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  1چکیده

 در انبار به درك روابط آنبینی  کنندگان بذر مهم است و پیش بذر براي تولیدقابلیت حیاتبینی  پیش
سـازي   منظور کمـی   بهپژوهش این رو از این. بین زوال بذر، رطوبت بذر و دماي انبار بستگی دارد  کمی  

 و گاوزبانکاغذي،  روابط دما، رطوبت بذر و زوال بذر و تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر در کدو تخم        
 تیمار 4و ) گراد یسانت   درجه50 و 45، 40، 35، 30( تیمار دمایی 5ین منظور ه اب. دانه صورت گرفت سیاه

 V=Ki-p /10KE - CWlog10 m - CHt - CQt2 .نداسـتفاده شـد  )  درصـد 14 و 11، 8، 5(رطوبت بـذر  
نتایج تجزیه  .باشند  می معادله ضرایب   CQو   KE  ،CW، CHباشد که در آن      معادله قابلیت حیات بذر می    

، 4018/3  معادلترتیب بهدانه  سیاه و گاوزبانکاغذي،  براي کدو تخم KEها نشان داد که مقدار ضریب  داده
 2528/1 و 4195/2، 2148/3ترتیـب    بـه CWبراي این گیاهان مقدار ضـریب  . بود 9701/4 و   7485/6

 0665/0، 131/0ترتیب  به  نیزدانه  و سیاهگاوزبانکاغذي،   براي کدو تخمCHمقدار ضریب . برآورد گردید
  .تخمین زده شد 000478/0 و 000478/0، 00264/0 ترتیب  بهCQو مقدار ضریب  0516/0و 
  

   زوال بذر، انبارداري بذر، گیاهان دارویی:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
ه که بشر به اهلی کردن گیاهان پرداخت، نگهداري بذر از اهمیـت خاصـی برخـوردار بـود       از زمانی 

 فـصل رشـد    را از یـک   مورد نیاز خود  از زمان آغاز کشاورزي، کشاورزان مجبور بودند بذرهاي         . است
. نگهـداري کننـد  )  و گـاهی اوقـات چنـدین سـال     مـاه 18 تا 3طور معمول    به(براي فصل رشد بعدي     

 سـال یـا   100 تـا  10(هاي نامشخص  ژن الزم است که قابلیت حیات بذر براي دوره  همچنین در بانک  
 و کـاهش  رو شرایط نامـساعد انبـار منجـر بـه زوال      از این).1996هانگ و الیس، (حفظ شود   ) تر بیش

 گردد که شدت آن به شرایط محیطی در طی انبارداري بـستگی دارد            کیفیت بذرها در طی انبارداري می     
ترین عوامل   و دوره انبارداري از مهم رطوبت بذرمتعاقباً و دما، رطوبت نسبی   .)a2007 الیس و هانگ،  (
  .)2003کریشنان و همکاران، ؛ 1988 الیس و همکاران، (باشند ثر بر کیفیت بذر در طی انبارداري میؤم

 در انبـار بـه درك روابـط    آنبینی  بینی طول عمر بذر براي تولیدکنندگان بذر مهم است و پیش    پیش
. )1999تانگ و همکاران،  (کمی بین زوال بذر، کیفیت اولیه بذر، رطوبت بذر و دماي انبار بستگی دارد

 ر و و قابلیت حیات بذر صورت گرفته است        هاي متعددي براي کمی کردن رابطه بین شرایط انبا         تالش
ه یمعادله قابلیت حیات بذر را ارا  ) 1980(الیس و روبرتز     ).1968 روبرتز و ابدوال،     ؛1972هارینگتون،  (

  :کند می زیر توصیف  رابطهوسیله بهرا  این معادله قابلیت حیات بذر در طول انبارداري  کهدادند
  

)1    (                                                     V= Ki - p/10 KE - CWlog10 m - CHt - CQt2  
  

درصـد  : m  ،سـازي   روز ذخیـره pزنی یا پروبیت قابلیت حیـات بعـد از    پروبیت درصد جوانه: V ؛که در آن
 ،)رصـد د( قابلیت حیات اولیه توده بذر : Ki ،)گراد درجه سانتی( دماي انبار : t ،)بر مبناي وزن تر(رطوبت بذر  

CH و CQ :ضرایب ثابت مربوط به دما و  KE و   CW:  دنباش ضرایب ثابت مربوط به مقدار رطوبت می.  
  :باشد زیر میصورت  به رابطه بخشاولین .  مجزا تشکیل شده استرابطه از دو 1 رابطه

  

)2(                                                                                                        V=Ki-p/σ   
  

. باشـد  سازي مـی   روز ذخیرهpزنی یا پروبیت قابلیت حیات بعد از  پروبیت درصد جوانه: V ؛رابطهکه در این   
  .)باشد  می1 رابطهکه قسمت دوم  (شود می بیان 3 رابطهوسیله   و شرایط انبارداري بهσ بین هاي هطراب

  

)3(                                                             log10 σ = KE - CW log10 m - CHt - CQt2   
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 انبارداري انجام شـده طـی      هاي سري از آزمایش   توان با یک    را می  3 رابطه ضریب موجود در     چهار
ـ         دامنه گسترده   ترکیبـی از  1 رابطـه ). 1980الـیس و روبرتـز،      (دسـت آورد     هاي از دما و رطوبت بـذر ب

 و با داشتن کیفیت براي هر گونه گیاهی رابطهدست آوردن ضرایب  هپس از ب. باشد می 3 و 2 هاي رابطه
 کیفیـت بـذر را در طـی انبـارداري           توان  می ،اولیه بذر، دماي انبار، مقدار رطوبت بذر و دوره انبارداري         

مـورد  شـده     در طراحی و مدیریت بانـک ژن و انبـارداري در شـرایط کنتـرل      رابطه این   .بینی کرد  پیش
  .)2008؛ لیو و همکاران، 2004برادفورد،  (گیرد استفاده قرار می

  
  . ضرایب معادله حیات بذر در برخی از گیاهان زراعی-1جدول 

  منبع KE CW  CH  CQ  گیاه
  )1980(الیس و روبرتز   000478/0  0329/0  342/5  144/9  جو

  )1985(دیکی و بویر   0004/0  04/0  761/2  217/6  باقال مصري
  )1988(الیس و همکاران   000491/0  0295/0  602/4  502/8  نخود
  )1988(الیس و همکاران   000478/0  0329/0  54/4  718/7  کلزا

  )1988(الیس و همکاران   000478/0  0329/0  16/4  74/6  آفتابگردان
  )1988(الیس و همکاران   000478/0  0329/0  03/5  668/8  برنج

  )1990(الیس و همکاران   000478/0  0329/0  723/4  943/8  چغندر قند
  )1990(الیس و همکاران   000478/0  0329/0  761/4  09/9  لوبیا

  )1990(کو و همکاران   000349/0  041/0  305/6  588/10  سورگوم
Anacardium occidental L. 389/6  877/2  0329/0  000478/0   1996(امواشا و همکاران(  

  )2003(هی و همکاران   0000839/0  0563/0  15/5  35/8  آرابیدوبسیس
  )b2007(الیس و هانگ   000454/0  0332/0  836/4  498/8  گندم
  )b2007(الیس و هانگ   000454/0  0322/0  993/5  993/9  ذرت

  
 هرز، گیاهان زراعی، گیاهـان  هاي هاي گیاهی مختلفی از جمله علف   ضرایب معادله حیات در گونه    

بینـی قابلیـت حیـات یـا       و از آن در پـیش     ) 1 جـدول (یـین   زینتی، درختان میوه و درختان جنگلـی تع       
؛ الیس 1981؛ الیس و روبرتز، 2000تانگ و همکاران، (زنی در طول انبارداري استفاده شده است  جوانه

؛ 1999؛ فـابریزیوس و همکـاران،   1990؛ الیس و همکاران، 1980؛ الیس و روبرتز،     1982و همکاران،   
  ).2007؛ اوسبرتی، 1998؛ اوسبرتی و گومز، 1999 ؛ بانر،1992پیتافیلهو و الیس، 
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کردن روابط بین شرایط انبار و قابلیت حیات بذر و تعیـین ضـرایب معادلـه حیـات بـذر بـه              کمی
هـاي انبـار     را با ویژگـی ند که بتوانند قابلیت حیات بذرها    ک تولیدکنندگان بذر گیاهان دارویی کمک می     

منظور تعیـین ضـرایب ثابـت معادلـه قابلیـت حیـات در        مطالعه به رو این    از این . بینی کنند  موجود پیش 
  .دانه انجام شد  و سیاهگاوزبانکاغذي،  بذرهاي کدو تخم

  
  ها مواد و روش

در طـی  بینی طول عمـر بـذر        هدف از طراحی این آزمایش تعیین ضرایب معادله حیات براي پیش          
 45، 40، 35، 30 دماي 5رهاي آزمایشی شامل تیما. بوددانه    و سیاه  گاوزبانکاغذي،   کدو تخم انبارداري  

.  تکـرار بـراي هـر گیـاه بـود     4 درصـد بـا   14 و 11، 8، 5بـذر   هاي گراد و رطوبت   درجه سانتی  50و  
 هـاي   براي ایجاد رطوبـت .گراد تامین گردید  درجه سانتی5/0تیمارهاي دمایی توسط انکوباتور با دقت   

  ):1995،  تکرونیتون وپهام(مختلف از رابطه زیر استفاده شد 
  

)4   (                                                                                     12 100
100 W

)B(
)A(W 




 
  

وزن اولیه توده بـذر و  : 1W نظر،درصد رطوبت مورد: B درصد رطوبت اولیه بذر،    :A ؛که در این رابطه   
2W :باشد نظر میموردافه کردن رطوبت براي رسیدن به رطوبت وزن ثانویه توده بذر بعد از اض.  

قبل از اضافه کردن مقدار آب مورد نیاز براي هر سطح رطوبتی، بذرها در داخل فویـل آلومینیـومی        
 زبـراي اطمینـان ا  . سپس مقدار آب مورد نیاز به هر تیمار اضافه شد و در فویل بسته شـد    . قرار گرفتند 

 هـا  فویل بعد از آن    .مهر و موم شده قرار گرفتند      هاي  درون پالستیک  ها یل، فو ها آن آب از    خارج نشدن 
 ساعت قرار گرفتند تا رطوبـت بـین بـذرها بـه     24مدت  بهگراد   درجه سانتی10در یخچال و در دماي     

  .نظر قرار گرفتندها در دماي مورد  ساعت فویل24بعد از . تعادل برسد
تایی از   50 تکرار   4. زنی انجام شد   جوانه گیري و آزمون   نمونهاز تیمارها   در فواصل زمانی مختلف     

اي   روي دو عدد کاغذ حوله      بر ) درصد 10وایتکس   (نظر انتخاب و بعد از ضدعفونی      هر گیاه مورد   بذر
براي جلوگیري از تبخیر رطوبـت،     ). روش ساندویچ (چیده و با کاغذي دیگر روي بذرها پوشانده شد          

 درجـه  25در دمـاي   و  داخـل انکوبـاتور       و بعد از آن در     ندشته شد  کاغذي در پالستیک گذا    هاي حوله
دانـه در   سـیاه کاغذي در روز هشتم،  کدو تخم در  هر تیمارزنی جوانه درصد ،ندداده شدقرار  گراد   سانتی

دسـت آمـده از تیمارهـاي دمـایی و      ههاي ب از داده.  یادداشت شدروز دهم و گاوزبان در روز چهاردهم  
  . قابلیت حیات استفاده شدن در هر گیاه براي تعیین ضرایب معادلهرطوبتی در طی زما
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 بعد از انبـارداري بـراي هـر دمـا و     روززنی در مقابل  ابتدا منحنی جوانه ،   رابطه براي تعیین ضرایب  
تجزیـه  .  تیمارها تجزیه پروبیت انجام شـد تک زنی تک جوانه اي بر ورطوبت بذر و هر تکرار رسم شد     

زنـی   معکوس شیب منحنی جوانه   . گردد  در مقابل زمان می    زنی جوانهدن منحنی   پروبیت باعث خطی ش   
براي هـر تیمـار    σکه مقدار   بعد از این.شود  در نظر گرفته میσعنوان   بعد از انبارداري بهروزدر مقابل   

  .ت براي هر گیاه استفاده شد براي برآورد ضرایب معادله قابلیت حیا3 تعیین شد از رابطه
  

 نسبی مختلف هاي دانه در تعادل با رطوبت کاغذي، گاوزبان و سیاه مقدار تقریبی محتوي رطوبت بذر کدو تخم -2جدول 
  . نمکیهاي ایجاد شده با محلول

  دانه سیاه  گاوزبان  کاغذي کدو تخم  )درصد(رطوبت نسبی   محلول نمکی  )درصد، بر مبناي وزن تر(رطوبت بذر 
  58/31  20/25  42/23  100  آب مقطر

KCl 88  99/9  45/10  43/11  
NaCl 75  05/8  29/8  58/8  
NaBr 55  61/5  81/6  54/5  

MgCl2 32  77/5  14/7  20/6  
LiCl 12  15/1  2  1/2  

  
ي اشوند رابطه بین محتو می هم نامیده 1دماهاي جذب عنوان هم  تعادل هیگروسکوپی که بههاي منحنی

گیـري   این منحنی را با انـدازه . دهند نشان میرا رطوبت بذر و رطوبت نسبی محیط در یک دماي ثابت          
توان  کنند و از آن می  نسبی مختلف تعیین میهاي مقدار رطوبت از دست رفته و یا جذب شده در رطوبت

منحنی تعادل هیگروسکوپی براي تعیین . بینی میزان رطوبت بذر در هر رطوبت نسبی استفاده کرد در پیش
ین صورت که ه اب). 1989، دونالد و کاپلند مک( استفاده شد 2 جدوله شده در ی ارا نمکیهاي از محلول

 سپس . برسندعکه به حالت اشبا لیتر آب مقطر حل شدند تا زمانی  میلی50نظر در  نمکی موردهاي محلول
 در ظـروف واکیـوم   هـا   سپس این محلول.دنتفبذرها روي توري قرار گرفته و در داخل ظرف جاي گر      

پس از گذشت یـک هفتـه،   . مدت یک هفته قرار گرفتند  گراد به   درجه سانتی  30  و در دماي    شده ریخته
 بذرها در داخل پاکت قرار گرفتند و در دماي ،پس از وزن کردن.  خارج و وزن شدند  ها بذرها از ظرف  

المللـی آزمـون    انجمن بین (و سپس وزن شدند خشک شدند ساعت  17مدت   گراد به  سانتی   درجه 103
  : در هر محلول نمکی از رابطه زیر محاسبه شد در هر گیاهرصد رطوبت بذرد. )1985، 2بذر

                                                
1- Absorption Isotherms 
2- International Seed Testing Association 
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)5                  (                                                                  100
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 بعـد از  وزن بـذر : 2W  ووزن بذر قبل از خشک کردن: 1W درصد رطوبت بذر، :M ؛که در این معادله   
  صـورت گرفـت  SASافـزار آمـاري    نـرم اسـتفاده از   بـا   ها تجزیه و تحلیل داده    .باشد میخشک کردن   

  .)2007سلطانی، (
  

  نتایج و بحث
کاغـذي،    نمکـی در کـدو تخـم    هـاي  رابطه بین رطوبت بذر و رطوبت نسبی ایجاد شده با محلـول           

سـازي رابطـه    براي کمی. یه شده استارا 1گراد در شکل   درجه سانتی30دانه در دماي      و سیاه  گاوزبان
زمینـی    از چنـین تـابعی در بـادام   .وبت نسبی هوا از تابع درجه سوم استفاده شـد   طت بذر و ر   ببین رطو 

 اسـتفاده  )2007 (توسط اوسبرتی Brachiaria brizantha  درو) 1998(توسط اوسبرتی و همکاران 
ي سه مرحله مشخص    اشود، دار  میشاهده   م )1( که در شکل      هیگروسگوپی  منحنی تعادل رطوبت   .شد

در مرحلـه اول آب بـه   . باشـند  این سه مرحله نمایانگر مراحل جذب یا از دسـت دادن آب مـی         . است
در این . ی از ساختمان شیمیایی بذر را تشکیل دهدیسختی با بذر پیوند دارد و ممکن است که آب جز      

مرحلـه دوم منحنـی   . یابـد  مـی شدت افزایش   در رطوبت نسبی، رطوبت بذر به  اندکیمرحله با افزایش    
 در ایـن مرحلـه   .تر از مرحله اول با بذر پیونـد دارد  تعادل رطوبتی مربوط به آبی است که با نیروي کم        

آبی که در مرحله سوم قرار دارد، آبی است که در قالـب پیونـدهاي خیلـی               . باشد میشیب افزایش کم    
این آب به راحتی بـا خـشک کـردن      . بافتی وجود دارد  ضعیف و آب آزاد در فضاي بین سلولی و بین           

 در ایـن مرحلـه بـا    .شـود  مـی  سریع بذر باعث زوالشود و اگر این مقدار آب خارج نگردد،   خارج می 
ورتـوکی و لئوپولـد،   (یابـد   تري افزایش می بت نسبی هوا، رطوبت بذر با شیب بیش       و رط اندكافزایش  

کاغـذي در   ر موارد رطوبت بذر کـدو تخـم  ت ست که در بیش این ا)1(توجه در شکل   نکته قابل ).1987
تـر از    بـیش  گاوزبـان  و در    گاوزبـان تر از    بیش)  نسبی مختلف  هاي رطوبت( مختلف نمکی    هاي محلول

بـذرهاي کـدو   . دانه بود که این به ماهیت ترکیبـات شـیمیایی بـذرهاي ایـن گیاهـان ارتبـاط دارد                سیاه
. باشـند  مـی تـري    بـیش دانه داراي درصد روغن       سیاه  نسبت به  نگاوزبا  و گاوزبان نسبت به    کاغذي تخم

تري  تمایل کمعلت ممانعت روغن از ورود آب،  بهتري دارند  کلی بذرهایی که درصد روغن بیش    طور  به
  .به جذب آب از محیط دارند
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  ).ج(دانه  هو سیا) ب(، گاوزبان )الف(کاغذي  رابطه بین رطوبت بذر و رطوبت نسبی بذرهاي کدو تخم -1شکل 
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  باشد  درصد می5 درجه و رطوبت 50  نمودار الف مثالی از منحنی بقاي بذر گاوزبان در دماي-2شکل 

  .دهد مینمودار الف را نشان در  تبدیل درصد به پروبیت نمودار ب
  

 50گاوزبان در مقابل زمان بعد از انبارداري در دماي         بذر   زنی جوانه منحنی درصد    ) الف -2(شکل  
 منحنی داراي شـکل سـیگموئیدي   بر این اساس . دهد می نشان   را درصد   5گراد و رطوبت     سانتی  هدرج
 اولیه بذر تا مـدتی بـدون تغییـر بـاقی     زنی جوانهکه در ابتداي دوره انبارداري، درصد        طوري باشد، به  می
بـاال باشـد ایـن    چه دما و رطوبت بـذر  کند و هر این بسته به گونه و شرایط انبارداري فرق می        . ماند می

تـر باشـد    تر است و اگر در شرایط مشابه انبارداري، در یک توه بـذري، ایـن دوره طـوالنی                  دوره کوتاه 
شـود   عنـوان شـاخص کیفیـت اولیـه بـذر در نظـر گرفتـه مـی                 دهنده کیفیت باالتر بذر است و به       نشان

شکل . یابد گذشت مدت زمان بعد از انبارداري بذر، قابلیت حیات بذر کاهش می      با  ). 2004برادفورد،  (
کـه مالحظـه   طور همـان . دهد میرا نشان  پروبیت شده در مقابل زمان زنی جوانه منحنی درصد  )ب -2(
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آید که معکوس  صورت خطی در می شود به الف به پروبیت تبدیل می   -2که منحنی    شود، بعد از این    می
با این روش، مقدار سیگما براي تمام فاکتورهاي        . شود میعنوان سیگما در نظر گرفته        به شیب این خط  

  .دمایی و رطوبتی در هر گیاه محاسبه و از آن در محاسبه ضرایب معادله حیات استفاده شد
  

  
دانه  و سیاه) ب(اوزبان ، گ)الف(کاغذي   رابطه بین لگاریتم درصد رطوبت بذر و لگاریتم سیگما در هر دما در کدو تخم- 3شکل 
  .دهند را نشان میگراد   درجه سانتی50 و 45، 40، 35، 30ترتیب دماهاي   لوزي، مربع، مثلث، دایره و ستاره بهمیعال). ج(

  
 رابطـه بـین   4و در شکل  رابطه بین لگاریتم رطوبت بذر و لگاریتم سیگما براي هر دما  3در شکل   

ـ دانه ارا  و سیاهگاوزبانکاغذي،   در کدو تخمها ک رطوبتت لگاریتم سیگما در مقابل دما در تک     ه شـده  ی
باشد  ه گیاهان رابطه بین لگاریتم رطوبت بذر و لگاریتم سیگما خطی میهم در ،3شکل اساس بر. است

منحنی واکنش . یابد صورت خطی کاهش می ه دماها، لگاریتم سیگما بههمکه با افزایش رطوبت بذر در  
 از یـک  گاوزبـان دانه و  کاغذي از معادله درجه دوم و در سیاه م سیگما در کدو تخمدما در مقابل لگاریت   
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ثابت   CQ مقدارگاوزباندانه و  رو در تخمین ضرایب معادله حیات سیاه از این. معادله خطی تبعیت کرد
 مختلف مشابه اسـت  هاي  زیرا این ضریب تا حدودي بین گونه، در نظر گرفته شد 000478/0معادل  و  
 در نظـر  000478/0مقـدار آن را  توان  میبینی باشد،  قابل پیشکه این ضریب ناشناخته و یا غیر زمانیو  

  .)1990دیکی و همکاران،  (گرفت
  

  
  

 لوزي،  عالیم).ج(دانه  و سیاه) ب(، گاوزبان )الف(کاغذي   رابطه بین دما و لگاریتم سیگما در کدو تخم-4شکل 
  .دنباش می درصد 14 و 11، 8، 5 بذر هاي ربوط به رطوبتترتیب م مربع، مثلث و دایره به

  
  .دانه کاغذي، گاوزبان و سیاه  ضرایب معادله حیات بذر برآورد شده در کدو تخم-3جدول 

  KE CW  CH  CQ  گیاه
  00264/0±0008/0  131/0±066/0  2148/3±206/0  4018/3±306/1  کاغذي کدو تخم

  000478/0±00/0  0665/0±006/0  4195/2±253/0  7485/6±342/0  گاوزبان
  000478/0±00/0  0516/0±0078/0  2528/1±331/0  9701/4±447/0  دانه سیاه
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) 3ه رابط(اي  جملهادله قابلیت حیات از رگرسیون چندبراي تعیین ضرایب ثابت دمایی و رطوبتی مع
ه شده یارا 3 جدول  درها دانه استفاده شد، که مقادیر برآورد شده آن  و سیاهگاوزبان، کاغذي در کدو تخم

دانـه    و سـیاه گاوزبـان کاغـذي،    براي کدو تخمKE مقدار ،3 در جدول اساس اطالعات مندرج  بر. است
 ،2148/3 ترتیـب   براي این سه گیـاه بـه  CWمقدار  . دست آمد  ه ب 9701/4  و 7485/6 ،4018/3 ترتیب به

 0665/0 ،131/0 ترتیب دانه به ه و سیاگاوزبانکاغذي،  م کدو تخدر CH.  برآورد گردید2528/1  و4195/2
ین ترتیب ه ا ب. بود000478/0 و 000478/0، 00264/0ترتیب   به براي این سه گیاهCQ و مقدار 0516/0 و

  :صورت زیر شد فرم کلی معادله حیات براي این سه گیاه به
  

20026401310214834018310                  کدو تخم کاغذي   t/t/mlog///pKiV   
  

2000478006650419527485610                            گاوزبان t/t/mlog///pKiV   
  

2000478005160252819701410                     دانه        سیاه t/t/mlog///pKiV   
  

 مشابه استتا حدودي در بین گیاهان مختلف  CQ و CH بیان داشتند که ضرایب دمایی انمحقق
دست  هتایج ب ن. در بین گیاهان مختلف متفاوت استCW و KE اما ضرایب )1990دیکی و همکاران، (

دست آمده  هبمقدار تر از  در این گیاهان بیش CHضریب مقدار  آن است که بیانگرآمده در این گیاهان 
الیس  ( تا حدوي مشابه نتایج دیگران بودCQ اما ضریب ،استي گیاهان مختلف ان برامحققسایر توسط 

 پژوهشدر این ین ترتیب ه اب .)1996 ؛ امواشا و همکاران،1990؛ الیس و همکاران، 1980 و روبرتز،
توان  از این معادالت می. دانه تعیین شد  و سیاهگاوزبانکاغذي،  ضرایب ثابت معادله حیات براي کدو تخم

  .، استفاده کرد ژنهاي و بانکبینی قابلیت حیات این بذرها در شرایط انبارداري کنترل شده  در پیش
  

  گیري کلی نتیجه
دهند که شـدت   گیرند قابلیت حیات خود را از دست می  انبار قرار میکه بذرها در   کلی زمانی طور  به

 باشـد،  ترزوال به شرایط دمایی و رطوبتی انبار بستگی دارد و هرچه دمـا و رطوبـت نـسبی انبـار بـاال              
همچنین شایان ذکر است که براي حصول عملکرد باال در گیاهان زراعی، . یابد سرعت زوال افزایش می

 و تولیدکنندگان بذر و کشاورزان به دنبال بذرهایی با استاي با کیفیت باال ضروري     یابی به بذره   دست
رو  از این. استگذارد شرایط انبارداري  ثیر میأاز جمله عواملی که بر کیفیت بذر ت. باشند کیفیت باال می  

تولیدکننده بذر  زیرا ،باشد میبینی قابلیت حیات بذر در طی انبارداري براي تولیدکنندگان بذر مهم             پیش
  بـذر را بـا   انبـارداري ، طول مدتکیفیت بذر تولیدي خودضمن باال نگه داشتن   خواستار این است که     
بـا توجـه بـه ایـن توضـیحات      . که کیفیت باالي آن حفـظ شـود، بدانـد        نحوي بهدانستن دما و رطوبت     
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ضـرایب ایـن   یـن مطالعـه   در ا. بینی کیفیت بذر در طی انبارداري از اهمیت باالیی برخوردار است   پیش
بینی زوال  توان در پیش  از آن میکهدانه تعیین شد     و سیاه  گاوزبانکاغذي،   معادله براي گیاهان کدو تخم    

توان در طراحـی و مـدیریت      میهمچنین از این اطالعات     . بذر این گیاهان در شرایط انبار استفاده کرد       
  .استفاده کرداین گیاهان بانک ژن 
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Abstract1 

Predicting seed viability would be extremely beneficial to seed producers and the 
prediction of seed viability depends on understanding the quantitative relationships 
between seed longevity, seed moisture content and storage temperature. Thus, the 
objective of this investigation was to quantify relationship between temperatures, 
seed moisture and seed deterioration and determination seed viability constants in 
medicinal pumpkin, borago and black cumin. Five storage temperatures (30, 35, 40, 
45 and 50 oC) and four moisture content levels (5, 8, 11 and 14%) were used. Seed 
viability equation is V = Ki-p/10 KE - CWlog10m - CHt - CQt2. The Ki is the initial seed 
quality constant, p is the storage period (days), m is moisture content (%, fresh 
weight basis), t is temperature (oC) and KE, CW, CH and CQ are constants. The results 
showed that KE was 3.4018, 6.7485 and 4.9701 for medicinal pumpkin, borago and 
black cumin, respectively. The value of CW was 3.2148, 2.4195 and 1.2528 for three 
species, respectively. The value of CH for medicinal pumpkin, borago and black 
cumin was 0.131, 0.0665 and 0.0516, respectively and CQ for medicinal pumpkin, 
borago and black cumin was 0.00264, 0.000478 and 0.000478, respectively. 
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