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 چکیذُ

 کٌْگی بذر، قَُ سیست آى را در بسیاری اس گیاّاى سراػی کاّص. تؼلق دارد ًؼٌاعی بِ تیزُ .Salvia officinalis Lبا ًام ػلوی  هزین گلی

بِ صَرت  ایّای هزین گلی، هطالؼِگیاّچِ سًی ٍ رضذ اٍلیِجَاًِپاراهتزّای هزبَط بِ بز  رسی اثزات فزسَدگی بذربِ هٌظَر بز .دّذهی

 سطح 5فاکتَر دهای فزسَدگی در  دٍتیوارّای آسهایطی ضاهل . کاهالً تصادفی با سِ تکزار اًجام ضذ پایِ فاکتَریل در قالب طزحآسهایص 

ّا دادُ آهاریتجشیِ  .بَد (ساػت 96ٍ  72، 48، 24)سطح  4ا در تؼذاد رٍسّای در هؼزض ده ٍ( گزاددرجِ ساًتی 51ٍ  41، 31، 21، 11)

ی ًتایج ًطاى داد کِ فزسَدگ .ذاًجام ض  SNKٍ بز اساس آسهَى MSTAT-C افشارّا ًیش با ًزمهقایسِ هیاًگیي ٍ SAS افشارًزم اس استفادُ با

 سًی بِ طَردر اثز فزسَدگی بذر، سزػت جَاًِ. چِ تأثیزگذار بَدچِ ٍ ریطِطَل ساقِ سًی ٍدرصذ ٍ سزػت جَاًِ بذر بز رٍی

داری، رضذ گیاّچِ را ّوچٌیي تیوارّای فزسَدگی بذر بِ طَر هؼٌی. سًی افشایص یافتٍ سهاى تا ضزٍع ٍ پایاى جَاًِداری کاّص هؼٌی

 .بَددر هحیط فزسَدُ  هزین گلیر ٍهْوتزیي پیام اجزای ایي آسهایص، قذرت ٍ کیفیت پاییي بذ. کاّص دادًذ

 .گلی ، هزینفزسَدگی بذررضذ گیاّچِ، سًی، جَاًِ :ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

تشای گیاُ هشین گلی خَاف صیادی اص جولِ  .تعلق داسد( Lamiaceae)ی ًعٌاع تِ تیشُ .Salvia officinalis Lهشین گلی تا ًام علوی 

 (.1375صسگشی، ) اًذضذ تـٌج ٍ ضذ ػشفِ رکش کشدُ

صًی ی هحیطی، دسكذ ػثض ٍ ػشعت جَاًِّاتَاًٌذ تْتش ػثض ؿذُ ٍ دس هَاجِ ؿذى تا تٌؾتزسّای تا کیفیت ٍ قذست تاالتش هی

کٌْگی تزس، قَُ صیؼت آى سا دس تؼیاسی اص (. 1374كالحیاى، )ّای ًیشٍهٌذتشی تَلیذ کٌٌذ تاالتشی سا داؿتِ ٍ دس ًْایت گیاّچِ

زس سا هَجة ّای تدس فشایٌذ کٌْگی تزس، تحشیک پشاکؼیذاػیَى لیپیذ، آػیة غـایی تالقَُ دس تافت. دّذگیاّاى صساعی کاّؾ هی

صًی، ػثض ؿذى یکٌَاخت ٍ ٍیگَس تزس ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ اّویت ٍ تأثیش فشػَدگی تزس تش جَاًِ(. Yang et al., 2005)ؿَد هی

ّذف اص ایي هطالعِ، تعییي . فقذاى اطالعات کافی دس هَسد هشین گلی، تشسػی ػطَح هختلف فشػَدگی تزس دس ایي گیاُ ضشٍست داسد

 .ّای هشین گلی تَدُ اػتصًی ٍ سؿذ اٍلیِ گیاّچِّای هختلف تش پاساهتشّای هشتَط تِ جَاًِتزس دس خالل صهاىاثشات فشػَدگی 
 

 ّاهَاد ٍ رٍش

ٍس دقیقِ دس آب كاتَى غَطِ 15تزسّا اتتذا  .آٍسی ؿذًذجوع( فاسعاػتاى ) السّای استفاعات داهٌِ اص 1389 تیشدس  زٍس هشین گلیت

 15-20) 20قطشُ تَئیي  2-3هحتَی % 1ٍ ّیپَکلشیت ػذین ( دقیقِ 2-3% )70َّای َّد الهیٌاس تَػط الکل  ػپغ دس جشیاى. ؿذًذ

ٍ سٍی  زسّای ػتشٍى ؿذُ دس ظشٍف پتشیت .پغ اص ّش هشحلِ، تزسّا چٌذیي تاس تا آب هقطش ؿؼتـَ ؿذًذ. ػتشٍى ؿذًذ( دقیقِ
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، 1389 ػال دس پاییض آصاد اػالهی ٍاحذ جَیثاس داًـگاُ کـاٍسصی اًـکذُد صساعت آصهایـگاُ دس ایي هطالعِ. کـت ؿذًذ کاغز كافی

تیواسّای آصهایـی ؿاهل دٍ فاکتَس دهای فشػَدگی  .ػِ تکشاس اًجام ؿذ تا دس قالة طشح کاهالً تلادفی فاکتَسیلآصهایؾ  تِ كَست

غ پ. تَد (ػاعت 96ٍ  72، 48، 24) ػطح 4دس  تعذاد سٍصّای دس هعشم دها ٍ (گشاددسجِ ػاًتی 50ٍ  40، 30، 20، 10) ػطح 5دس 

ٍ  ذاص سٍص ؿـن آغاص ؿصدُ جَاًِ  تزٍس ؿواسؽ .ؿذًذ هٌتقل گشادػاًتی دسجِ 225 دهای تا طسهیٌاتَس تِ تزٍس ،اعوال تیواسّا اص

ّش  تشای گیاّچِ 4) اًتخابادفی تل كَست تِ گیاّچِ 12 ،چِِسیـ ٍ چِِطَل ػاق گیشیاًذاصُ تشای .سٍص دٍاصدّن پایاى یافت

ٍ  چِِػاق طَل ،سٍص 10 گزؿت اص پغ .گشفتٌذ قشاس گشادػاًتی دسجِ 25-27 دهایتا  هحیطی دس ٍ هٌتقل تشتضسگ تِ ظشف (تکشاس

 :ؿذًذ هحاػثِ تزٍس ًیض اص طشیق سٍاتط صیش صًیجَاًِّای ؿاخق .ذؿ گیشیاًذاصُ چِِسیـ

 صًیدسكذ جَاًِ;  { 100× (جَاًِ صدُتعذاد تزس / تعذاد کل تزس )} 

 صًیػشعت جَاًِ;   +............................. + 

 .ؿذ ًجاما  SNKٍ تش اػاع آصهَى MSTAT-Cافضاس ّا ًیض تا ًشمٍ هقایؼِ هیاًگیي SASافضاس ًشم اص اػتفادُ تا ّادادُ آهاسی تجضیِ

 

 ًتایج ٍ بحث

 سًیسزػت جَاًِدرصذ ٍ 

هقایؼِ (. 1جذٍل )صًی داسد دسكذ ٍ ػشعت جَاًِ داسی تش سٍی كفاتفشػَدگی تزس تأثیش هعٌی ّا ًـاى داد کِتجضیِ ٍاسیاًغ دادُ

تش اػاع ًتایج هقایؼِ هیاًگیي، تا افضایؾ ؿذت تٌؾ فشػَدگی . داسی تیي تیواسّا ٍجَد داسدّا ًیض ًـاى داد کِ تفاٍت هعٌیهیاًگیي

 (.2جذٍل )صًی تزٍس هشین گلی کاّؾ یافت ّای جَاًِزس، هؤلفِت

 رضذ گیاّچِ

(. 1جذٍل )داس تَد چِ دس ػطح احتوال یک دسكذ هعٌیچِ ٍ سیـِطَل ػاقِ ًتایج ًـاى داد کِ اثش فشػَدگی تزس تش سٍی كفات

تش اػاع ًتایج هقایؼِ هیاًگیي، تا افضایؾ ؿذت تٌؾ . داس ٍجَد داسدّا ًـاى داد کِ تیي تیواسّا تفاٍت هعٌیّوچٌیي هقایؼِ هیاًگیي

 (.3جذٍل )فشػَدگی تزس، سؿذ گیاّچِ هشین گلی کاّؾ یافت 
 

 تجشیِ ٍاریاًس صفات هَرد بزرسی. 1جذٍل 

 هٌثع تغییشات
دسجِ 

 آصادی

 هیاًگیي هشتعات

 چِطَل سیـِ چِطَل ػاقِ صًیجَاًِػشعت  صًیدسكذ جَاًِ

 37/4** 03/4** 42/3** 67/3* 4 دهای فشػَدگی

تعذاد سٍصّای دس 

 هعشم دها
3 **17/5 *39/3 **42/4 **2/5 

 ns18/2 ns56/1 ns88/1 ns21/2 12 اثش هتقاتل فاکتَسّا

 12/1 96/0 87/0 15/1 40 اؿتثاُ آصهایـی
 .داسغیش هعٌی nsحتوال پٌج دسكذ ٍ یک دسكذ ٍ داس دس ػطح اتِ تشتیة هعٌی **ٍ  *
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 %5در سطح احتوال  SNKهقایسِ هیاًگیي سطَح هختلف فاکتَر دهای فزسَدگی بِ رٍش . 2جذٍل 

 ()دهای فشػَدگی 
 كفت هَسد تشسػی

 چِطَل سیـِ چِطَل ػاقِ صًیػشعت جَاًِ صًیدسكذ جَاًِ

10 a45/92 a11/75 a08/2 a86/0 

20 b67/82 b27/64 b83/1 b71/0 

30 c85/71 c45/55 c45/1 c55/0 

40 d5/60 d64/42 d13/1 d32/0 

50 e42/51 e85/32 e8/0 e23/0 

 
 %5در سطح احتوال  SNKهقایسِ هیاًگیي سطَح هختلف فاکتَر تؼذاد رٍسّای در هؼزض دها بِ رٍش . 3جذٍل 

تعذاد سٍصّای دس هعشم 

 (ػاعت)دها 

 هَسد تشسػیكفت 

 چِطَل سیـِ چِطَل ػاقِ صًیػشعت جَاًِ صًیدسكذ جَاًِ

24 a6/90 a77/74 a96/1 a87/0 

48 b78/81 b36/61 b5/1 b74/0 

72 c13/69 c6/54 c17/1 c51/0 

96 d32/54 d24/40 d87/0 d29/0 

 .تاؿٌذداس هیّای داسای حشٍف یکؼاى، فاقذ تفاٍت هعٌیدس ّش ػتَى، هیاًگیي

 

 .صًی ٍ سؿذ گیاّچِ تاتًَِ آلواًی هطاتقت داسدسٍی اثش فشػَدگی تزس تش جَاًِ( 1387)ًتایج آصهایؾ تا ًتایج ػَدهٌذ ٍ ّوکاساى 

 

 گیزی کلیًتیجِ
 ؿَد کِتٌاتشایي پیـٌْاد هی. تاؿذهْوتشیي پیام اجشای ایي آصهایؾ، قذست ٍ کیفیت پاییي تزٍس هشین گلی دس هحیط فشػَدُ ؿذُ هی

 .ّای ًشهال ٍ غیش فشػَدُ اػتفادُ گشدداسصؿوٌذ، اص هحیط تشای حفظ قَُ صیؼت تزسی ایي گیاُ داسٍیی
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Abstract 

Common sage (Salvia officinalis L.) belongs to Lamiaceae family. Seed deterioration, decreases its 

viability in many crop plants. In order to investigate the effects of seed deterioration stress on 

germination-related parameters and initial growth of common sage seedlings, this study was done in 

the factorial experiment based on completely randomized design with three replications. 

Experimental treatments comprise two main factors, deterioration temperature in five levels (10, 20, 

30, 40 and 50 ), and number of days exposed to temperatures in 4 levels (24, 48, 72 and 96 hours). Data 

analysis was done by SAS software. Mean comparisons was done by MSTAT-C software based on SNK 

test. The results show that seed deterioration stress was effective on germination percent and speed, 

and plumule and radicle length. Seed deterioration, reduced germination speed significantly, and 

increased time to beginning and end of germination. Also, seed deterioration treatments, decreased 

the seedling growth significantly. The most important message of this study was the low viability 

and quality of common sage seeds in deteriorative environments. 
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