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متفاوت  طی( تحت شرا.Melissa officinalis L) هیبذر بادرنجبو یکیالکتر تیهدا زانیم یبررس

 یانباردار

 ، رضا توکل افشاری و ناصر مجنون حسینی*1الهام نوذرپور
 کشاورزی دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و استاد دانشگاه تهراندانشکده  به ترتیب دانشجوی دکتری زراعت

 چکیده

بادرنجبویه این آزمایش به منظور بررسی تاثیر دما، رطوبت محتوی بذر و طول دوره انبارداری روی هدایت الکتریکی بذر 

(Melissa officinalis L.در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران د ) صورت فاکتوریل در قالب طرح کامأل به 1393ر سال

سطح  4گراد(، محتوی رطوبت بذر در درجه سانتی35و  30، 25، 20، 15، 10، 5سطح ) 7تصادفی انجام گرفت. در این آزمایش دما در 

نتایج تجزیه واریانس اثر دما  ( و شش زمان )یک، دو، سه، چهار، پنج و شش ماه( به عنوان فاکتورهای تحقیق بودند. طبق18و  13، 8، 3)

با افزایش دمای  دار بود.های بنیه گیاهچه و هدایت الکتریکی در سطح احتمال یک درصد معنیو رطوبت بذر در زمان برای شاخص

درجه  35و  30، 25درصد در دماهای  18و  13انبارداری و رطوبت بذر شاخص بنیه گیاهچه کاهش یافت. بذرهای با رطوبت 

روز انبارداری بودند. در کل با افزایش دمای انبارداری و رطوبت محتوی  30راد دارای افزایش شدید هدایت الکتریکی بعد از گسانتی

 بذر، مقدار هدایت الکتریکی افزایش یافت.

 ، دما، محتوی رطوبت بذر.هدایت الکتریکی: انبارداری، بادرنجبویه، کلمات کلیدی

 

 مقدمه

ترین نهاده مصرفی در کشاورزی است. زیرا بدون استفاده از یک بذر خوب حتی در زراعی و مهمبذر اساس تولید محصوالت 

توان حداکثر محصول و عملکرد را به دست آورد. زوال بذر به ها و انرژی فراوان نمیصورت مطلوب بودن شرایط دیگر و مصرف نهاده

 ,.Tavvakol-Afshari et al)  کاهدانایی بذر برای زنده ماندن میشود که از تواز دست رفتن کیفیت بذر با گذشت زمان گفته می

تر باشد، باشد. هر چه شرایط نگهداری از نظر رطوبت و دما نامناسبهای شایع در هنگام نگهداری بذرها می(. زوال بذر از پدیده2007

شود. زنی میتوده بذری از نظر خصوصیات جوانه شدت زوال یافتن بذرها بیشتر خواهد بود. در واقع زوال بذر باعث کاهش در کیفیت

 Mcdonald etگردد )ها بخصوص در شرایط تنش میزنی نامطلوب و کاهش قدرت رشد گیاهچهکاهش کیفیت بذر، منجر به جوانه

al., 2004; Tavvakol-Afshari et al., 2007.) رها طی چنانچه شرایط انبارداری نامساعد باشد، سبب زوال و کاهش کیفیت بذ

شود. غشاها برای بسیاری از اعمال متابولیکی بذرها از جمله تنفس )در کریستای میتوکندری( که انرژی مورد نیاز جهت نگهداری می

بذرهای کم بنیه  یا منبع انرژی را کاهش دهد. ATPتواند میزان ای در اعمال غشا میکند ضروری هستند. هر صدمهرشد بذر را تامین می

وال بذر در انبار، دارای انسجام غشایی کمتری هستند. در جریان آبنوشی، مواد محلول سیتوپالسمی بذرهایی که ساختمان حاصل از ز

کنند. اندازه گیری هدایت مواد تراوش یافته از بذرها روشی سریع، دقیق، ارزان و ها ناپایدار است به محیط بیرون تراوش میغشایی آن

های غیر مستقیم قدرت بذر است که میزان آزمون هدایت الکتریکی یکی از آزمون (.Copeland and McDonald, 1995ساده است )

 گذارند.ترین عواملی هستند که بر طول عمر بذر تأثیر میرطوبت بذر و دمای نگهداری از مهم کند.تراوش مواد سلولی را پایش می

                                                
 *E.Nozarpour@yahoo.com 
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(. در تحقیقی هدایت ISTA, 2009)بنیه نخود فرنگی پیشنهاد شده است استفاده از این آزمون به عنوان روش مناسبی برای تعیین 

گراد نگهداری شده بودند، درجه سانتی 45و  35، 25، 15، 5درصد در دماهای  17و  13، 5، 9های الکتریکی بذرهای کلزا که با رطوبت

ی سطوح گراد برای همهدرجه سانتی 15و  5 هدایت الکتریکی برای دماهای(. در مقدار Aliwand et al., 2012)اندازه گیری شد 

دهد که آزمون هدایت الکتریکی برای دماهای پایین انبارداری قابلیت نشان می این محتوی رطوبت بذر اختالف چندانی دیده نشد و

درجه سانتی 45و  35درصد در دماهای  17و  13با رطوبت  ی کلزانتایج این آزمایش نشان داد که بذرها. را ندارد هاتفکیک بین بذر

دهد هدایت د که به خوبی نشان مینباشزنی و همچنین افزایش شدید هدایت الکتریکی میگراد دارای کاهش شدید درصد جوانه

( از .Melissa officinalis Lگیاه دارویی بادرنجبویه )  .الکتریکی می تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی بنیه بذر در این شرایط باشد

باشد. باشد بذر بادرنجبویه مهمترین زمینه ازدیاد، بقا و گسترش این گیاه مینعناعیان است و سرزمین اصلی آن نواحی مدیترانه میتیره 

های زراعی است که برای اطمینان از دستیابی به تراکم مطلوب گیاهچه در مزرعه، مورد نیاز بذر با کیفیت، یک جزء کلیدی برای سیستم

 متفاوت شرایط طی زنی و کیفیت بذر بادرنجبویهبررسی خصوصیات جوانه تحقیق این  از هدف (.Kelly and Raymond, 1998)است 

 باشد.انبارداری می

 

 هامواد و روش

بذر گیاه دارویی بادرنجبویه به صورت  شاخص بنیه گیاهچه و هدایت الکتریکیاین آزمایش به منظور بررسی اثر انبارداری بر 

رزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاو

درجه  35 و 30، 25، 20، 15، 10، 5انجـام گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل هفت سطح دمایی ) 1393-94در کرج در سال 

از شرکت پاکان بذر  1393درصد( بود. بذرهای مورد آزمایش در سال زراعی  18و  13، 8، 3گراد( و چهار سطح رطوبتی ) سانتی

 (.Hampton and TecKrony, 1995شد )استفاده  (1) برای ایجاد رطوبت های مورد نظر از رابطهاصفهان تهیه شدند. 

W2 = W1(A-B)/(100-A)        -1 رابطه 

درصد رطوبت مورد نظر  Aدرصد رطوبت اولیه بذر و  Bجرم اولیه توده بذر )گرم(،  W1جرم آب مقطر )گرم(،  W2در این رابطه، 

( به وسیله سمپلر به هر 1باشد. سپس بذرها درون پاکت فویل آلومینیوم قرار داده شدند و مقدار آب مورد نیاز به دست آمده از رابطه )می

گراد به مدت درجه سانتی 10ها را مهر و موم کرده و در دمای اضافه شد و برای اطمینان از عدم تبادل رطوبت با بیرون، آن توده بذری

های آلومینیومی منتقل و به های مورد نظر بذرها به درون فویلساعت قرار داده تا بذرها هم رطوبت گردند. بعد از اعمال رطوبت 24

داری شدند. به فاصله هر یک ماه یک بار نمونه برداری صورت گرفت )یک، دو، سه، چهار، پنج و ور نگهماه درون ژرمینات 6مدت 

متر( ها )میلیزنی طول گیاهچهپس از آخرین روز جوانه محاسبه گردید.گیاهچه و هدایت الکتریکی بنیه هایی شاخص سپس شش ماه(.

 (.Abdul-Baki and Anderson, 1973د )محاسبه ش (2رابطه )گیری و شاخص بنیه از طریق اندازه

 SVI = چه اولیه(اقهچه اولیه + میانگین طول س)میانگین طول ریشه× زنی نهایی درصد جوانه   -2رابطه 

 گراد قرار داده شد. سپسدرجه سانتی 20ساعت در دمای  24لیتر آب دیونیزه به مدت میلی 40گیری هدایت الکتریکی برای اندازه

گرمی از بذر  032/0گیری شد و سه تکرار عدد بذر اندازه 50به دلیل ریزی بذر بادرنجبویه و مشکل در شمارش آن، میانگین وزن 

 20ساعت در دمای  24ور و به مدت لیتر آب دیونیزه غوطهمیلی 40های پالستیکی حاوی بادرنجبویه انتخاب گردید. بذرها در لیوان
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(. سپس میزان هدایت الکتریکی محلول حاوی بذرها بر حسب میکروزیمنس Mattews et al., 2009ی شدند )گراد نگهداردرجه سانتی

 Hampton andشد ) محاسبه (3) رابطه از استفاده با گرم نمونه هر برای میزان این نهایت درگیری شد. متر بر گرم اندازهبر سانتی

TecKrony, 1995 باشد.می مترسانتیگرم در میکروزیمنس بر (. در این رابطه واحد هدایت الکتریکی 

 

EC= 3رابطه       وزن خشک بذر )گرم(  /عدد هدایت الکتریکی قرائت شده- 

انجام شد. مقایسه میانگین  Excel( 2010و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار ) SASی آماری با استفاده از برنامه آماری تجزیه 

 های مورد ارزیابی با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد صورت گرفت. صفت

 نتایج و بحث

نشان داد که کلیه اثرات اصلی درنجبویه بر شاخص بنیه و هدایت الکتریکی بذر با شرایط انبارداری نتایج جدول تجزیه واریانس تاثیر

گانه باشند و همچنین کلیه اثرات متقابل دوگانه و سهدار میشامل درجه حرارت انبارداری، محتوی رطوبت بذر و زمان انبارداری معنی

و میزان هدایت اهش ک شاخص بینه گیاهچه (. با افزایش دمای انبارداری و رطوبت بذر1دار شدند )جدول عوامل آزمایشی نیز معنی

  .الکتریکی بذرها یافت

 
( بر شاخص بنیه گیاهچه و هدایت ST( و زمان انبارداری )SMC(، محتوی رطوبت بذر )Tتجزیه واریانس تاثیر دما ) -1جدول 

 .بذر بادرنجبویه الکتریکی 

 میانگین مربعات

 شاخص بنیه گیاهچه درجه آزادی منبع تغییرات
 هدایت الکتریکی

 (مترمیکروزیمنس بر گرم در سانتی)

 6 **4/224416773 **3/252396 (T) دما

 3 **4/79754093 **5/321661 (SMC) رطوبت بذر یمحتو

 5 **6/27113554 **7/84692 (STی )انباردار زمان

SMC* T 18 **8/8658864 **3/19273 

T* ST 30 **6/871433 **4/1748 

SMC* ST 15 **4/500514 **3/4100 

T* SMC* ST 90 **6/882423 **8/888 

 8/2 18110 336 خطا

C.V  5/6 7/1 

 

 

 60و  55درصد به ترتیب حدود  3گراد و محتوی رطوبت درجه سانتی 35و  30روز انبارداری در دماهای  180شاخص بنیه بعد از 

ی در شاخص بنیه مشاهده درصد 85روز کاهش  180درصد بعد از  13گراد با رطوبت درجه سانتی 20. در دمای صد کاهش یافتدر

ها گزارش صدی در شاخص بنیه مشاهده شد )دادهدر 80روز کاهش  90درصد بعد از  18گراد با رطوبت درجه سانتی 10. در دمای شد

 ,.Tang et al)گذارد می درصد باشد تاثیر زیادی بر قابلیت انبارداری 16تا  12تغییرات اندک در رطوبت بذر زمانی که بین  (.نشده است
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 ,.Aliwand et al) فزایش یافت( اBrassica napus). با افزایش رطوبت محتوی بذر و دمای انبارداری، شدت زوال بذر کلزا(2000

لولی های سهای هیدرولیز کننده و سایرسیستمزنی، رشد محور جنینی و تولید آنزیمها نقش مهمی در فرایند جوانهسنتز پروتئین. (2012

زنی های جوانهنماید. پیری با ایجاد اختالل در سازوکارهای ذکر شده باعث کاهش شاخصای دانه ایفا میانتقال دهنده مواد اندوخته

زنی سریع، یکنواخت و کامل بذرها باعث سبز شدن مطلوب و رشد اولیه سریع گیاهان زراعی شده و با رشد مطلوب اولیه شود. جوانهمی

 زمان در انبارداری دمای در بذر رطوبت گانهسه اثر متقابل .(Latifi et al., 2004)گردد ر بیشتر باعث افزایش عملکرد میو دریافت نو

درجه  15و  10، 5 دمایی تیمارهای برای الکتریکی (. هدایت1بود )جدول  دارمعنی درصد یک سطح در الکتریکی هدایت برای

داری در مقدار آن تفاوت معنی 180تا  60انبارداری افزایش کمی داشت و از روز  روز 60 بذر تادرصد  3 رطوبت محتوی گراد باسانتی

 الکتریکی هدایت گرادسانتی درجه 35و  30دماهای  در و روز 90از  بیش انبارداری زمان افزایش مشاهده نشد. در این رطوبت با

 دیده چندانی تفاوت نیز گرادسانتی درجه 15و  10، 5دماهای  درصد در 8رطوبت  محتوی در .(1 داد )شکل نشان را داریمعنی تغییرات

(. در محتوی رطوبت 2)شکل  شد دیده الکتریکی هدایت در چشمگیری افزایش روز 30از  بعد گرادسانتی درجه 35 دمای در ولی نشد،

 3های گیری در هدایت الکتریکی مشاهده شد )شکلروز افزایش چشم  30گراد بعد از درجه سانتی 35و  30درصد در دماهای  18و  13

 الکتریکی یابد. در مقدار هدایتافزایش می بذر، مقدار هدایت الکتریکی دمای انبارداری و رطوبت محتوی افزایش (. در واقع با4و 

 هدایت . در واقع آزموننشد دیده چندانی اختالف بذر رطوبت محتوی سطوح یهمه برای گرادسانتی درجه 15و  10، 5 دماهای برای

 35، 25، 15، 5 دماهای در انبارداری ماه 6 طی بذرهای کلزا .ندارد انبارداری پایین دماهای بذرها را برای بین تفکیک قابلیت الکتریکی

و   5 دماهای در شده نگهداری بذر کیفی کاهش روند الکتریکی هدایت که داد نشان های ماهانهگیری نمونه و گرادسانتی درجه 45و 

مشاهده  خوبی به گرادسانتی درجه 45و  35دماهای  این کاهش کیفیت در حالی که در دهدنمی نشان خوبی را به گرادسانتی درجه 15

(. افزایش نشت مواد به اختالل غشای سلولی نسبت داده شده که خود با تلفات فسفولیپیدهای غشا در ارتباط Aliwand et al., 2012شد )

 دماهای در بذر قدرت ارزیابی برای مناسبی روش الکتریکی هدایت آزمون رسدمی نظر (. بهCopeland and McDonald, 1995است )

 بنیه برای را مناسبی گریغربال قابلیت الکتریکی هدایت باال، رطوبت و (. در دماRoberval et al., 2007)باشد نمی  نگهداری پایین

 کاهش دارای گرادسانتی درجه 35و  30، 25 دماهای در درصد 18و  13رطوبت  با بذرها که داد نشان آزمایش این نتایج. دارد بذرها

و این بیانگر این است که هدایت  باشدروز انبارداری می 30بعد از  الکتریکی هدایت شدید افزایش چنینهم و زنیجوانه درصد شدید

 باشد. شرایط این در بذر بنیه یارزیاب برای مناسبی شاخص تواندمی الکتریکی
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 درصد بذر 3های مختلف انبارداری بر هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه در محتوی رطوبت تاثیر دما و زمان -1شکل 

 
 درصد بذر 8های مختلف انبارداری بر هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه در محتوی رطوبت تاثیر دما و زمان -2شکل 

 

 
 درصد بذر 13های مختلف انبارداری بر هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه در محتوی رطوبت دما و زمان تاثیر -3شکل 
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 درصد بذر 18های مختلف انبارداری بر هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه در محتوی رطوبت تاثیر دما و زمان -4شکل 

 

و  30، 25درصد در دماهای  18و  13. بذرهای با رطوبت یافتهش با افزایش دمای انبارداری و رطوبت بذر شاخص بنیه گیاهچه کا

روز انبارداری بودند. در کل با افزایش دمای انبارداری و رطوبت  30گراد دارای افزایش شدید هدایت الکتریکی بعد از درجه سانتی 35

 دار هدایت الکتریکی افزایش یافت.محتوی بذر، مق
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Abstract 
This experiment was conducted in a completely randomized factorial design to determine the effect of temperature, 
moisture content of seed and length of storage on the electrical conductivity of  Melissa officinalis L. seeds at Seed 

Laboratory, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran in Karaj in 2015. In this experiment, 

seeds with various moisture contents (3, 8, 13 and 18%), were kept under seven temperature range (5, 10, 15, 20, 25, 

30 and 35 ° C) for six months. The analysis of variance showed significant (F value < 0.01) effects of temperature 

and seed moisture on vigor index and electrical conductivity. Vigor index decreased with increasing storage 

temperature and seed moisture in span of storage. Seeds with moisture content of 13% and 18% at temperatures of 

25, 30 and 35 ° C had a strong increase in electrical conductivity after 30 days of storage. In general, the amount of 

electrical conductivity increased with increasing storage temperature and moisture contents of the seed. 

Keywords: storage, lemon balm, electrical conductivity, temperature, content of seed moisture. 
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