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تعيين زمان احياي بذر گياهان دارويي جنسهاي مريم نخودي (،)Teucrium polium
مريم گلي ( ،)Salvia virgataآويشن( )Thymus daenensis , T. fedtschenkoiو
نعناع ( )Mentha pulegium, M. longifoliaبا استفاده از مدلينگ متغيرهاي مهم
حفاظت (دما و رطوبت)
حميدرضا عيسوند ،2محسن نصيري ،1حسن مداح عارفي ،3علي اشرف جعفري

4

1استاديار ،دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران
2مربی ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران ،ايران
3دانشيار ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران ،ايران
4استاد ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران ،ايران
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تاريخ پذيرش31/7/13 :

تاريخ دريافت31/5/21 :
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بذرهای موجود در بانک ژن بهدليل تبادل جهت مصارف مختلف و همچنين فرسودگي ناشي از مدت زمان
ذخيره سازی ،نياز به احياء دورهای دارند .درصورت عدم احياء بهموقع ،دستيابي به مزايای بالقوه سرمايه
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گذاری زيربنايي در نگهداری ژرم پالسم به روش برون رويشگاهي ( )ex situممكن نخواهد بود .پيشبيني
طول عمر بذرها بر پايه معادله قوهناميه بذر استوار است .اين معادله دارای چهار ضريب ميباشد كه برای
هر گونه اختصاصي هستند .هدف اين تحقيق تعيين ضرايب معادله قوهناميه و استفاده از آنها برای پيشبيني
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مدت مفيد نگهداری بذر و در نتيجه برآورد زمان تكثير و احياء بذر گونههای مهم دارويي شامل دو گونه
آويشن ( ،)Thymus fedtschenkoi, T. daenensisدو گونه نعناع ( ،)Mentha pulegium, M. longifoliaيک
گونه مريمگلي ( )Salvia virgataو يک گونه مريم نخودی ( )Teucrium poliumبود .ابتدا بذرها در سه
محيط با رطوبت نسبي  02 ،02و  02درصد به تعادل رطوبتي رسيدند و درصد رطوبت آنها اندازه گيری
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شد .اين بذرها در پاكتهای نايلوني مهر و موم شده و در دماهای  03 ،02و  02درجه سانتيگراد نگهداری
شدند .به فواصل يک ماه از آنها تست جوانهزني با سه تكرار بهعمل آمد .دادهها با استفاده از نرمافزار اكسل

A

برای برآورد ضرايب معادله قوهناميه ( )CQ ،CH ،Cw ،KEمورد استفاده قرار گرفتند .بيشينه و كمينه طول عمر
برآورد شده به ترتيب در گونههای  T. fedtschenkoiو  M. pulegiumمشاهده شد .در صورتي كه قوهناميه
اوليه اين نمونهها در بدو ورود به بانک ژن  022درصد باشد و با رطوبت هشت درصد در شرايط كلكسيون
فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) نگهداری شوند بهترتيب  000سال بعد برای احيا بذر
 T. fedtschenkoiو  00سال بعد برای  M. pulegiumبايد اقدام شود .ضريب  KEبرای گونههای
 S. virgata ،M. longifolia ،M. pulegium ،T. fedtschenkoi ،T. daenensisو  T. poliumبهترتيب ،3/00
 0/02 ،0/20 ،0/000 ،7/01و  0/70بدست آمد كه براساس آنها ميتوان زمان مناسب احياء بذر در اين
گونهها را برآورد نمود.
واژگان کليدي :آويشن ،بانک ژن ،طول عمر بذر ،گياهان دارويي ،مريم گلي ،مريم نخودی ،نعناع
*نويسنده مسئولeisvand.hr@lu.ac.ir :
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مقدمه
امروزه اهميت گياهان دارويي بر كسي پوشيده نيست و خوشبختانه كشورمان به لحاظ تنوع گونهای باال ،اين امكان
را فراهم آورده تا بتوان از گياهان دارويي بهعنوان يكي از پتانسيلهای توسعه اقتصادی بهره برد.
بهدليل فرسايش ژنتيكي ،حفظ ذخاير ژنتيكي اهميت قابل توجهي پيدا كرده است .از  0/0ميليون نمونه گياهي
نگهداری شده در جهان ،فقط سه درصد در رويشگاه ( )in situنگهداری شده ،و بقيه آنها ( 27درصد) ،به شكل بذر و
در خارج از رويشگاه ( )ex situنگهداری ميشوند ( .)Plucknett et al., 1987بذر بهعنوان واحد بنيادين تكوين حيات
گياه از ديرباز مورد توجه بوده و شناخت آن به نقطه آغاز كشاورزی بر ميگردد ( .)Black and Bewley, 2000بذرها
به عنوان منابع ذخاير توارثي ،سرمايه ارزشمند و تضمين شدهای ميباشند كه الزم است برای نسلهای بعد حفظ
شوند .با حفظ اين ذخاير ،تنوع ژنتيكي گياهي مرتبط با صفات مفيد نيز ميتواند هميشه در دسترس باشد ( Gooding
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.)et al., 2003

مدت زماني كه بذر ميتواند قوهناميه خود را حفظ كند طول عمر بذر 0ناميده ميشود )1908( Ewart .بذرها را
براساس طول عمر تحت شرايط عادی ،به سه دسته ميكروبيوتيک (طول عمر تاسه سال) ،مزوبيوتيک (طول عمر بين
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سه تا  03سال) و ماكروبيوتيک (طول عمر از  03تا  022سال و يا بيشتر) تقسيم كرد .امروزه دستهبندی فوق بهندرت
مورد استفاده است )1973( Roberts .نوعي از دستهبندی را ارائه داد كه تنها بر پايه طول عمر استوار نبوده بلكه تقابل
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پاسخ های فيزيولوژيک بقاء بذر در طي نگهداری به محتوای رطوبتي و دما را نيز شامل ميشود .او دو واژه
"ارتودوكس "0و "ريكالسيترنت "0را برای رفتار انباری بذر معرفي كرد .بذرهای ارتودوكس آنهايي هستند كه
ميتوانند بدون هيچ خسارتي كاهش محتوی رطوبت تا حد  0- 3درصد را تحمل نمايند .طول عمر اين بذرها با كاهش
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ميزان رطوبت و دمای انبار افزايش مييابد؛ در مقابل ،در بذرهای ريكالسيترنت اگر ميزان رطوبت از يک مقدار نسبت ًا
باال (بين  00و  00درصد) كمتر شود نميتوانند زنده بمانند ( .)Hong et al., 1996دسته سوم رفتار انباری بذر يعني
گروه "حد واسط "0توسط ( Ellis et al., )1990به دو گروه باال اضافه شده است .رفتار انبارداری اين بذرها حد واسط
ارتودوكس و ريكالسيترنت ميباشد.
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بانک ژن منابع طبيعي در حال حاضر با بيش از  00هزار نمونه بذری از خانوادههای مختلف گياهان جنگلي ،مرتع
و دارويي  ،نقش مهمي در جمع آوری و حفاظت ذخاير ژنتيكي گياهي كشور برعهده دارد .تكثير و احياء اين

A

نمونههای بذری موجود در بانک ژن بهدليل پيری و زوال بذر و همچنين كاهش موجودی نمونهها بواسطه نقش بانک
ژن در تامين بذر مورد نياز محققان ،امری غير قابل اجتناب است ( .)Eisvand et al., 2004احياء به موقع يكي از
اولويتهای مهم در همه بانکهای ژن است .احياء نمونهها جهت نگهداری قوهناميه و حفظ تماميت ژنتيكي
مجموعههای بذری در خارج از رويشگاه طبيعي آنها (نگهداری در ژرمپالسم) امری ضروری است و درصورت عدم
احياء ،بروز مزايای بالقوه سرمايهگذاری زيربنايي در نگهداری ژرمپالسم به روش برون رويشگاهي ( )ex situممكن
نخواهد بود.

1- Seed longevity
2- Orthodox
3- Recalcitrant
4- Intermediate
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قوهناميهای كه بهعنوان آستانه احياء هر نمونه در نظر گرفته ميشود حدود  13درصد و يا افت قوهناميه به ميزان 03
درصد پايينتر از حداكثر مشاهده شده برای گونه يا نمونه (مثالً اگر حداكثر مشاهده شده  12درصد است آستانه آن
 03درصد خواهد بود) ميباشد .اين گزينه برای گونهها يا نمونههايي مناسب است كه دستيابي به جوانهزني باال در آنها
مشكل است ( .)Sackville Hamilton and Chorlton, 1997پيشبيني زوال و كاهش قوهناميه بذرها بهمنظور كاهش
هزينههای احيا بذرها و در اولويت قراردادن نمونههايي كه قوهناميه آنها به آستانه احياء كاهش يافته است از ضروريات
ميباشد .در حال حاضر بانکهایژن مهم دنيا در حال انجام كارهای معوقه و مشكالت مداوم احياء مجموعههايشان
هستند .در صورت پيشبيني زمان احياء هر نمونه در زمان ورود به بانک ژن ،عالوه بر احياء به موقع و جلوگيری از
تلفات ژنتيكي ذخاير توارثي ،در وقت و سرمايه نيز بسيار صرفهجويي شده و حداكثر بهره برداری حاصل خواهد شد.
زمان ،تنها يكي از چند عامل مربوط به انبارداری است .طول عمر بذر بهصورت قابل توجهي تحت تأثير شرايط

D
I

نگهداری بذر است .رطوبت باالی بذر و دمای باالی انبار از مهمترين عوامل تضعيف انبارداری بذر است (Ghaderi-

 .)Far and Soltani, 2010اطالعات مفيدی در مورد جوانهزني بذرهای كشف شده در آرامگاههای اهرام مصر وجود
دارد .شرايط داخل اهرام مصر خيلي خشک است و اجازه ميدهد طول عمر بذر در گونههای خاصي به هزاران سال
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برسد .تقريباً همه ركوردهای طول عمر مربوط به بذرهای دارای پوسته سخت است .گزارشات تحقيقات علوم بذر از
بذرهايي كه بعد از  022سال تحت شرايط غير بهينه زنده ماندهاند ،از سازگاری برای حداكثر طول عمر بذر در
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گونههايي از محيطهايي كه بطور فصلي خشک ميشوند -محيطهای مديترانه ای  -حكايت دارد .مثالهای ديگری از
بيشترين طول عمر بذر ،گونه  Canna compactaاست كه پس از بيرون آوردن از داخل يک محفظه چوب گردو ،بعد
از  022سال جوانه زدند .حتي طول عمر بيشتری نيز در لوتوس هندی ( )Nelumbo nuciferaكه از كف يک درياچه
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در چين بدست آمدند گزارش شده است .اين بذرها جوانه زدند و با استفاده از كربن راديو اكتيو ،طول عمر آنها
 0011±070سال برآورد شد ( .)Miller et al., 1995در بذر گياه شب خسب ( )Albizzia julibrissinنيز بعد از
007سال جوانهزني مشاهده شده است (.)Odum, 1965
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بذرهای اكثر گياهان رفتار انبارداری ارتودوكس دارند و به نظر ميرسد روند زوال آنها از قوانين مشخصي
پيروی كند و بخوبي بتوان الگوی افت قوهناميه آنها براساس شرايطي كه در آن نگهداری ميشوند را پيشبينيكرد
( .)Roberts, 1973مهمترين تالشهايي كه جهت برآورد طول عمر بذر تاكنون صورت گرفته ،توسط پروفسور اليس و

A

همكاران وی در دانشگاه ريدينگ انجام شده است .نتايج سالها تحقيق آنها بصورت يک معادله تحت عنوان معادله
كلي برآورد طول عمر بذر در سال  0212انتشار يافت ( .)Ellis and Roberts, 1980در اين معادله كه شرح آن در
قسمت مواد و روشها آمده است با استفاده از پارامترهايي نظير دما ،درصد رطوبت ،قوهناميه اوليه و چهار ضريب
مربوط به دما و رطوبت ( CHو  CQثابتهای دمايي و  KEو  CWثابتهای رطوبتي) كه در هر توده بذر اختصاصي
هستند ميتوان طول عمر بذر را پيشبيني كرد .اين مدل توانايي پيشبيني طول عمر هر نوع بذر در هر شرايط
نگهداری مشروط به دامنه دمايي  - 02تا  22درجه سانتيگراد و رطوبت بذر  3تا  03درصد را امكانپذير مينمايد .با
كمک اين رابطه ميتوان طراحي و مديريت بانک ژن و انبارداری در شرايط كنترل شده را بهتر انجام داد
( )1985( Dickie et al., .)Liu et al., 2008با استفاده از آناليز پروبيت و برازش دادهها در مدل رگرسيوني افت
قوهناميه توانستند ثابتهای معادله را برای بذر لوپين (CH=2/2201؛ Cw= 0/70؛ )KE= 0/00بدست آورند.
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 )1961( Robertsنشان داد كه ترسيم نتايج آزمايشهای جوانهزني متوالي نمونههای يک توده بذری نگهداری شده
تحت شرايط كنترل ،منحني سيگموئيدی را ايجاد مينمايد كه از توزيع نرمال تجمعي پيروی ميكند .بنابراين بذرهای
منفرد داخل يک توده بذری در زمانهای مختلفي از بين ميروند و توزيع ترتيب مرگ آنها نرمال ميباشد.
از آنجايي كه كاهش قوهناميه ناشي از گذشت زمان ،برای  72گونه مدل سازی شده است ،امكان پيشبيني طول
عمر آنها با در دست داشتن ميزان رطوبت ،دما و جوانهزني اوليه وجود دارد .اين مدلها با استفاده از قرار دادن
تودههای بذر در دامنهای از دمای باال و رطوبت باال و سپس پالت كردن افت قوهناميه ،توسعه داده شدهاند.
نمونههايي از بذرهای جو و يوالف كه بهمدت  002سال در شيشههای دربسته در وين (اتريش) در محدوه دمايي
 02تا  03درجه سانتيگراد و ميزان رطوبت بذر  0/00درصد نگهداری شده بودند بهترتيب  22و  10درصد جوانهزني
داشتند .همچنين بذر و گونههای ديگری نظير Sinapis ،Sinapis alba ،Lolium temulentum ،Agrostemma githago
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 arvensisو  Vaccaria hispanicaقادر به جوانهزني بودند ( .)Steiner and Ruckenbauer, 1995در پروژه بانک بذر
هزاره 0بذر دو مورد لگوم ( )Liparia sp., Acacia sp.و يک مورد  )Leucospermum sp.( Proteaceaeدر سال 0120
جمعآوری شده بودند در سال  0223جوانه زدند (.)Yaja et al., 2005
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مشخص شده است كه در گونههای زيادی ،رابطه بين ميزان رطوبت بذر و عمر آن لگاريتمي و منفي است
( .)Ellis et al., 1980a, 1980b, 1981; Krrak and Vos, 1987; Tompsett, 1986شيب  Cwحساسيت طول عمر به
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اختالف رطوبت را نشان ميدهد .مقدار  Cwدر گونهها متفاوت ،اختالف زيادی دارد (.)Ellis and Roberts, 1980b
رابطه لگاريتمي منفي بين طول عمر و رطوبت بذر در يک دامنه خاص صادق است و برای بذر هر گونه اين دامنه
متفاوت است .در اين خصوص دو محدوده وجود دارد يكي حد پاييني و ديگری حد بااليي .يعني از يک ميزان
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رطوبت پايينتر ديگر با كاهش رطوبت ،طول عمر افزايش نيافته و حتي كاهش مييابد .حد بااليي نيز ميزان رطوبتي
است كه در صورت وجود اكسيژن ،طول عمر بذر با افزايش آن نه تنها كاهش نمييابد بلكه افزايش نيز خواهد يافت.
حد پايين برای بسياری از گونهها بين  0/3تا  0/0و حد بااليي حدود  03تا  01درصد است ( Leon-Lobos and Ellis,

.)2003
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حداقل رطوبت محدود كننده برای  Chenopodium quinoaدر دمای  03درجه سانتيگراد 0/0 ،درصد است ولي با
كاهش رطوبت تا حد  0/1درصد نيز خسارتي به بار نميآورد  .اين حداقل رطوبت محدود كننده به همراه روابط

A

لگاريتمي منفي بين طول عمر و رطوبت بذر ،در عمل باعث ايجاد محدوديت در خشک نمودن بذر جهت انبار
ميشود .اين محدوديت در گونههای ارتودو كس متفاوت است برای مثال ميزان رطوبت محدود كننده از  0درصد در
بادام زميني ( )Arachis hypogaea L.تا  0/0درصد در نخود ( )Pisum sativaمتفاوت است (.)Ellis et al., 1989
ا غلب يک محدوديت رطوبت زياد با روابط لگاريتمي منفي ،بين طول عمر و رطوبت وجود دارد .در كاهو ( Lactuca

 )sativaبذرهايي كه در حالت كامالً آماس كرده ذخيره شده بودند ،با افزايش رطوبت از روند كاهش طول عمر،
پيروی نكردند (.)Villiers and Edgcumbe, 1975
اگر اكسيژن بهطور آزاد قابل دسترس باشد؛ با افزايش ميزان رطوبت از  03به  02درصد ،طول عمر افزايش مييابد؛ اما
بدون اكسيژن قابل دسترس ،با افزايش رطوبت طول عمر افزايش نمييابد؛ اين تغيير روابط در ميزان رطوبتي باال به خاطر
ترميم و فعاليتهای اتفاق افتاده در بذرهای مرطوب است (.)Ibrahim and Roberts, 1983; Ibrahim et al., 1983
1- Millennium seed bank project
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هيچ محدوديت دمايي در كاربرد عادی معادله زندهماني بذر وجود ندارد و دامنه دمايي از زير صفر تا دماهای باال
در اين معادله استفاده شده است .رابطه بين مدت زمان حفظ قوهناميه بذرها و دما در رطوبت ثابت ،منفي و نيمه
لگاريتمي است .مدل اليس و روبرتز ،اثر دما بر طول عمر بذر جو را بين دمای  +22تا  -02شامل ميشود .در مقايسه
بذر  1گونه مختلف مشخص شد كه تفاوتي بين گونهها از نظر حساسيت نسبي طول عمر به دما وجود ندارد ( Dickie

 .)et al., 1990اگر چه كاهش دما طول عمر را بهبود ميبخشد اما مدل پيشگويي ميكند كه با توجه به افزايش هزينه
سود نسبي با كاهش دما كم ميشود .علت آن است كه مدل برخالف آزمايشها تا دمای  -73درجه سانتيگراد را هم
در نظر ميگيرد ( .)Ellis and Roberts, 1980a; 1980bدر چنين دمای پاييني ( - 73درجه سانتيگراد) نسبت به دمای
 -02درجه سانتيگراد سودمندی نسبي طول عمر جزئي خواهد بود و دمای زير  -02درجه سانتيگراد توصيه نميشود
(.)Dickie et al., 1990

D
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مواد و روشها

ابتدا بذر چند گونه دارويي موجود در بانک ژن منابع طبيعي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور براساس

S
f

سند راهبردی توسعه تحقيقات منابع طبيعي برای تعيين ضرايب معادله قوهناميه و پيشبيني زمان احياء انتخاب شدند
(جدول  .)0اين بذرها در بانک ژن نگهداری ميشدند .برای برآورد ضرايب ،بذرها مدتي تحت تيمارهای پيری

o
e

زودرس قرار گرفتند .در مطالعات مختلف دامنه وسيعي از دما و رطوبت با توجه به امكانات و زمان استفاده شده است
( .)Smith et al., 2003در تحقيق حاضر  2تيمار تركيبي استفاده شد .قبل از اعمال تيمارهای رطوبتي و دمايي مختلف؛
قوهناميه بذرها به روش كاغذ صافي ( )TPو با اعمال دو هفته پيشسرما تعيين گرديد كه نتايج آن در جدول  0آورده
شده است.

v
i
h

اعمال سطوح رطوبتي :ابتدا هر نمونه بذر به  03زير نمونه  022عددی تقسيم شد .اين نمونهها در نايلونهای مشبكي
بستهبندی شده و در محفظههايي مهر و موم شده با رطوبت نسبي  02 ،02و  02درصد قرار داده شدند .برای ايجاد

c
r

رطوبتهای نسبي بهترتيب از  11 ،001و  02گرم كلريد ليتم 0در  022ميليليتر آب ديونيزه استفاده شد .بذرها در
باالی محلول و به فاصله دو سانتي متری از آن بر روی صفحه مشبک قرار داشتند .محفظههای حاوی بذرها به
انكوباتور يخچالداری منتقل شدند و دمای آن  02درجه سانتيگراد تنظيم شد.

A

نمونههايي كه بذر خيلي ريزی داشتند ( )Mentha sp.بهمدت  00روز و نمونههای با بذر درشتتر ( Thymus sp.

 ) Teucrium sp.،Salvia sp.به مدت  00روز در محفظههای ياد شده قرار داده شددند تدا بده تعدادل رطدوبتي برسدند
(.)Millennium seed bank project, technical sheet 09

پس از سپری شدن مدت زمان ايجاد سطوح رطوبت ،از بذر هر گونه يک نمونه جهت تعيين ميدزان رطوبدت بدذر
انتخاب و به روش عادی( 0با استفاده از ترازوی ديجيتال با دقت يک هزارم گرم و آون با دمای  002درجه بهمدت يک
ساعت) درصد رطوبت بذر هر نمونه تعيين شد .ميزان رطوبت بذر پس از رسيدن به تعادل رطوبتي در جدول  0آورده
شده است.

1- Lithium chloride
2- Routine method
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اعمال سطوح دمايي :بذرهای مهر و موم شده واجد رطوبتهای مختلف به سه قسمت تقسيم شده و در سه انكوباتور
با دماهای  03 ،02و  02درجه سانتيگراد نگهداری شدند.
جدول  -1ليست گونههای مورد بررسي در تحقيق و مشخصات آنها.
نام علمي

كد بذر

قوه ناميه اوليه

درصد سطوح رطوبت بذرها

محل جمعآوری

Thymus daenensis

00000

022

2- 07-00

استان مركزی -ورچه در

Thymus fedtschenkoi

07272

022

2- 00-00

آذربايجان غربي

Mentha pulegium

00010

022

1- 00-01

استان مركزی-باغات سنجان

Mentha longifolia

07022

022

1- 00-01

آذربايجان غربي-پيرانشهر

Salvia virgata

01023

022

2/0-03 -03

اصفهان-نجف آباد

Teucrium polium

07000

23

2 - 00-02

اصفهان خوربيابانک
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انجام تست دورهاي قوهناميه :پس از ايج اد سطوح رطوبتي مختلف ،مهر و موم كردن بدذرها و انتقدال آنهدا بده سده

S
f

انكوباتور با دماهای  03 ،02و  02درجه سانتيگراد ؛ هر دو ماه يک بار يک پاكت از هر تركيب تيمداری از انكوبداتور
خارج و قوهناميه آن به روش استاندارد (روی كاغذ) تعيين ميشد .بهمنظور بر طرف كردن خواب احتمالي بذرها ،قبل
از آزمون قوهناميه تيمار پيشسرما به مدت دو هفته روی آنها اعمال شد .خروج حداقل  0ميليمتری ريشهچه بعندوان

o
e

معياری برای جوانهزني در نظر گرفته شد (.)ISTA, 1985

آناليز دادهها :همزمان با انجام آزمايشهای دورهای قوهناميه و ثبت نتايج آنها در فرمهای ويژه ،يک فايل ويژه برای

v
i
h

ثبت اين دادهها در نرم افزار اكسل طراحي گرديد .دادههای حاصل از آزمونهای مختلف قوهناميه در اين فايل ثبت و
در نهايت با استفاده از قابليت اين نرم افزار به برآورد ضرايب با استفاده از گزينه  Solverپرداخته شد .ابتدا معادله
بصورت كامل برای نرم افزار تعريف شد سپس برای ضرايب محدوديتهايي به شرح زير اعمال و در نهايت با فرض
اينكه مجموع توان دوم باقيماندهها (تفاضل قوهناميه مشاهده شده با پيشبيني شده) برابر صفر باشد با برازش رگرسيون
ضرايب برآورد شدند.
CQ= 2/2220-2/2223

c
r

CH = 2/20 -2/20

CW = 0-0

A

KE = 0-02

در يک توده بذری ،تعداد اندكي از بذرها زودتر و تعداد اندكي نيز ديرتر از بين ميروند اما اكثدر آنهدا در حدول و
حوش ميانه زمان نگهداری ،قدرت رويش خود را دست ميدهند .پالت اين نوع از دادهها ،يک منحني با توزيع نرمدال
0

بوجود ميآورد .جهت تسهيل آناليز آماری مقادير درصد قوهناميه از طريدق خطدي بده انحدراف معدادل نرمدال تبدديل
مي شوند .برای راحتي كار از تبديل به پروبيت استفاده شد .امروزه معموالً پروبيدت در مددل سدازی قوهناميده اسدتفاده
مي شود .يک واحد پروبيت برابر با يک واحد انحراف معيار از توزيع نرمال مرگ بذر در طي زمان است.
معادله قوهناميه اثر تركيبي رطوبت و دما روی هر دو جنبه منحني بقاء بذر ،يعني انحراف معيار سيگما ،با معادله
زير توصيف ميشود:
2

log10   KE  Cw log 10m  CH t  CQt

)1- Normal equivalent deviates (NEDs
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 mميزان رطوبت بذر بر حسب درصد (بر اساس وزنتر)
 tدما بر حسب درجه سانتيگراد و  ،CQ ،CH ،Cw ،KEضرايب ثابت گونهای هستند .معادلههای فوق ميتوانندد تركيدب
شده و رابطه زير را بوجود آورند:
2

P

KE  C w log m CHt  CQt

V  Ki 

10

اين معادله ميتواند قوهناميه هر تودة بذری را پس از دوره نگهداری در شرايط متعارف نگهداری برای هر گوندهای
كه مقادير ثابتهای  ،CQ ،CH ،Cw ،KEآن مشخص باشد ،برآورد كند (.)Ellis and Roberts, 1980
نتايج
نعناع (گونه  :)Mentha pulegiumضرايب دمايي و رطوبتي بذر اين گونه نعناع به شرح جدول  0برآورد شد .با

D
I

توجه به ضرايب و استفاده از معادله ،افت  03درصدی قوهناميه در دو شرايط كلكسيون پايه (دمای  -01درجه
سانتيگراد) و فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) نيز محاسبه گرديد .در صورتي كه قوهناميه اين گونه در شروع ذخيره

S
f

سازی  022درصد و رطوبت آن هشت درصد باشد حدود  00سال بعد بايد نسبت به احيا بذرهای نگهداری شده آن
در كلكسيون فعال اقدام شود .اما در صورت نگهداری در كلكسيون پايه تا  22سال نيازی به احيا ندارد.
نعناع (گونه  :)Mentha longifoliaضرايب مربوط به اين گونه از نعناع در جدول  0نشان داده شده است .با توجه به

o
e

ضرايب و استفاده از معادله ،افت  03درصدی قوهناميه در دو شرايط كلكسيون پايه (دمای  -01درجه سانتيگراد) و
فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) محاسبه گرديد .در صورتي كه قوه ناميه اين گونه در شروع ذخيره سازی  022درصد
و رطوبت آن هشت درصد باشد حدود  00سال بعد بايد نسبت به احياء بذرهای نگهداری شده آن در كلكسيون فعال

v
i
h

اقدام شود .اما در صورت نگهداری در كلكسيون پايه ،تا  012سال نيازی به احيا ندارد.
مريم نخودي (گونه  :)Teucrium poliumضرايب دمايي و رطوبتي بذر مريم نخودی در جدول  0نشان داده شده
است .با توجه به ضرايب و استفاده از معادله ،افت  03درصدی قوهناميه در دو شرايط كلكسيون پايه (دمای  -01درجه

c
r

سانتيگراد) و فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) محاسبه گرديد .در صورتي كه قوهناميه اين گونه در شروع ذخيره
سازی  022درصد و رطوبت آن هشت درصد باشد حدود  022سال بعد بايد بذر نگهداری شده آن در كلكسيون فعال
احيا شود .اما در صورت نگهداری در كلكسيون پايه ،تا  030سال نيازی به احيا ندارد.

A

مريم گلي (گونه  :)Salvia virgataضرايب دمايي و رطوبتي بذر مريم گلي در جدول  0نشان داده شده است .با
توجه به ضرايب برآورد شده و استفاده از معادله قوه قوهناميه ،افت  03درصدی قوهناميه در دو شرايط كلكسيون پايه
(دمای  -01درجه سانتيگراد) و فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) نيز محاسبه گرديد .در صورتيكه قوهناميه اين گونه
در شروع ذخيرهسازی  022درصد و رطوبت آن هشت درصد باشد حدود  07سال بعد بايد بذر نگهداری شده آن در
كلكسيون فعال احيا شود .اما در صورت نگهداری در كلكسيون پايه ،تا  020سال نيازی به احيا ندارد.
آويشن (گونه  :)Thymus fedtschenkoiضرايب دمايي و رطوبتي بذر  T. fedtschenkoiدر جدول  0نشان داده شده
است .با توجه به ضرايب برآورد شده و استفاده از معادله قوهناميه ،افت  03درصدی قوهناميه در دو شرايط كلكسيون
پايه (دمای  - 01درجه سانتيگراد) و فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) نيز محاسبه گرديد .در صورتي كه قوهناميه اين
گونه در شروع ذخيرهسازی  022درصد و رطوبت آن هشت درصد باشد حدود  000سال بعد بايد بذر نگهداری شده
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آن در كلكسيون فعال احيا شود .اما در صورت نگهداری در كلكسيون پايه ،اين زمان بسيار طوالني و حدود  210سال
خواهد بود.
آويشن (گونه  :)Thymus daenensisضرايب دمايي و رطوبتي بذر  T. daenensisدر جدول  0نشان داده شده است.
با توجه به ضرايب برآورد شده و استفاده از معادله قوه قوهناميه ،افت  03درصدی قوهناميه در دو شرايط كلكسيون
پايه (دمای  -01درجه سانتيگراد) و فعال (دمای  3درجه سانتيگراد) نيز محاسبه گرديد .در صورتيكه قوهناميه اين
گونه در شروع ذخيره سازی  022درصد و رطوبت آن هشت درصد باشد حدود  000سال بعد بايد بذر نگهداری شده
آن در كلكسيون فعال احيا شود .اما در صورت نگهداری در كلكسيون پايه ،اين زمان بسيار طوالني و حدود  373سال
خواهد بود.

D
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جدول  -2ضرايب برآورد شده معادله پيشبيني طول عمر بذر و زمان محاسبه شده جهت احيا بذر (افت  03درصد قوهناميه)
كد
نمونه

نام علمي

پيشبيني زمان الزم (سال) برای احيا

ضرايب برآورد شده با معادله پيشبيني

(افت  03درصدی قوهناميه) در

S
f

طول عمر بذر

كلكسيونهای پايه و فعال

°C

-01

°C

3

CQ

CH

CW

KE

00010

Mentha pulegium

22/0

00/27

2/222071

2/2002

2/00

0/000

07022

Mentha longifolia

012/1

00/10

2/222071

2/2002

2/2210

0/20

07000

Teucrium polium

030

022

2/222071

2/2002

2/0271

0/70

01023

Salvia virgata

020/3

07/20

2/222071

2/2002

2/000

0/02

00000

Thymus daenensis

373/0

000/20

2/222071

2/2002

2/000

3/001

07272

Thymus fedtschenkoi

210

000

2/2220

2/20

0/01

7/01

بحث

o
e
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نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين جنسها و همچنين گونههای مختلف يک جنس از نظر طول عمر بذر تنوع زيادی
وجود دارد .اين تفاوت عمر بذر عمدتاً بهدليل تفاوت در ضريب رطوبتي ( )KEبود .ضرايب دمايي بين گونههای مختلف

A

اختالف چنداني نداشت .اين موضوع نشان دهنده اهميت بيشتر محتوی رطوبتي بذر نسبت به دمای نگهداری است .در
قوانين تجربي  )1972( Haringtonنيز به خوبي به اين موضوع اشاره شده است .بر اساس قوانينهارينگتون به ازاء هر پنج
درجه سانتيگراد كاهش دمای نگهداری بذر در محدوه دمايي صفر تا  02درجه و به ازاء هر يک درصد كاهش رطوبت
بذر در محدوده پنج تا  00درصد ،طول عمر بذر دو برابر ميشود .به همين دليل هم در منابع متعدد دو ضريب دمدايي
( CHو  )CQرا عمومي دانستهاند ( .)Pritchard and Dickie, 2003بهطور مثال  )1990( Dickie et al.ضرايب  CHو CQ
را برای نه گونه زراعي و سبزی و صيفي بهترتيب  2/2002و  2/222071گزارش كردهاند و )Ellis and Roberts (1980b

ضرايب  CHو  CQرا برای جو بهترتيب  2/20و  2/222001برآورد كردند.
در اين مطالعه تفاوت بارزی بين گونهها از نظر طول عمر بذر مشاهده شد .طول عمر بذر عالوه بر كيفيت و
شرايط نگهداری؛ شديداً تحت تاثير ژنتيک گياه نيز مي باشد .پريستلي و همكاران نيز در بررسي برآورد زمان الزم برای
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 32درصد افت قوهناميه  20گونه ،تفاوت بارزی در سطح گونه را گزارش كردند .اين گونهها در  00مكان مختلف و
در شرايط معمولي نگهداری شده بودند (.)Priestley et al., 1985
در هفتمين سمينار  ISTAكه در زمينه علوم آماری بود ،ضرايب معادله قوهناميه برای چندين محصول زراعي و
سبزی به شرح جدول  0ارايه شد ( .)Kruse et al., 2005با مراجعه به اين جدول مشخص ميشود كه گياهان زراعي
در مقايسه با نمونههای دارويي غير زراعي آزمون شده در اين طرح ضرايب رطوبتي  KEو  CWباالتری دارند .ميتوان
گفت هرچه  KEبزرگتر باشد طول عمر بذر بيشتر و هرچه ضرايب ديگر نظير Cw؛  CHو  CQبزرگتر باشند طول عمر
بذر كمتر است.
جدول  -3ضرايب معادله قوهناميه برای برخي از گياهان زراعي و سبزيجات ()Kruse et al., 2005
گونه

D
I

جو

گندم
ذرت

نخود

KE

CW

CH

CQ

2/210

3/120

2/20

2/222001

02/0

3/702

2/2300

-

0/202

2/2002

2/222001

3/022

2/2002

2/222071

3/02

2/2237

2/22272

0/30

2/2002

2/222071

0/272

2/230

2/222001

0/002

2/2002

2/222071

2/2002

2/222071

2/2002

2/222071

2/20

2/222001

2/2012

2/222003

2/2000

2/222000

S
f
1/372
2/102

لوبيا

2/21

كلزا

7/701

سويا

7/701

آفتابگردان

0/70

كتان

7/70

0/102

چغندرقند

1/200

0/700

پياز

0/273

0/072

كاهو

1/001

0/727

گوجه فرنگي

0/3207

0/0127

o
e

v
i
h

c
r

امروزه تحوالت و پيشرفت علوم و تكنولوژی بذر ثابت كرده است كه تنوع ژنتيكي را ميتوان از طريق بانکهای
ژن حفاظت كرد .در حال حاضر ،سوال در مورد اهميت حفاظت از منابع ژنتيكي از "آيا" به "چگونه" تغيير كرده

A

است .حفاظت بذرها از طريق بانکهای ژن يكي از مجموعه فعاليتهايي است كه جهت اطمينان از حفاظت "برون
رويشگاهي" ( )ex situمنابع ژنتيكي ارزشمند ،نيازمند بهينه سازی است .برنامه حفاظتي بايد معطوف به اين باشد كه
چه ژرم پالسمي و برای چه منظوری جمعآوری ميشود و همچنين احياء به موقع آن نيز مد نظر قرار گيرد .بانکهای
ژن معموالً از طريق دستكاری و تغيير ميزان رطوبت بذر و دمای محل نگهداری سعي در بهينه كردن نگهداری بذرها
دارند .هزينههای شرايط نگهداری و فايدهای كه در طوالني كردن عمر بذر دارند بايد محاسبه شود و به عبارتي توجيه
اقتصادی را در عمليات حفاظت بايد در نظر گرفت .خطرات ناشي از تغييرات ژنتيكي در طي نگهداری بذر كمتر
شناخته شده است و اگر قرار است عمليات نگهداری بذر در وضعيتي بهينه اجرا شود بايد اين موضوع نيز مد نظر قرار
گيرد.
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مطالعات متعدد شكي باقي نگذاشته است كه با كاهش دما و رطوبت در يک آستانه معين ميتوان طول عمر بذر را
 با توجه به هزينههای. با اين وجود احيا نمونهها امری اجتناب ناپذير است.افزايش و دفعات احيای آن را كاهش داد
،زياد و همچنين خطرات تغييرات ژنتيكي ناشي از احيای مكرر و مضرات فرسايش ژنتيكي ناشي از احيا ديرهنگام
.سبب شده تا محققان بسياری بدنبال برآورد طول عمر بذر و در نتيجه انتخاب زمان مناسب برای احيا نمونهها باشند
 هزار نمونه بذر از خانوادهها و جنسهای مختلف گياهان منابع00 از آنجايي كه در بانک ژن منابع طبيعي بيش از
طبيعي وجود دارد و ضمنا هيچ اطالع دقيقي از الگوی سرعت زوال بذر آنها به دليل غير زراعي بودن در اختيار نيست
 تجربيات حاصل از اين تحقيق مقدمهای.به همين سبب انجام تحقيقاتي نظير پروژه حاضر بسيار سودمند خواهد بود
است تا انشااهلل با روشهای نوين گونههای بيشتری را در مدت كمتری مورد بررسي قرار داده و نتايج حاصل از آنها
 اين نتايج در نهايت منجر به مديريت صحيح و طوالني مدت ذخاير توارثي.در اختيار مديريت بانک ژن قرار گيرد
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.گياهي در كشور خواهد شد
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