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قوۀناميه
داروييازطريقبرآوردثابتهايمعادلۀ 

پيشبينيزماناحيايبذرچندگونۀ


حميدرضاعيسوند

*

استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ كشاورزي دانشگاه لرستان
(تاريخ دريافت - 2931/4/8 :تاريخ تصويب)2931/22/3 :


چکيده
يكي از روشهاي حفاظت از ذخاير توارثي گياهي ،نگهداري بذر آنها در بانك ژن است .بذرهاي
موجود در بانك ژن به تكثير و احياي دورهاي نياز دارند .در صورت عدم احياي بهموقع ،مزاياي
بالقوۀ سرمايهگذاري زيربنايي در نگهداري ذخاير ژنتيكي به روش برونرويشگاهي ( )ex situحاصل
نخواهد شد .پيشبيني طول عمر بذرها بر پايۀ معادلۀ قوۀ ناميه بذر استوار است و چهار ضريب دارد
كه براي هرگونه اختصاصياند .هدف اين تحقيق تعيين ضرايب معادلۀ قوۀ ناميه و استفاده از آنها براي
پيشبيني مدت مفيد نگهداري بذر و در نتيجه برآورد زمان احياي بذر هشت گياه دارويي
Dracocephalum ،Satureja hortensis ،Salvia officinalis ،Thymus daenensis ،T. transcaspicus

 Eruca sativa ،Descurainia sophia ،moldavicaو  Melilotus officinalisبود .ابتدا بذرها در سه
محيط با رطوبت نسبي  42 ،12و  02درصد به تعادل رطوبتي رسيدند و درصد رطوبت آنها
اندازهگيري شد .اين بذرها در پاكتهاي نايلوني مهروموم شده و در دماهاي  42 ،93و  43درجۀ
سانتيگراد نگهداري شدند .به فواصل هر يك ماه يكبار از آنها آزمون جوانهزني با سه تكرار بهعمل
آمد .دادهها با استفاده از نرمافزار اكسل براي برآورد ضرايب معادلۀ قوۀ ناميه ()CQ ، CH ، Cw ،KE
تجزيهوتحليل شدند .ضريب  KEبراي گونههاي ،S. officinalis ،T. daenensis ،T. transcaspicus

 E. sativa ،Descurinia sophia ،D. moldavica ،Satureja hortensisو  M. officinalisبهترتيب ،3/203
 4 ،4/99 ،9/898 ،4/40 ،3 ،3و  4/12بهدست آمد .از بين بذرهاي مورد بررسي ،بيشينه و كمينۀ طول
عمر بذر بهترتيب در  T. transcaspicusو Eruca sativaمشاهده شد .اگر قوۀ ناميۀ اين نمونهها در بدو
ورود به بانك ژن  222درصد باشد و با رطوبت  8درصد در شرايط كلكسيون فعال (دماي  3درجۀ
سانتيگراد) نگهداري شوند ،بهترتيب  219سال بعد براي احياي بذر  T. transcaspicusو  23سال بعد
براي  Eruca sativaبايد اقدام شود.
واژههايکليدي :احياي بذر ،بانك ژن ،طول عمر بذر ،گياه دارويي.
مقدمه
بهدلیل فرسایش ژنتیكي ،حفظ ذخایر ژنتیكي اهمیت
زیادی پیدا كرده است .از  9/3میلیون نمونۀ گیاهي
نگهداریشده در جهان 34 ،درصد به شكل بذر و در
خارج از رویشگاه ( )ex situنگهداری ميشوند
* تلفن03394134193 :

( .)Plucknett et al., 1987بذرها بهعنوان منابع ذخایر
توارثي ،سرمایۀ ارزشمند و تضمینشدهایاند كه باید
برای نسلهای بعد حفظ شوند .با حفظ این ذخایر ،تنوع
ژنتیكي گیاهي مرتبط با صفات مفید نیز ميتواند
همیشه در دسترس باشد (.)Gooding et al., 2003
E-mail: eisvand.hr@lu.ac.ir
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مدت زماني كه بذر ميتواند قوة نامیۀ خود را حفظ
3
كند ،طول عمر بذر نامیده ميشود .اولین بار Ewart
) (1908بذرها را براساس طول عمر در شرایط عادی ،به سه
دستۀ میكروبیوتیک (طول عمر تا  3سال) ،مزوبیوتیک
(طول عمر بین  3تا  34سال) و ماكروبیوتیک (طول عمر از
 34تا  300سال یا بیشتر) تقسیم كرد .امروزه دستهبندی
مذكور بهندرت استفاده ميشود (1973) Roberts .نوعي از
دستهبندی را ارائه داد كه تنها بر پایۀ طول عمر استوار
نیست ،بلكه تقابل پاسخهای فیزیولوژیک بقای بذر در طي
نگهداری به محتوای رطوبتي و دما را نیز شامل ميشود .او
دو واژه "ارتودوكس "9و "ریكالسیترنت "3را برای رفتار
انباری بذر معرفي كرد .دستۀ سوم رفتار انباری بذر یعني
گروه "حد واسط "5توسط  (1990) Ellis et al.به دو
گروه باال اضافه شده است .رفتار انبارداری این بذرها حد
واسط ارتودوكس و ریكالسیترنت است.
قوة نامیهای كه بهعنوان آستانۀ احیای هر نمونه در
نظر گرفته ميشود ،حدود  54درصد یا افت قوة نامیه به
مقدار  34درصد كمتر از حداكثر مشاهدهشده برای گونه
یا نمونه (مثالً اگر حداكثر مشاهدهشده  50درصد است،
آستانۀ آن  14درصد خواهد بود) است ( Sackville
 .)Hamilton & Chorlton, 1997پیشبیني زوال و
كاهش قوة نامیۀ بذرها بهمنظور كاهش هزینههای
احیای بذرها و در اولویت قرار دادن نمونههایي كه قوة
نامیۀ آنها به آستانۀ احیا كاهش یافته ،از ضروریات است.
در حال حاضر بانکهای ژن مهم دنیا در حال انجام
كارهای معوقه و مشكالت مداوم احیای مجموعههایشان
هستند .در صورت پیشبیني زمان احیای هر نمونه در
زمان ورود به بانک ژن ،عالوه بر احیای بهموقع و
جلوگیری از تلفات ژنتیكي ذخایر توارثي ،در وقت و
سرمایه نیز بسیار صرفهجویي ميشود و حداكثر
بهرهبرداری حاصل خواهد شد.
زمان ،تنها یكي از چند عامل مؤثر بر طول عمر بذر
است .طول عمر بذر بهصورت چشمگیری تحت تأثیر
شرایط نگهداری است .رطوبت زیاد بذر و دمای باالی
انبار از مهمترین عوامل تضعیف انبارداری بذر است.
1. Seed longevity
2. Orthodox
3. Recalcitrant
4. Intermediate

تقریباً همۀ ركوردهای طول عمر مربوط به بذرهای
دارای پوستۀ سخت است .بذر گونۀ Canna compacta
پس از بیرون آوردن از داخل محفظۀ چوب گردو ،بعد از
 100سال جوانه زدند .حتي طول عمر بیشتری نیز در
لوتوس هندی ( )Nelumbo nuciferaكه از كف دریاچهای
در چین بهدست آمدند ،گزارش شده است .این بذرها
جوانه زدند و با استفاده از كربن رادیو اكتیو ،طول عمر
آنها  3955±943سال برآورد شد .در بذر گیاه شب
خسب ( )Albizzia julibrissinنیز بعد از  354سال
جوانهزني مشاهده شد.
بذرهای اكثر گیاهان رفتار انباری ارتودوكس دارند و
ميتوان الگوی كاهش قوة نامیۀ آنها را براساس شرایطي
كه در آن نگهداری ميشوند پیشبیني كرد ( Roberts,
 .)1973مهمترین تالشها بهمنظور برآورد طول عمر بذر،
توسط پروفسور الیس و همكاران وی در دانشگاه
ریدینگ انجام گرفته است .نتایج سالها تحقیق آنها
بهصورت معادلۀ كلي برآورد طول عمر بذر در سال
 3350انتشار یافت ( .)Ellis & Roberts, 1980در این
معادله با استفاده از پارامترهایي مانند دما ،درصد
رطوبت ،قوة نامیۀ اولیه و چهار ضریب مربوط به دما و
رطوبت ( CHو  CQثابتهای دمایي و  KEو CW
ثابتهای رطوبتي) كه در هر تودة بذر اختصاصياند،
ميتوان طول عمر بذر را پیشبیني كرد .این مدل
توانایي پیشبیني طول عمر هر نوع بذر در هر شرایط
نگهداری ،مشروط به دامنۀ دمایي  -90تا  30درجۀ
سانتيگراد و رطوبت بذر  4تا  94درصد را امكانپذیر
ميكند .با كمک این رابطه ميتوان طراحي و مدیریت
بانک ژن و انبارداری در شرایط كنترلشده را بهتر انجام
داد (.)Liu et al., 2008
اثر تركیبي رطوبت و دما روی هر دو جنبۀ منحني
بقای بذر ،یعني انحراف معیار سیگما ،با معادلۀ زیر
توصیف ميشود:
()3

2

log10   KE  Cw log 10m  CH t  CQt

 :mمقدار رطوبت بذر برحسب درصد (براساس
وزنتر)؛  :tدما برحسب درجۀ سانتيگراد ،و ،Cw ،KE
 :CQ ،CHضرایب ثابت گونهای هستند .معادلههای مذكور
ميتوانند تركیب شوند و رابطۀ زیر را بهوجود آورند:

عیسوند :پیشبیني زمان احیای بذر چند گونۀ دارویي از طریق برآورد ...

()9

Ki  P
KECw logmCHt CQt2

V
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این معادله ميتواند قوة نامیۀ هر تودة بذری را پس
از دورة نگهداری در شرایط متعارف نگهداری برای هر
گونهای كه مقادیر ثابتهای  ،CQ ،CH ،Cw ،KEآن
مشخص باشد ،برآورد كند (.)Ellis & Roberts, 1980
 (1985) Dickie et al.با استفاده از آنالیز پروبیت و
برازش دادهها در مدل رگرسیوني كاهش قوة نامیه
توانستند ثابتهای معادله را برای بذر لوپین
(CH=0/0055؛ Cw=9/41؛  )KE= 1/99بهدست آورند.
روبرتز ( )Roberts, 1961نشان داد كه ترسیم نتایج
آزمایشهای جوانهزني متوالي نمونههای یک تودة بذری
نگهداریشده در شرایط كنترل ،منحني سیگموئیدی را
ایجاد ميكند كه از توزیع نرمال تجمعي پیروی ميكند.
بنابراین بذرهای منفرد داخل یک تودة بذری در
زمانهای مختلفي از بین ميروند و توزیع ترتیب مرگ
آنها نرمال است.
بذرهای جو و یوالف كه به مدت  330سال در
شیشههای دربسته در وین (اتریش) در محدودة دمایي
 30تا  34درجۀ سانتيگراد و مقدار رطوبت بذر 3/39
درصد نگهداری شده بودند ،بهترتیب  30و  53درصد
جوانهزني داشتند .همچنین بذر و گونههای دیگری نظیر
Sinapis ،Lolium temulentum ،Agrostemma githago

 Sinapis arvensis ،albaو  Vaccaria hispanicaقادر
به جوانهزني بودند (.)Steiner & Ruckenbauer, 1995
در پروژة بانک بذر هزارة بذر دو لگوم ( Liparia sp.,
 )Acacia sp.و یک گونه از (Leucospermum Proteaceae
) sp.كه در سال  3509جمعآوری شده بودند ،در سال
 9004جوانه زدند (.)Yaja et al., 2005
مشخص شده است كه در گونههای زیادی ،رابطۀ
بین مقدار رطوبت بذر و عمر آن لگاریتمي و منفي است
( Ellis et al., 1980a, 1980b, 1981; Karrak & Vos,
 .)1987; Tompsett, 1986شیب  Cwحساسیت طول
عمر به اختالف رطوبت را نشان ميدهد .مقدار  Cwدر
گونههای متفاوت ،اختالف زیادی دارد ( & Ellis
 .)Roberts, 1980bرابطۀ لگاریتمي منفي بین طول عمر
و رطوبت بذر در یک دامنۀ خاص صادق است و برای بذر
هر گونه این دامنه متفاوت است .در این خصوص دو
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محدوده وجود دارد؛ حد پاییني و دیگری حد باالیي.
یعني از یک مقدار رطوبت پایینتر دیگر با كاهش
رطوبت ،طول عمر افزایش نیافته و حتي كاهش ميیابد.
حد باالیي نیز مقدار رطوبتي است كه در صورت وجود
اكسیژن ،طول عمر بذر با افزایش آن نه تنها كاهش
نميیابد بلكه افزایش نیز خواهد یافت .حد پایین برای
بسیاری از گونهها بین  9/4تا  1/9و حد باالیي حدود 34
تا  95درصد است (.)Leon-Lobos & Ellis, 2003
حداقل رطوبت محدودكننده برای Chenopodium
 quinoaدر دمای  14درجۀ سانتيگراد 5/3 ،درصد
است ،ولي با كاهش رطوبت تا حد  3/5درصد نیز
خسارتي به بار نیاورد .این محدودیت در گونههای
ارتودوكس متفاوت است .برای مثال مقدار رطوبت
محدودكننده از  9درصد در بادامزمیني ( Arachis
 )hypogaea L.تا  1/9درصد در نخود ( )Pisum sativa
متفاوت است ( .)Ellis et al., 1989اغلب محدودیت
رطوبت زیاد با روابط لگاریتمي منفي ،بین طول عمر و
رطوبت وجود دارد .در كاهو ( )Lactuca sativaبذرهایي
كه در حالت كامالً آماسكرده ذخیره شده بودند ،با
افزایش رطوبت از روند كاهش طول عمر ،پیروی نكردند
(.)Villiers & Edgcumbe, 1975
اگر اكسیژن بهطور آزاد در دسترس باشد ،با افزایش
مقدار رطوبت از  34به  90درصد ،طول عمر افزایش
ميیابد؛ اما بدون اكسیژن قابل دسترس ،با افزایش
رطوبت طول عمر افزایش نمي یابد .این تغییر روابط در
مقدار رطوبتي باال بهسبب ترمیم و فعالیتهای
اتفاقافتاده در بذرهای مرطوب است ( & Ibrahim
.)Roberts, 1983; Ibrahim et al., 1983
هیچ محدودیت دمایي در كاربرد عادی معادلۀ
زندهماني بذر وجود ندارد و دامنۀ دمایي از زیر صفر تا
دماهای باال در این معادله استفاده شده است .رابطۀ بین
مدت زمان حفظ قوة نامیۀ بذرها و دما در رطوبت ثابت،
منفي و نیمهلگاریتمي است .مدل الیس و روبرتز ،اثر دما
بر طول عمر بذر جو را بین دمای  +30تا  -90شامل
ميشود .در مقایسۀ بذر هشت گونۀ مختلف مشخص شد
كه تفاوتي بین گونهها از نظر حساسیت نسبي طول عمر
به دما وجود ندارد ( .)Dickie et al., 1990اگرچه كاهش
دما طول عمر را بهبود ميبخشد ،مدل پیشگویي ميكند
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كه با توجه به افزایش هزینۀ سود نسبي با كاهش دما
كم ميشود .علت آن است كه مدل برخالف آزمایشها
تا دمای  -44درجۀ سانتيگراد را هم در نظر ميگیرد
( .)Ellis & Roberts, 1980a; 1980bدر چنین دمای
پاییني ( -44درجۀ سانتيگراد) نسبت به دمای -90
درجۀ سانتيگراد سودمندی نسبي طول عمر جزئي
خواهد بود و دمای زیر  -90درجۀ سانتيگراد توصیه
نميشود (.)Dickie et al., 1990
امروزه اهمیت گیاهان دارویي بر كسي پوشیده
نیست و خوشبختانه به لحاظ تنوع گیاهي باال در كشور،
این امكان فراهم است تا بتوان از گیاهان دارویي بهعنوان
یكي از پتانسیلهای توسعۀ اقتصادی بهره برد .بانک ژن
منابع طبیعي در حال حاضر با بیش از  51هزار نمونۀ
بذری از خانوادههای مختلف ،نقش مهمي در جمعآوری
و حفاظت ذخایر ژنتیكي گیاهي كشور بر عهده دارد.
پیری و زوال بذر از یک طرف و كاهش موجودی
نمونههای بذری بهواسطۀ نقش بانک ژن در تأمین بذر
مورد نیاز محققان از طرف دیگر ،تكثیر و احیای این
نمونهها را اجتنابناپذیر ميسازد ( Eisvand et al.,
 .)2004احیای بهموقع یكي از اولویتهای مهم در همۀ
بانکهای ژن است .احیای مجموعههای بذری در خارج
از رویشگاه طبیعي آنها امری ضروری است و در صورت
عدم احیا ،بروز مزایای بالقوة سرمایهگذاری زیربنایي در
نگهداری ذخایر ژنتیكي به روش برونرویشگاهي
( )ex situممكن نخواهد بود .ازاینرو تحقیق حاضر با
هدف پیشبیني زمان احیای بذر چند گونۀ داوریي انجام
گرفته است.
حفاظت بذرها از طریق بانکهای ژن یكي از مجموعه
فعالیتهایي است كه بهمنظور اطمینان از حفاظت
"برونرویشگاهي" منابع ژنتیكي ارزشمند ،نیازمند
بهینهسازی است .برنامۀ حفاظتي باید معطوف به این
باشد كه چه ژرم پالسمي و برای چه منظوری جمعآوری
ميشود .احیای بهموقع آن نیز مدنظر قرار گیرد.
بانکهای ژن معموالً از طریق دستكاری و تغییر مقدار
رطوبت بذر و دمای محل نگهداری سعي در بهینه كردن
نگهداری بذرها دارند .هزینههای شرایط نگهداری و
فایدهای كه در طوالني كردن عمر بذر دارند ،باید
محاسبه شود .بهعبارتي توجیه اقتصادی را در عملیات

حفاظت باید در نظر گرفت .خطرهای ناشي از تغییرات
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.
موادوروشها

بهمنظور اجرای آزمایش ابتدا فهرستي از چند گونۀ
دارویي اولویتدار براساس سند راهبردی توسعۀ
تحقیقات منابع طبیعي ایران ( Assareh & Akhlagi,
 )2009تهیه و بذر آنها از بانک ژن منابع طبیعي گرفته
شد (جدول  .)3برای برآورد ضرایب ،بذرها به شرح زیر
ابتدا تحت سه تیمار رطوبتي قرار گرفتند و سپس
بذرهای حاصل از هر یک از تیمارهای رطوبتي در سه
تیمار دمایي بهمدت طوالني نگهداری شدند (در مجموع
 3تیمار) .در مطالعات مختلف دامنۀ وسیعي از دما و
رطوبت با توجه به امكانات و زمان استفاده شده است
( .)Smith et al., 2003قبل از اعمال تیمارها ،قوة نامیۀ
بذرها به روش كاغذ صافي ( )TPو با اعمال دو هفته
پیشسرما تعیین شد كه نتایج آن در جدول  3آورده
شده است.
اعمال سطوح رطوبتی

ابتدا هر نمونۀ بذری به  34زیرنمونۀ  300عددی تقسیم
شد .این نمونهها در نایلونهای مشبكي بستهبندی شده
و در محفظههایي مهرومومشده با رطوبت نسبي 50 ،90
و  10درصد قرار داده شدند .برای ایجاد رطوبتهای
نسبي مذكور بهترتیب از  55 ،395و  10گرم كلرید
لیتیم 3در  900میليلیتر آب دیونیزه استفاده شد .بذرها
در باالی محلول و به فاصلۀ دو سانتيمتری از آن روی
صفحۀ مشبک قرار داشتند .محفظههای حاوی بذرها به
انكوباتور یخچالدار منتقل شدند و دمای آن  90درجۀ
سانتيگراد تنظیم شد .بذرها براساس دستورالعمل مورد
استفاده در پروژة بانک بذر هزاره بهمدت  93روز در
محفظههای یادشده قرار داده شدند تا به تعادل رطوبتي
برسند (.)Gold & Hay, 2008

1. Lithium chloride
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جدول  .3فهرست گونههای بررسيشده و مشخصات آنها
قوة نامیۀ اولیه
300
300
34
300
300
300
300
34

درصد رطوبت بهترتیب ناشي از
تیمار  50 ،90و )%( 10
3-34-99
3-31-99
30/4-31-94
3-34-91
33-35-93
33-93-39
30/1-33-30
30/4-34/3-95

كد بانک ژن

منشأ

3404
93505
95301
94510
3559
3944
90533
3355

خراسان
كهگیلویه و بویراحمد
اصفهان
آذربایجان غربي
كرج
شاهرود
كرج
ایالم

پس از سپری شدن مدت زمان ایجاد سطوح رطوبت،
از بذر هر گونه یک نمونه برای تعیین مقدار رطوبت بذر
انتخاب و به روش عادی( 3دمای  330درجۀ به مدت
یک ساعت) درصد رطوبت بذر هر نمونه تعیین شد.
مقدار رطوبت بذر پس از رسیدن به تعادل رطوبتي در
جدول  3آورده شده است.
اعمال سطوح دمایی

بذرهای مهر و مومشدة واجد رطوبتهای مختلف به سه
قسمت تقسیم شده و در سه انكوباتور با دماهای 34 ،30
و  50درجۀ سانتيگراد نگهداری شدند.
اجرای آزمون دورهای جوانهزنی

پس از ایجاد سطوح رطوبتي مختلف ،مهر و موم كردن
بذرها و انتقال آنها به سه انكوباتور با دماهای  34 ،30و
 50درجۀ سانتيگراد؛ هر دو ماه یکبار یک پاكت از هر
تركیب تیماری از انكوباتور خارج و جوانهزني آن به روش
استاندارد (روی كاغذ) تعیین ميشد .بهمنظور برطرف
كردن خواب احتمالي بذرها ،قبل از آزمون قوة نامیه
تیمار پیشسرما به مدت دو هفته روی آنها اعمال شد.
خروج حداقل  9میليمتری ریشهچه بهعنوان معیاری
برای جوانهزني در نظر گرفته شد (.)ISTA, 1985
تجزیۀ دادهها

همزمان با انجام آزمایشهای دورهای جوانهزني و ثبت
نتایج آنها در فرمهای ویژه ،فایل ویژهای برای ثبت این
دادهها در نرمافزار اكسل طراحي شد .همۀ دادههای
1. Routine method

نام علمي
Thymus transcaspicus
Thymus daenensis
Salvia officinalis
Satureja hortensis
Dracocephalum moldavica
Descurainia sophia
Eruca sativa
Melilotus officinalis

حاصل از آزمونهای جوانهزني در این فایل ثبت و در
نهایت با استفاده از گزینۀ  Solverبه برآورد ضرایب
پرداخته شد .ابتدا معادله بهصورت كامل برای نرمافزار
تعریف شد .سپس برای ضرایب محدودیتهایي ( Kruse
 )et al., 2005به شرح زیر اعمال و در نهایت با فرض
اینكه مجموع توان دوم باقيماندهها (تفاضل جوانهزني
مشاهدهشده با پیشبینيشده) برابر صفر باشد ،با برازش
رگرسیون ضرایب برآورد شدند.
KE = 1-30
CW = 3-1
CH = 0/03 -0/01
CQ= 0/0009-0/0004
دادههای درصد جوانهزني با استفاده از نرمافزار
ارائهشده در وب سایت باغ گیاهشناسي كیو
( )http://data.kew.org/sid/viability/convert.jspبه
پروبیت تبدیل شدند.
نتايج
آویشن ( Thymus transcaspicusو :)T. daenensis

ضرایب دمایي و رطوبتي معادلۀ قوة نامیۀ بذر
 T. transcaspicusبه شرح جدول  9برآورد شد .با توجه به
ضرایب و استفاده از معادلۀ  ،9كاهش  34درصدی قوة نامیه
در دو شرایط كلكسیون پایه (دمای  -35درجۀ سانتيگراد)
و فعال (دمای  4درجۀ سانتيگراد) نیز محاسبه شد .اگر قوة
نامیۀ این گونه در شروع ذخیرهسازی  300درصد و رطوبت
آن  5درصد باشد ،حدود  393سال بعد باید نسبت به
احیای بذرهای نگهداریشدة آن در كلكسیون فعال اقدام
شود .اما در صورت نگهداری در كلكسیون پایه ،تا  491سال
نیازی به احیا ندارد.
ضرایب معادلۀ قوة نامیۀ  T. daenensisدر جدول 9
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نشان داده شده است .با توجه به ضرایب و استفاده از
معادله ،كاهش  34درصدی قوة نامیه در دو شرایط
كلكسیون پایه (دمای  -35درجۀ سانتيگراد) و فعال
(دمای  4درجۀ سانتيگراد) محاسبه شد .درصورتيكه
قوة نامیۀ این گونه در شروع ذخیرهسازی  300درصد و
رطوبت آن  5درصد باشد ،حدود  43سال بعد باید به
احیای بذرهای نگهداریشدة آن در كلكسیون فعال اقدام
شود .اما در صورت نگهداری در كلكسیون پایه ،تا 531

سال نیازی به احیا ندارد.
مریمگلی :ضرایب دمایي و رطوبتي معادلۀ قوة نامیۀ
بذر  S. officinalisدر جدول  9نشان داده شده است .با
توجه به ضرایب برآوردشده و استفاده از آنها در معادلۀ قوة
نامیه ،افت  34درصدی قوة نامیه در دو شرایط كلكسیون
پایه (دمای  -35درجۀ سانتيگراد) و فعال (دمای  4درجۀ
سانتيگراد) محاسبه شد .درصورتيكه قوة نامیۀ این گونه
در شروع ذخیرهسازی  34درصد و رطوبت آن  5درصد
باشد ،حدود شانزده سال بعد باید بذر نگهداریشدة آن در
كلكسیون فعال احیا شود .اما در صورت نگهداری در
كلكسیون پایه ،تا  14سال نیازی به احیا ندارد.

مرزه :ضرایب دمایي و رطوبتي بذر
 hortensisدر جدول  9نشان داده شده است .افت 34
درصدی قوة نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه (دمای
 -35درجۀ سانتيگراد) و فعال (دمای  4درجۀ
سانتيگراد) نیز محاسبه شده است .اگر قوة نامیۀ این
گونه در شروع ذخیرهسازی  300درصد و رطوبت آن 5
درصد باشد ،حدود  53سال بعد باید بذر نگهداریشدة
آن در كلكسیون فعال احیا شود .اما در صورت نگهداری
در كلكسیون پایه ،تا  909سال نیازی به احیا ندارد.
بادرشبی :ضرایب دمایي و رطوبتي بذر D. moldavica
در جدول  9آورده شده است .با توجه به ضرایب
برآوردشده و استفاده از معادلۀ قوة نامیه ،كاهش 34
درصدی قوة نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه (دمای
 -35درجۀ سانتيگراد) و فعال (دمای  4درجۀ
سانتيگراد) نیز محاسبه شد .درصورتيكه قوة نامیۀ این
گونه در شروع ذخیرهسازی  300درصد و رطوبت آن 5
درصد باشد ،حدود  35سال بعد باید بذر نگهداریشدة
آن در كلكسیون فعال احیا شود .اما در صورت نگهداری
در كلكسیون پایه ،این زمان حدود  41سال خواهد بود.
Satureja

جدول .9ضرایب برآوردشدة معادلۀ پیشبیني طول عمر بذر و زمان محاسبهشده برای احیای بذر ( كاهش  34درصدی قوة نامیه)
كد
نمونه
3404
93505
95301
94510
3559
3944
90533
3355

نام علمي
T. transcaspicus
T. daenensis
S. officinalis
S. hortensis
D. moldavica
D. sophia
E. sativa
M. officinalis

انحراف معیار

پیشبیني زمان الزم (سال) برای احیا (كاهش  34درصدی قوة
نامیه) در كلكسیونهای پایه ( )-35و فعال ()4
-35 °C

4 °C

491
531
14
909
41
933
13
59

393
43
31
53
35
44
34
35

350/54

35/5

خاكشیر :ضرایب دمایي و رطوبتي بذر
در جدول  9نشان داده شده است .با توجه به ضرایب
برآوردشده و استفاده از معادلۀ قوة نامیه ،كاهش 34
درصدی قوة نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه (دمای
 -35درجۀ سانتيگراد) و فعال (دمای  4درجۀ
سانتيگراد) نیز محاسبه شد .درصورتيكه قوة نامیۀ این
D. sophia

ضرایب برآوردشدة معادلۀ
پیشبیني طول عمر بذر
CQ

CH

CW

KE

4/014 0/0153 0/03
0/0009
4
0/443 0/0354 0/0009
4
3/53 0/0393 0/0009
5/51 0/333 0/0393 0/000545
3/534
0/9
0/03
0/0009
5/33 0/343 0/03 0/000554
5
0/5445 0/03 0/000305
5/93
0/9
0/03
0/0009

گونه در شروع ذخیرهسازی  300درصد و رطوبت آن 5
درصد باشد ،حدود  44سال بعد باید بذر نگهداریشده
آن در كلكسیون فعال احیا شود .اما در صورت نگهداری
در كلكسیون پایه ،این زمان  933سال خواهد بود.
منداب :ضرایب دمایي و رطوبتي بذر  E. sativaدر
جدول  9نشان داده شده است .با توجه به ضرایب
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برآوردشده و استفاده از معادلۀ قوة نامیه ،افت 34
درصدی قوة نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه (دمای
 -35درجۀ سانتيگراد) و فعال (دمای  4درجۀ
سانتيگراد) نیز محاسبه شد .در صورتيكه قوة نامیۀ این
گونه در شروع ذخیرهسازی  300درصد و رطوبت آن 5
درصد باشد حدود  34سال بعد باید بذر نگهداریشدة
آن در كلكسیون فعال احیا شود .اما در صورت نگهداری
در كلكسیون پایه ،این زمان  13سال خواهد بود.
شاه افسر :ضرایب دمایي و رطوبتي بذر Melilotus
 officinalisدر جدول  9نشان داده شده است .با توجه
به ضرایب برآوردشده و استفاده از معادلۀ قوة نامیه ،افت
 34درصدی قوة نامیه در دو شرایط كلكسیون پایه
(دمای  -35درجۀ سانتيگراد) و فعال (دمای  4درجۀ
سانتيگراد) نیز محاسبه شد .درصورتيكه قوة نامیۀ این
گونه در شروع ذخیرهسازی  34درصد و رطوبت آن 5
درصد باشد ،حدود  35سال بعد باید بذر نگهداریشدة
آن در كلكسیون فعال احیا شود .اما در صورت نگهداری
در كلكسیون پایه ،این زمان  59سال خواهد بود.

 (1980a) Ellis & R0bertsضرایب  CHو  CQرا برای جو
بهترتیب  0/05و  0/000595برآورد كردند.
در این مطالعه تفاوت بارزی بین گونهها از نظر طول
عمر بذر مشاهده شد .طول عمر بذر عالوه بر كیفیت و
شرایط نگهداری ،تحت تأثیر ژنتیک گیاه نیز است.
پریستلي و همكاران نیز در بررسي برآورد زمان الزم
برای  40درصد افت قوة نامیۀ  39گونه ،تفاوت بارزی در
سطح گونه گزارش كردند .این گونهها در سیزده مكان
مختلف و در شرایط معمولي نگهداری شده بودند
(.)Priestley et al., 1985
 (2005) Kruse et al.ضرایب معادلۀ قوهۀ نامیه
برای چندین محصول زراعي و سبزی را به شرح جدول
 3ارائه كردند .با مراجعه به این جدول مشخص ميشود
كه گیاهان زراعي در مقایسه با نمونههای دارویي
غیرزراعي آزمونشده در این طرح ضرایب رطوبتي  KEو
 CWباالتری دارند .ميتوان گفت هرچه  KEبزرگتر باشد
طول عمر بذر بیشتر و هرچه ضرایب دیگر نظیر CH ،Cw
و  CQبزرگتر باشند طول عمر بذر كمتر است.

بحث

جدول  .3ضرایب معادلۀ قوة نامیه برای برخي گیاهان زراعي
و سبزیجات )(Kruse et al., 2005

نتایج این تحقیق نشان داد كه بین جنسها و همچنین
گونههای مختلف یک جنس (مثالً آویشن) از نظر طول
عمر بذر تنوع زیادی وجود دارد (جدول  .)9این تفاوت
عمر بذر اغلب بهدلیل تفاوت در ضریب رطوبتي ( KEو
 )Cwبود .ضرایب دمایي بین گونههای مختلف اختالف
چنداني نداشت .این موضوع نشاندهندة اهمیت بیشتر
محتوای رطوبتي بذر نسبت به دمای نگهداری است .در
قوانین تجربي  (1972) Haringtonنیز بر این موضوع
تأكید شده است .براساس این قوانین به ازای هر  4درجۀ
سانتيگراد كاهش دمای نگهداری بذر (در محدودة صفر
تا  50درجۀ سانتيگراد) و به ازای هر  3درصد كاهش
رطوبت بذر (در محدودة  4تا  35درصد) ،طول عمر بذر
دوبرابر ميشود .به همین دلیل هم در منابع متعدد دو
ضریب دمایي ( CHو  )CQرا عمومي دانستهاند
( .)Pritchard & Dickie, 2003بهطور مثال دیكي و
همكاران ( )3330ضرایب  CHو  CQرا برای  3گونۀ
زراعي و سبزی و صیفي بهترتیب  0/0393و 0/000545
گزارش كردند (.)Dickie et al., 1990

گونه

KE

CW

CH

CQ

جو

3/353

4/531

0/05

0/000595

گندم

30/3

4/430

0/0413

-

ذرت

5/443

5/330

0/0393

0/000595

نخود

3/510

4/330

0/0393

0/000545

لوبیا

3/05

4/90

0/0044

0/00043

كلزا

4/435

5/45

0/0393

0/000545

سویا

4/455

3/343

0/043

0/000995

آفتابگردان

1/45

5/310

0/0393

0/000545

كتان

4/41

5/510

0/0393

0/000545

چغندرقند

5/353

5/493

0/0393

0/000545

پیاز

1/344

3/540

0/05

0/000595

كاهو

5/935

5/434

0/0553

0/000314

گوجهفرنگي

1/4034

3/3504

0/0395

0/000533

مطالعات متعدد شكي باقي نگذاشته است كه با
كاهش دما و رطوبت در یک آستانۀ معین ميتوان طول
عمر بذر را افزایش و دفعات احیای آن را كاهش داد .با
وجود این احیای نمونهها اجتنابناپذیر است .هزینههای

3333  پاییز،3  شمارة،54  دورة،علوم گیاهان زراعي ایران

 تجربیات حاصل از این تحقیق مقدمهای است تا با.بود
روشهای نوین گونههای بیشتری در مدت كمتری بررسي
 این.شود و نتایج آنها در اختیار مدیریت بانک ژن قرار گیرد
نتایج در نهایت به مدیریت صحیح و طوالنيمدت ذخایر
.توارثي گیاهي در كشور منجر خواهد شد
سپاسگزاري
این تحقیق با حمایت مالي صندوق حمایت از
55003154 پژوهشگران نهاد ریاست جمهوری به شمارة
.انجام گرفت كه بدین وسیله تشكر و قدرداني ميگردد
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زیاد و همچنین خطرهای تغییرات ژنتیكي ناشي از
احیای مكرر و مضرات فرسایش ژنتیكي ناشي از احیای
 سبب شده تا محققان بسیاری بهدنبال برآورد،دیرهنگام
طول عمر بذر و در نتیجه انتخاب زمان مناسب برای
 از آنجا كه در بانک ژن منابع.احیای نمونهها باشند
 هزار نمونۀ بذر از خانوادهها و51 طبیعي بیش از
جنسهای مختلف گیاهان منابع طبیعي وجود دارد و در
ضمن هیچ اطالع دقیقي از الگوی سرعت زوال بذر آنها
 به همین سبب،بهدلیل غیرزراعي بودن در اختیار نیست
انجام تحقیقاتي مانند پروژة حاضر بسیار سودمند خواهد
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