595/0 05/0 540/3 344/1 پیاز

 000314/0 0553/0 434/5 935/5 كاهو

 000533/0 0395/0 3504/3 4034/1 فرنگي گوجه

 

مطالعات متعدد شكي باقي نگذاشته است كه با 

توان طول  معین مي ۀكاهش دما و رطوبت در یک آستان

و دفعات احیای آن را كاهش داد. با عمر بذر را افزایش 

های  ناپذیر است. هزینه ها اجتناب نمونه یاحیا اینوجود 
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تغییرات ژنتیكي ناشي از  هایزیاد و همچنین خطر

 یاحیای مكرر و مضرات فرسایش ژنتیكي ناشي از احیا

دنبال برآورد  هدیرهنگام، سبب شده تا محققان بسیاری ب

ب زمان مناسب برای طول عمر بذر و در نتیجه انتخا

آنجا كه در بانک ژن منابع  ها باشند. از نمونه یاحیا

ها و  بذر از خانواده ۀهزار نمون 51طبیعي بیش از 

در های مختلف گیاهان منابع طبیعي وجود دارد و  جنس

ضمن هیچ اطالع دقیقي از الگوی سرعت زوال بذر آنها 

سبب  به همین ،دلیل غیرزراعي بودن در اختیار نیست به

انجام تحقیقاتي مانند پروژة حاضر بسیار سودمند خواهد 

ای است تا با  بود. تجربیات حاصل از این تحقیق مقدمه

های بیشتری در مدت كمتری بررسي  های نوین گونه روش

شود و نتایج آنها در اختیار مدیریت بانک ژن قرار گیرد. این 

ایر مدت ذخ نتایج در نهایت به مدیریت صحیح و طوالني

 توارثي گیاهي در كشور منجر خواهد شد. 
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