
 الهی حمیدرضا عیسوند و زینب فرج
 

 147

 
 تولید گیاهیهاي  نشریه پژوهش

 1396جلد بیست و چهارم، شماره دوم، 
http://jopp.gau.ac.ir 

  
 »گزارش کوتاه علمی«

  

  بررسی قابلیت انبارمانی و کیفیت فیزیولوژیک بذر دو اکوتیپ گیاه دارویی 
   شده  پیري تسریع با استفاده از آزمون)Salvia officinalis (مریم گلی

  
  2الهی  و زینب فرج1وندحمیدرضا عیس*

  دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان، 1
  ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان  آموخته کارشناسی دانش2

  26/10/1395: ؛ تاریخ پذیرش 16/4/1395: تاریخ دریافت
  ١چکیده

کشاورزان این گیاه را از طریق بذر تکثیر .  است داروییتیره نعناعیان که داراي خواصگلی گیاهی است از   مریم:سابقه و هدف
 براي بررسی بنابراین این پژوهش. ی وجود نداردگل خصوص توانایی انبارمانی و آزمون بنیه براي مریم اطالعات کافی در. کنند می

  .آورد ظهور گیاهچه در مزرعه، انجام شدپتانسیل انبارمانی و امکان استفاده از آزمون پیري زودرس جهت بر
  

گلی   شامل دو اکوتیپ مریمها عامل.  انجام شدصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار  آزمایش به:ها مواد و روش
، 24صفر، ( سطح در پنج)  درصد100گراد و رطوبت نسبی   درجه سانتی40دماي (زمان اعمال پیري زودرس  و مدت) همدان و اصفهان(

 چه، درصد گیاهچه چه و ساقه زنی، طول ریشه زنی، سرعت جوانه در این آزمایش صفات درصد جوانه. بود)  ساعت96 و 72، 48
  .غیرعادي، سرعت ظهور گیاهچه در گلدان، بنیه بذر، هدایت الکتریکی، نشت پتاسیم و کلسیم مورد مطالعه قرار گرفت

  
تأثیر  عادي تحت هاي غیر درصد گیاهچه. گرفتند تیپ قرارتأثیر مدت پیري و نوع اکو ه تحتشد بررسی همه صفات :ها یافته
زمان  دست آمده در هر دو اکوتیپ با افزایش مدت بر اساس نتایج به. کنش اکوتیپ و مدت پیري تسریع شده قرار گرفت برهم

مراتب از اکوتیپ  ین کاهش در اکوتیپ همدان به زنی با کاهش محسوسی رو به رو شد که ا اعمال پیري، درصد و سرعت جوانه
افزایش هدایت الکتریکی . در اثر تیمار پیري، میزان نشت پتاسیم، کلسیم و هدایت الکتریکی افزایش یافت. اصفهان شدیدتر بود

  . تر از اکوتیپ اصفهان بود ناشی از پیري زودرس در اکوتیپ همدان بیش
  

هاي  ترتیب براي اکوتیپ  ساعت به48 و 24مدت  شده به وهش نشان داد که اعمال پیري تسریع نتایج حاصل از این پژ:گیري نتیجه
در مجموع بذر اکوتیپ اصفهان در مقایسه با  .تر ظهور گیاهچه در مزرعه مناسب است همدان و اصفهان، جهت برآورد دقیق

ها در  زنی استاندارد اکوتیپ نشان داد که درصد جوانه T ایج آزموننت. تري برخوردار بود اکوتیپ همدان از پتانسیل انبارمانی بیش
زنی استاندارد در این نوع از بذرها، معرف   آزمون جوانهها در خاك گلدان متفاوت است، بنابراین آزمایشگاه با درصد سبزشدن آن

   .تعداد بذرهایی که بتوانند در مزرعه سبز شوند نیست
  

    بذر، فرسودگی بذر، کیفیت بذر انبارمانی بذر، بنیه:هاي کلیدي واژه

                                                
  eisvand.hr@lu.ac.ir : مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 هاي آزمون ترین مهم از یکی شده پیري تسریع آزمون

  بذرفیزیولوژیکی پتانسیل ارزیابی براي استفاده شده
با اعمال پیري  .)11(گیاهی است مختلف  هاي گونه

 با يذرهاب از تر کیفیت سریع کم بذرهايشده،  تسریع
 ،هاي این روشگر کاربرددیاز  .یابند می زوال باال بنیه

 با  بذرهاي).7(برآورد قابلیت انبارمانی بذرها است 
 در و شده سبز بهتر توانند می باالتر قدرت و کیفیت
 شدن و سبز درصد محیطی هاي تنش با شدن مواجه

 نهایت در و داشته را باالتري زنی جوانه سرعت
نگهداري . )10(نمایند  نیرومندتري تولید هاي گیاهچه

در شرایط انبارداري  ).Eruca sativa L ( منداببذر
داري بر درصد  اي تأثیر معنی خشک و شرایط سردخانه

که  زنی و شاخص بنیه نداشت در حالی و سرعت جوانه
 داري تفاوت معنی) .Anthemis altissima L( در بابونه

زنی در هر دو شرایط انبارداري  از نظر درصد جوانه
زنی در  ترین درصد جوانه بیشکه  طوري  مشاهده شد به

 مورد در). 1(دست آمد  بابونه در شرایط انبار خشک به
 زمان  مدت با تر بزرگ بذرهاي ،خردل بذرهاي

 با تر کوچک بذرهاي به نسبت تر انبارشدگی کم
 تري بیش شدن سبز درصد تر انبارشدگی بیش زمان  مدت

ما با افزایش د) Brassica napus (زاکلدر  ).4(داشتند 
زنی و رشد   جوانهاتو زمان زوال بذر میزان صف

گیاهچه از جمله طول گیاهچه و ضریب آلومتري ارقام 
   .)2(د مختلف با کاهش مواجه ش

بین تفاوت ژوهش بررسی هدف از این پ
ر حفظ قوه نامیه از نظگلی  مریم) ها اکوتیپ (يها نمونه

  برآورد سبزيانبارمانی و بهترین مدت پیري بذر براو 
 کشت این گیاه جا که از آن .بودخانه گلشدن در خاك 

سنجی استفاده از  امکان  بنابرایناز طریق بذر است،
شاخصی براي تخمین عنوان  هشده ب پیري تسریعزمون آ

عبارتی افزایش دقت در برآورد درصد ظهور  بنیه و به
  .ها در محیط خاك، پرداخته شد گیاهچه

  ها مواد و روش
 در آزمایشگاه زراعت دانشکده یشآزمااین مطالعه 

صورت فاکتوریل در  کشاورزي، دانشگاه لرستان به
 تصادفی در سه تکرار طراحی و اجرا قالب طرح کامالً

عوامل مورد بررسی شامل اعمال تیمار پیري . شد
گلی در پنج  شده روي بذر گیاه دارویی مریم تسریع
هاي  و اکوتیپ)  ساعت96 و 72، 48، 24، 0(سطح 

گلی در دو سطح  تلف بذر گیاه دارویی مریممخ
اکوتیپ   بذر.بود) اکوتیپ همدان و اکوتیپ اصفهان(

 و بذر )فریدونشهر (اصفهان از شرکت پاکان بذر
در اواخر یپ همدان از روستاي دهسور همدان اکوت

این بذور تا زمان .  تهیه گردید1394ماه سال  شهریور
گراد و  سانتی درجه 10 تا 0اجراي آزمایش در دماي 

 تیمار . نگهداري شده بودنددرصد 50 تا 40رطوبت 
 گلی در شرایط بذر گیاه دارویی مریم شده تسریع پیري

   نسبی رطوبت و سلسیوس درجه 40±2 حرارت
   و 72، 48، 24، صفرمدت  به( )6 (درصد 100
   صورت هب  هدایت الکتریکی.اعمال شد)  ساعت96
ري، انتخاب و پس از  بذري از هر توده بذ50 تکرار 4

  ور ساخته  لیتر آب دیونیزه غوطه میلی 250در توزین 
گراد   درجه سانتی20 ساعت در دماي 24مدت  و به

از بذر میزان نشت پتاسیم و کلسیم . نگهداري شدند
 TX2000 مدل TXRFوسیله دستگاه جذب اتمی  به

در طی آزمون . تعیین شد Gnr optica ساخت شرکت
 بذر از هر تیمار به 50ندارد تعداد زنی استا جوانه
  به تکرار و3اي استاندارد در  هاي شیشه پتري

گراد انتقال   درجه سانتی23±2دماي ژرمیناتور با 
  .یافتند
منظور تعیین بهترین زمان شرایط پیري تسریع  به

بینی درصد ظهور گیاهچه در  خصوص پیش شده در
ر هر به تعداد پنج بذر دخاك، بذرهاي هر اکوتیپ 

 تکرار در خاك رسی با بافت متوسط 3 گلدان در
 بین درصد و سرعت ظهور  سپس.کشت شدند
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گیاهچه در شرایط گلخانه که شرایط نور کامل و دماي 
زنی  هاي جوانه گراد بود با داده  درجه سانتی15 تا 12

آزمون ) شده انجام شده بعد از پیري تسریع(استاندارد 
Tر نرمال بودن بررسی و از نظ ها داده.  انجام شد

صورت آزمایش فاکتوریل در   بهMSTAT-C توسط
.  تصادفی تجزیه واریانس شدندقالب طرح کامالً

 در سطح پنج LSDها نیز به روش  مقایسه میانگین
  .درصد انجام شد

  
  نتایج و بحث

زنی در اکوتیپ  درصد جوانهنتایج نشان داد 
پیري . تر از اکوتیپ همدان بود اصفهان بیش

زنی هر دو اکوتیپ را کاهش  شده درصد جوانه تسریع
. تر بود داد اما میزان کاهش در اکوتیپ همدان بیش

ها  پروتئینتولید بیان داشتند که ) 1997(ورما و سینگ 
زنی، رشد محور جنینی و  نقش مهمی در فرآیند جوانه

اي ایفاء  کننده مواد اندوخته هاي هیدرولیز تولید آنزیم
وکارهاي ذکر  یري با ایجاد اختالل در ساز و پنماید می

. )12 (شود زنی می شده باعث کاهش شاخص جوانه
میزان درصد نشان داد که ) T(نتایج آزمون تی 

ر ها در آزمایشگاه با درصد ظهو زنی این اکوتیپ جوانه
 نتیجه آزمون گیاهچه در خاك متفاوت است و بنابراین

رهایی که در زنی استاندارد بیانگر میزان بذ جوانه
زنی  اما نتایج آزمون جوانه.  نیست،مزرعه سبز شوند

استاندارد بر روي بذرهاي تیمار شده توسط آزمون 
به ) در برخی سطوح پیري بسته نوع اکوتیپ(پیري 

خوبی با میزان سبز شدن بذر در مزرعه همخوانی 
مراتب از  زنی اکوتیپ اصفهان به  سرعت جوانه. داشت

تر بود و در هر دو اکوتیپ  اکوتیپ همدان بیش
زمان اعمال پیري تسریع شده منجر به  افزایش مدت

کی از ی. دزنی گردی کاهش میزان سرعت جوانه
زنی  هاي بررسی کیفیت بذر سرعت جوانه شاخص

عبارتی هرچه اکوتیپی بتواند در  بذور است و به
تري جوانه بزند از  تري و با سرعت بیش زمان کم مدت

. تري برخوردار خواهد بود وبکیفیت بذر مطل
 و بذر فرسودگی میزان تأثیر بررسی با نیزگران  پژوهش
 شرایط در نخود هاي ژنوتیپ و بذر قدرت بر شوري

 تأثیر با بررسی و) 8(اي  و گلخانه آزمایشگاهی
 ارقام عملکرد و استقرار زنی، جوانه بر بذر فرسودگی

  .)5(دست آوردند  هکلزا، نتایج مشابهی ب مختلف
مراتب از  طول ریشه و ساقه در اکوتیپ اصفهان به

تر بود و در هر دو اکوتیپ،  ن بیشاکوتیپ همدا
ش طول شده منجر به کاه  پیري تسریع افزایش مدت

 در  و ساقهترین طول ریشه  کم.ریشه و ساقه گردید
 ، ساعت پیر شده بود96مدت  اکوتیپ همدان که به
 اکوتیپ ترین طول ساقه در مشاهده شد و بیش

طول . )1جدول  (اصفهان در بذور شاهد مشاهده شد
کننده کیفیت  ترین صفات تعیین ریشه و ساقه از مهم
تأثیر اکوتیپ و شرایط محیطی  بذور است که تحت

 در بررسی گران همچنین پژوهش .گیرد قرار می
شده و سرما در ارزیابی بنیه  هاي پیري تسریع آزمون

ه این نتیجه رسیدند که زمینی ب طولی گیاهچه بادام
داري بر طول ریشه، طول  منطقه تولید بذر اثر معنی

هاي سرما و پیري و نیز طول  هیپوکوتیل در آزمون
شده دارد  ساقه و طول گیاهچه در آزمون پیري تسریع

ترین میزان بنیه گیاهچه در تیمار شاهد  بیش ).9(
در اکوتیپ آن ترین  اکوتیپ اصفهان مشاهده شد و کم

مشاهده  شده  ساعت پیري تسریع96دان و اعمال هم
مشخص آزمایش در  گران پژوهش .)1جدول  (گردید

 ساعت سرعت 96مدت  شده به نمودند که پیري تسریع
را نسبت به شاهد کلزا زنی و بنیه گیاهچه  جوانه

 همچنین موجب افزایش میزان نشاسته دهد کاهش می
 ). 3(د گرد و کل قندهاي دانه و کاهش پروتئین می
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  . گلی زنی و گیاهچه مریم هاي جوانه لفهؤ مقایسه میانگین اثر اکوتیپ و مدت پیري زودرس بر برخی م-1جدول 
Table 1. Mean comparison for effect of ecotype and accelerated aging on measured traits of sage. 

 شاخص بنیه بذر
Vigor 

  طول ریشه
Root length 

(cm) 

 ز نی جوانهسرعت 

  )بذر جوانه زده در روز(
Germination Speed 

  زنی درصد جوانه
Germination 
Percentage 

  شده پیري تسریع
Accelerated 
Aging (h) 

  اکوتیپ
Ecotype 

15.03bc 11.17bc 5.753a 91.81a 0 
11.28d 10.06bcd 4.740bc 78.48c 24 
10.14de 9.583cd 4.210de 73.98d 48 

8.737e 9.007de 3.743ef 64.00e 72 
6.397f 7.487e 3.193g 55.32f 96 

  همدان
Hamedan 

19.87a 14.87a 6.133a 95.45a 0 
16.34b 14.25a 5.137b 84.05b 24 

13.79c 13.24a 4.450cd 75.65cd 48 
10.36de 11.33b 3.680fg 63.96e 72 
9.480de 10.77bc 3.493fg 60.93e 96 

  اصفهان
Esfahan 

1.897 1.745 0.5025 4.312  LSD(P≤0.05) 

ي موجود در یک ستون که داري حرف مشترك هستند از ها نیانگیم .شده است   درصد انجامپنج و در سطح LSD به روش ها نیانگیمقایسه م
   .نظر آماري تفاوتی باهم ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD Test.   
  

  . زنی در آزمایشگاه با سبز شدن در خاك گلدان  آزمون تی در سطح پنج درصد جهت بررسی رابطه نتایج جوانه-2جدول 
Table 2. T test (0.05) for relationship between germination in lab and seedling emergence in post soil.  

  )ساعت(شده  پیري تسریع
Accelerated Aging (h) 

96 72 48 24 0 

 اکوتیپ
Ecotype  

18** 26.2** 3.2* 0.88ns 8.4** 
 همدان

Hamedan 

10.57** 5.3** 1.6ns 6.7** 10.65** 
 اصفهان

Esfahan  
  . داري  غیرمعنیnsو % 1دار در سطح   معنی**، %5دار در سطح   معنی*

* significant at 5% level, ** significant at 1% level and ns non-significant.  
  

هدایت الکتریکی در اکوتیپ همدان و ترین  بیش
 اکوتیپ درآن ترین   ساعت و کم96زمان پیري  مدت

در هر دو . مشاهده شداصفهان و در تیمار شاهد 
شده از صفر به  اکوتیپ با افزایش اعمال پیري تسریع

 ساعت میزان هدایت اکتریکی به واسطه آسیب 96
گیري افزایش  طور چشم وارد شده به غشاء سلولی به

از فزایش نشت مواد در اکوتیپ همدان یافت که این ا

 که تغییراتی ترین مهم. تر بود اکوتیپ اصفهان بیش
 هاي واکنش شود، شامل می ایجاد بذر در زوال ضمن

 دهیدروژناسیون هاي آزاد، رادیکال تولید مانند اکسیداسیونی
 همچنین ها، آلدئیدي پروتئین اکسیداسیون و آنزیمی
 نشت و افزایش غشا نفوذپذیري و یکپارچگی کاهش

 تغییر هاي آزاد، رادیکال تأثیر تحت غشا از ها الکترولیت
  فعالیتکاهش و نوکلئیک اسیدهاي مولکولی ساختمان
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اعمال پیري زمان  با افزایش مدت). 6( باشد می ها آنزیم
 که این  یافتشده میزان نشت پتاسیم افزایش تسریع

ترین نشت  بیش.  بودنشت در اکوتیپ همدان شدیدتر
 96زمان پیري  پتاسیم در اکوتیپ همدان و مدت

ترین میزان نشت پتاسیم در اکوتیپ  ساعت و کم
 از نظر نشت .دست آمد اصفهان و در تیمار شاهد به

زمان   اصفهان در سه مدت در اکوتیپ همدان و،کلسیم
وجود ندارد ولی  ساعت اختالف چندانی 48 و 24، 0

شده میزان نشت  اعمال پیري تسریع ساعت 96 و 72در 
که این افزایش  کلسیم در هر دو اکوتیپ افزایش یافت

   .تر بود مراتب از اصفهان بیش ان بهدر اکوتیپ همد
تواند  شده می مشخص شد که آزمون پیري تسریع

گلی استفاده   برآورد قدرت انبارمانی بذر مریمبراي

 تعیین منظور به گلی،  مریمبذر کشت از قبل. شود
و اطمینان از سبز شدن آن در مزرعه،  بذر کیفیت
  کرد و الزم استه به آزمون قوه نامیه نباید بسندصرفاً

بذر قدرت  .دشو استفاده شده پیري تسریع آزمون زا
  اصفهاناکوتیپ( قرار بگیرد اکوتیپثیر أت تواند تحت می

تري در مقابله با زوال بذر ناشی از  از قدرت بیش
 شده نسبت به اکوتیپ همدان برخوردار پیري تسریع

کشاورزان براي . )شت و توان انباري باالتري دابود
تر از کیفیت بذر، بهتر است قبل از کشت  اطمینان بیش

م نظر آزمون پیري زودرس انجا از نمونه بذري مد
دهند و نتایج آن را در تصمیم براي خرید و همچنین 

 .میزان بذر مصرفی لحاظ نمایند
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