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بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان ()Apiaceae
9

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 3 ،2دانشیار و استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
*پست الکترونیک نویسنده مسئولsaleh@ferdowsi.um.ac.ir :
(تاریخ دریافت 1333/60/22 :؛ تاریخ پذیرش)1333/12/5 :

وجود خواب در بذرهای گیاهان تیره چتریان یکی از مهمترین دالیلی است که کشت و اهلی کردن آنها را
با مشکل مواجه کرده است .جهت ارزیابی خواب بذور هفت گونه دارویی مهم از تیره چتریان ،در تابستان 4931
از رویشگاههای طبیعی آنها در استان لرستان جمعآوری گردید ،و جوانهزنی آنها در آزمایشی با طرح کامالً
تصادفی و در چهار تکرار  22تایی بذر مورد ارزیابی قرار گرفت .در آزمایش بررسی جوانهزنی در آب مقطر
گونههای آوندول ( ،)Smyrnium cordifroliumچویل ( ،)Ferulago angulataکرفس وحشی ( Kelussia

 )odoratissimaو کندل کوهی ( )Dorema aucheriفاقد جوانهزنی ،حال آنکه گلپر ()Heracleum persicum
دارای  ،%91زیره لرستانی ( %39 )Bunium luristanicumو غازیاقی ( %39 )Falcaria vulgarisجوانهزنی از
خود نشان دادند .برای شکستن خواب بذر گونههای با جوانهزنی کمتر از  91درصد تیمارهایی شامل سرمادهی
مرطوب به مدت زمانهای  41 ،8 ،9 ،1 ،2و  42هفته ،اسید جیبرلیک با دو غلظت  221و  211میلیگرم در لیتر،
تیمار ترکیبی (اسید جیبرلیک  221میلیگرم در لیتر با تیمار  1هفته سرمادهی و تیمار ترکیبی اسید
جیبرلیک  211میلیگرم در لیتر با تیمار  1هفته سرمادهی) و نیترات پتاسیم  1/2درصد اعمال گردید .نتایج
نشان داد برای گلپر سرمادهی مرطوب  9هفته ( ،)%94و برای گونههای کندل کوهی ( ،)%31کرفس وحشی
( )%99و چویل ( )%39تیمار  42هفته سرمادهی مرطوب مؤثرترین تیمارهای شکستن خواب بذرها بودند.
همچنین بذر گونههای گلپر و کندل کوهی دارای خواب فیزیولوژیکی متوسط و گونههای چویل و کرفس
وحشی داری خواب فیزیولوژیکی عمیق بودند.
واژههای کلیدی :چویل ،خواب فیزیولوژیکی ،سرمادهی مرطوب ،کرفس وحشی ،کندل کوهی
مقدمه
گونههای تیره چتریان (جعفری) گیاهانی علفی
یکساله تا چندساله و بهندرت درختچهای هستند .این
گیاهان دارای مصارف گوناگونی از جمله دارویی ،غذایی،
صنعتی و علوفهای هستند (مظفریان .)1332 ،گیاهان
این تیره دارای تنوع بسیار گستردهای ،شامل  366تا
 255جنس و حدود  3666تا  3556گونه بوده (پیمنو و
لینو )1333 ،1که حدود  133گونه آنها در منطقه

مدیترانه و آسیای مرکزی رویش دارد (هیوود.)1335 ،2
در ایران نیز دارای تنوع باالیی هستند؛ بهطوریکه 112
جنس و  226گونه آنها در ایران شناخته شده است
(مظفریان .)1332 ،گزارشهای مختلف نشان میدهند
که بذرهای برداشت شده از گیاهان این تیره دارای
درجات مختلفی از خواب فیزیولوژیکی( 3واندیلوک 2و
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همکاران 2665 ،ب) مورفولوژیکی( 1باسکین و باسکین،2
 )1336و مورفو فیزیولوژیکی( 3واندیلوک و همکاران،
 2665الف) میباشند.
خواب فیزیولوژیکی متداولترین نوع خواب در تیره
چتریان میباشد (کریشمر )1333 ،2که علت وجود
درجات مختلفی از خواب در بذرهای این تیره از جمله
گونههای ( BuniumگوپتاPtilianium ،)2663 ،5
( nuttalliباسکین و همکاران )1333 ،و Perideridia
( gairdneriفیلیپس 0و همکاران )2663 ،وجود یک
مکانیسم فیزیولوژیکی بازدارنده جنین است که از خروج
ریشهچه جلوگیری میکند .خواب فیزیولوژیکی بر اساس
واکنشی که بذرها به سرما و  GA3نشان میدهند دارای
سه سطح ،غیرعمیق (سطحی) ،متوسط و عمیق میباشد
(باسکین و باسکین .)2662 ،اگر جیبرلین بتواند
جایگزین سرمای موردنیاز برای شکستن خواب شود بذر
دارای خواب فیزیولوژیکی غیرعمیق و متوسط و اگر
نتواند جایگزین سرما شود دارای خواب فیزیولوژیکی
عمیق میباشد (باسکین و باسکین .)2662 ،خواب
فیزیولوژیکی غیرعمیق با یک دوره سرمادهی مرطوب
کوتاهمدت (باسکین و باسکین ،)2662 ،نیترات پتاسیم
(کیراک 5و همکاران )2665 ،جیبرلیک اسید (دویر 3و
همکاران )2611 ،و یا در طی انبارداری سرد و خشک
شکسته میشود (وانگ 3و همکاران .)2616 ،بذرهای با
خواب فیزیولوژیکی متوسط نیاز به دو تا سه ماه
سرمادهی مرطوب دارند ،درحالیکه خواب فیزیولوژیکی
عمیق فقط با تیمارهای طوالنی مدت سرما شکسته
میشود (باسکین و باسکین.)2662 ،
خواب مورفولوژیکی و مورفوفیزیولوژیکی به دلیل
وجود جنین نمو نیافته در بذور گونههای این تیره است.
گونههای با خواب مورفولوژیکی نیاز به سپری کردن یک
دوره زمانی در شرایط مرطوب و دماهای معمولی برای
نمو جنین دارند (باسکین و باسکین2662 ،؛ فینچ-

خواب
.)2660
لنبر-متزگر،16
و
ساویج
مورفوفیزیولوژیکی ،ترکیبی از خواب مورفولوژیکی و
خواب
دارای
بذرهای
است.
فیزیولوژیکی
مورفوفیزیولوژیکی بر اساس واکنش آنها نسبت به دما و
جیرلیک اسید به هشت نوع تقسیم میشوند( .باسکین،
2661؛ باسکین و باسکین2662 ،؛ فینچ-ساویج و لنبر-
متزگر.)2660 ،
از هشت نوع خواب مورفوفیزیولوژیکی موجود حداقل
سه نوع آن در تیره چتریان وجود دارد ،بهعنوان مثال
بذر گونههای  Chaerophyllum tainturieriandو C.
 procumbensداری خواب مورفوفیزیولوژیکی ساده
(باسکین 11و همکاران2662 ،؛ باسکین و باسکین،
 )1336و گونههای  Osmorhiza depauperataو
خواب
دارای
Chaerophyllum
temulum
مورفوفیزیولوژیکی پیچیده میباشند (والک و هدایتی،12
2662؛ واندیلوک و همکاران 2665 ،الف).
با توجه به تنوع گونههای تیره چتریان و همچنین
وجود انواع مختلف خواب در بذر آنها تیمارهای متنوعی
برای غلبه بر خواب بذر این تیره گزارش شده است.
کشتکار و همکاران ( )1333نشان دادند که
مؤثرترین تیمار برای شکستن خواب بذور در گونه
باریجه ( )Ferula gummosaسرمادهی مرطوب به
مدت  06روز و در گونه آنغوزه ()Ferula assafoetida
تیمار شستشو به همراه سرمادهی ( 12روز در دمای 5
درجه سانتیگراد) میباشد .پژوهش کشتکار 13و
همکاران ( )2663بر جوانهزنی گونههای جاشیر
(Ferula
) (Prangos ferulaceaeو آنغوزه
) assafoetidaنشان داد که افزایش غلظت جیبرلیک
اسید ( )GA3بر جوانهزنی هر دو گونه مؤثر است.
همچنین جاشیر تحت تیمار سرمادهی مرطوب و غلظت
 1666میلیگرم در لیتر جیبرلیک اسید ،باالترین درصد
جوانهزنی ( )%53را از خود نشان داد .تحقیقات رضوی و
حاجی بلند ( )2663بر روی بذرهای گیاه جاشیر
( )ferulaceae Prangosنشان داد که سرمادهی در 5
و  12درجه سانتیگراد به ترتیب  35و  26درصد
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بذور مورد استفاده در این پژوهش در تابستان سال
 1336از رویشگاههای طبیعی در استان لرستان (بین
 32درجه و  51دقیقه تا  56درجه و  3دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ و  32درجه و  35دقیقه تا
 32درجه و  22دقیقه عرض شمالی از خط استوا)
جمعآوری گردید (جدول  .)1بذرهای تهیه شده بعد از
تمیز شدن در یخچال نگهداری و در طول مدت آزمایش
مورد استفاده قرار میگرفتند .آزمایشهای جوانهزنی در
قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از چهار تکرار 25
تایی بذر در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید .اولین آزمایش (با
آب مقطر) بذور در پتری دیشهایی با قطر  3سانتیمتر
بر روی کاغذ صافی واتمن مرطوب شده با آب مقطر به
مدت  23روز انجام شد .در آزمایشهای بعدی بذر
گونههایی که دارای درصد جوانهزنی پایینتر از 36
درصد بودند ،بهعنوان بذور دارای احتمال خواب در نظر
گرفته (شریفی حشمتآباد )1331 ،و بر روی آنها
تیمارهای نیترات پتاسیم ( 6/2 )KNO3درصد؛
جیبرلیک اسید  256و  566میلیگرم در لیتر؛
سرمادهی مرطوب به مدت  16 ،3 ،0 ،2 ،2و  12هفته؛
تیمار ترکیبی جیبرلیک اسید  256میلیگرم در لیتر +

GP= 100× (NG/NT).

( :NGتعداد بذرهای جوانهزده در روز آخر:NT ،
تعداد کل بذرها) و متوسط زمان جوانهزنی بر اساس
فرمول (خواجه حسینی 1و همکاران)2663 ،؛
MGT =∑Dn/∑n

( :nتعداد بذور جوانهزده در روز  :D ،Dتعداد
روزهای سپری شده از شروع جوانهزنی) محاسبه گردید.
دادهها بر اساس طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار
آنالیز و مقایسه میانگینها به روش دانکن به کمک
نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید.
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جوانهزنی را افزایش و تیمارهای خراشدهی ،شستشو و
 GA3اثر معنیداری در جوانهزنی نداشتند.
اهمیت دارویی و اقتصادی گیاهان تیره چتریان باعث
گردیده که بسیاری از گونههای متعلق به این تیره در
معرض برداشت بیرویه ،تخریب و انقراض قرار بگیرند تا
جایی که دیگر عرصههای منابع طبیعی نمیتواند
بهتنهایی جوابگوی این نیازها باشند؛ بنابراین احیاء،
توسعه و بهکارگیری اصولی گیاهان باقیمانده در طبیعت
و همچنین کشت و اهلی نمودن این گیاهان ضرورت
پیدا کرده است .از سوی دیگر وجود انواع خواب
(فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و مورفوفیزیولوژیکی) در
بذور این تیره عملیات کشت و اهلیسازی آنها را با
مشکل مواجه نموده است .در همین راستا خواب و
ویژگیهای جوانهزنی هفت گونه از گیاهان دارویی تیره
چتریان در این پژوهش بررسی شده است.

سرمادهی  2هفتهای؛ تیمار ترکیبی جیبرلیک اسید
 566میلیگرم در لیتر  +سرمادهی  2هفتهای اعمال
گردید.
در تیمار سرمادهی مرطوب نمونههای تهیه شده به
مدت زمانهای مورد نظر در دمای  2درجه سانتیگراد
قرار گرفتند و بعد نمونهها به دمای محیط ()25±2 °C
برای شروع آزمایش جوانهزنی منتقل شدند.
در تیمار ترکیبی سرما و جیبرلین ضمن استفاده از
محلول جیبرلین در محیط کشت ،نمونهها به مدت 2
هفته در دمای  2درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس
برای شروع آزمایش جوانهزنی به دمای محیط (°C
 )25±2منتقل شدند .در تمامی تیمارها شمارش
جوانهزنی روزانه و به مدت  23روز انجام شد ،بذرهایی
جوانهزده تلقی شدند که طول ریشهچه آنها حداقل دو
میلیمتر بود (شریفی حشمتآباد.)1331 ،
با توجه به اینکه تیمارهای فوق بر شکستن خواب
گونه آوندول تأثیری نداشت ،تیمارهای دیگر
(خراشدهی با کاغذ سمباده ،خراشدهی  +سرمادهی
مرطوب  2هفته و خراشدهی  +جیبرلین  256و 566
میلیگرم در لیتر) بر روی بذرهای این گونه اعمال
گردید.
در پایان درصد جوانهزنی با فرمول
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آزمایش جوانهزنی با آب مقطر

جدول  -4نام ،زمان جمعآوری و وزن هزار دانه هفت گونه ( )Apiaceaeمورد استفاده در این پژوهش
شماره

نام علمی

نام فارسی

نام محلی

وزن هزار دانه (گرم)

زمان جمعآوری بذور

1

Bunium luristanicum

زیره لرستانی

ژیره

2/53

تیر

2

Dorema aucheri

کندل کوهی

بیلهر

13/00

مرداد

3

Falcaria vulgaris

غازیاقی

پقازه

1/23

شهریور

2

Ferulago angulata

چویل سه پاره

چویر

13/60

مرداد

5

Heracleum persicum

گلپر

گلپر

2/16

مرداد

0

Kelussia odoratissima

کرفس وحشی

کلوس

31/22

شهریور

5

Smyrnium cordifrolium

آوندول

ونه -پینومه

10/53

تیر

جدول  -2درصد و متوسط زمان جوانهزنی بذرهای هفت گونه از

سرمادهی مرطوب

تیره چتریان در آب مقطر

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که بین
تیمارهای مختلفف شکسفتن خفواب هفر گونفه از لحفا
آماری تفاوت معنیداری در سفطح احتمفال یفک درصفد
وجود دارد (جدول  .)3تیمار سرمادهی مرطوب بیشترین
تأثیر را بر شکستن خواب بفذور کفرفس وحشفی ،گلپفر،
چویل و کندل کفوهی داشفت .بهتفرین تیمفار شکسفتن
خواب در بذور.
گلپر تیمار  0هفتفه سفرمادهی مرطفوب ( 51درصفد
جوانه زنی) ،برای گونههفای کفرفس وحشفی ( 03درصفد
جوانه زنی) ،کندل کوهی ( 36درصد جوانهزنی) و چویفل
سهپاره ( 35درصد جوانهزنی) تیمار  12هفته سفرمادهی
مرطوب بود .در هر چهار گونه با افزایش مدت سفرمادهی
درصد جوانفهزنفی اففزایش و متوسفط زمفان جوانفهزنفی

شماره

گونه

1

غازیاقی
زیره
لرستانی
گلپر
کندل کوهی
چویل
سهپاره
کرفس
وحشی
آوندول

2
3
2
5
0
5

درصد
جوانهزنی

متوسط زمان جوانهزنی
(روز)

35

0/3

30

0/3

36
6

15
-

6

-

6

-

6

-
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درصد جوانهزنی در آب مقطر برای گونههای مورد
آزمایش از صفر تا  35درصد متغیر بود (جدول .)2
بهطوریکه گونههای کندل کوهی ،کرفس وحشی،
آوندول و چویل جوانه نزدند ،ولی سایر گونهها درصدی
از جوانهزنی را از خود نشان دادند .درصد جوانهزنی در
گلپر  36درصد در زیره  30درصد و غازیاقی  35درصد
بودند ،همچنین متوسط زمان جوانهزنی نیز متفاوت بود
(جدول  .)2با توجه به اینکه همه بذور در مرحله
رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت شده بودند به نظر

] [ DOI: 10.29252/yujs.2.1.25

نتایج و بحث

میرسد که این تفاوت جوانهزنی به دلیل وجود خواب در
بذور میباشد .نتایج به دست آمده با نتایج عقیلیان
( )1333بر روی چهل گونه گیاه دارویی که دارای
جوانهزنی از صفر تا  %33بودند و نتایج احیایی و خواجه
حسینی ( )1336بر روی سی توده بذری گیاهان دارویی
با دامنه جوانهزنی از صفر تا  %166مطابقت دارد .نتایج
این تحقیق و بررسی گزارشهای دیگر نشان میدهد که
بذور گیاهان دارویی بهخصوص گیاهان تیره چتریان به
دلیل وجود خواب در بذور ،دارای تنوع وسیع و
گستردهای در میزان جوانهزنی میباشند؛ که این امر
باعث حفظ بقاء و پایداری این گیاهان میشود.
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کاهش یافت به نحویکه کم ترین متوسط زمان جوانه زنی
( 1/1روز) برای هر چهار گونفه در تیمفار سفرمادهی 12

هفته به دست آمد (جدول .)2

جدول  -9نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر درصد جوانهزنی و متوسط زمان جوانهزنی گونههای دارای خواب
درجه آزادی )(df
گونهها

گلپر

کندل کوهی
کرفس
وحشی

میانگین مربعات )(MS

G
)(%

MGT
)(d

G
)(%

MGT
)(d

G
)(%

MGT
)(d

تیمارها

11

11

333/15

21/53

**221/32

**105/35

خطا
تیمارها

30
11

30
11

6/32
152/62

6/13
35/26

-

-

**02/13

**262/33

خطا

30

30

2/30

6/23

-

-

تیمارها

11

11

203/22

32/25

**112/30

**5510/53

خطا

30

30

2/23

6/660

-

-

تیمارها

11

11

113/03

0/00

**133/53

**2305/25

خطا

30

30

6/33

6/662

-

-

 G ,dو  MGTبه ترتیب روز ،درصد جوانهزنی و متوسط زمان جوانهزنی ** .معنیداری در سطح یک درصد

اکثر گزارشهای انجام شده نشان میدهد که
سرمادهی مرطوب ( )5 °Cمؤثرترین تیمار شکستن
خواب در بذور گیاهان این تیره میباشد .از جمله این
گزارشها میتوان به تأثیر سرما در شکست خواب
گونههای زیره )( (BuniumگوپتاPtilianium ،)2663 ،
( nuttalliباسکین و همکارانPerideridia ،)1333 ،
( gairdneفیلیپس و همکاران ،)2663 ،کرفس معطر
بختیاری )(Kelussia odoratissima Mozaff
Heracleum
(ظفریان و همکاران،)1336 ،
1
( mantegazzianumاوته و فرانک ،)1333 ،
( Chaerophyllum temulumواندیلوک و همکاران،
 2665الف) و کمای ایرانی (Ferula persica var.
)( persicaمغانلو و همکاران )1333 ،اشاره کرد.
سرمادهی مرطوب شبیهسازی شرایط رویشگاههای
طبیعی میباشد .در طبیعت ،سرمادهی مرطوب در
خاکهای مرطوب همراه با سرمای زمستان اتفاق
میافتد .مدت زمان موردنیاز برای سرمادهی و شکستن
خواب بسته به گونه ،جمعیتهای یک گونه و حتی
Otte and Franke

1

بذرهای منفرد در یک توده بذری از چند روز تا چند ماه
طول میکشد .در تحقیقات ایروانی 2و همکاران ()2612
بر روی گیاه  25 Dorema ammoniacumروز تیمار
سرمائی ،در بررسی روحی 3و همکاران ( )2612بر روی
بذرهای  Ferula gummosa Boissسرمادهی مرطوب
 5هفتهای و در مطالعه واندیلوک و همکاران (2665
الف) بر روی گیاه Chaerophyllum temulum
سرمادهی مرطوب  12هفتهای بهترین زمان برای
شکستن خواب بذور معرفی شدند .همچنین عموآقایی
( )1330تیمار سرمادهی مرطوب به مدت  0تا  16هفته
را بهترین تیمار شکست خواب در بذور تیره چتریان
معرفی نمود .به نظر میرسد تفاوت در مدت زمان
سرمادهی مرطوب برای شکستن خواب مربوط به شرایط
بومشناختی زیستگاهی میباشد که این گونهها در آن
رشد میکنند که باعث ایجاد درجات مختلفی از خواب
در بذر آنها شده است .وجود خوابهای با عمق مختلف
باعث توزیع جوانهزنی در طول زمان میشود که این
Irvani
Rouhi

2
3
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چویل

منبع تغییرات

آماره )(F
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سازوکار بهعنوان یک مزیت نسبی شانس گیاهان را برای
بقاء در یک محیط همیشه در حال تغییر (شرایط
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نامساعد) افزایش میدهد.

جدول  -1مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر روی درصد جوانهزنی و متوسط زمان جوانهزنی گونههای دارای خواب
چویل
تیمارها

کندل کوهی

گلپر

کرفس وحشی

6

6d

-

36 c

15a

6e

-

6d

-

2

6d

-

6e

-

6e

-

6d

-

2

2d

5/2 a

0e

0/1 b

2e

3/3 a

6d

-

0

12 c

2/ 0 b

51 a

1/5 c

13 d

5/5 b

3d

3/ 3 a

3

55 b

2/3 c

55 b

1/3 c

05 c

3c

32c

2/ 0 b

16

32 a

1/2 d

23 c

1/2 c

55 b

1/5 d

20 b

1/2 bc

12

35 a

1/1 d

13 d

1/1 c

36 a

1/ 1 d

03 a

1/1 c

6d

-

6e

-

3e

5/3 b

6d

-

6d

-

6e

-

15 d

5/2 c

6d

-

6d

-

6e

-

15 de

5/3 c

6d

-

6d

-

6e

-

20 d

2/1d

6d

-

6d

-

6e

-

6

-

6d

-

سرمادهی (هفته)

جیبرلیک اسید ()256ppm
جیبرلیک اسید ()566ppm
سرمادهی ( 2هفته) )256ppm( +
GA3
سرمادهی ( 2هفته) )566ppm( +
GA3
نیترات پتاسیم ( 6/2درصد)

 G ,dو  MGTبه ترتیب روز ،درصد جوانهزنی و متوسط زمان جوانهزنی .میانگینهفای بفا حفروف غیرمشفترک دارای اخفتالف معنفیدار در سفطح
احتمال  %5بر اساس آزمون دانکن میباشند.

معموالً دمای  2تا  5درجه سانتیگراد برای گیاهانی
که در اقلیمهای سرد میرویند بیشترین تأثیر را در رفع
خواب بذور دارد (کورنف 1و همکاران .)2662 ،تیمار
سرمادهی در بذرهای سرما دیده با افزایش  GA3در
ریشهچه و الیه آلورن (یاماچی 2و همکاران )2662 ،و
کاهش مقدار ( ABAاشمیت 3و همکاران ،)2661 ،باعث
ایجاد یک تعادل هورمونی (( )ABA:GA3کرنفله،
 )1331در بذور میشود که این تعادل هورمونی زمینه را

برای شکست خواب و شروع فرآیند جوانهزنی مهیا
میکند.
سرمادهی مرطوب موجب تغییرات فیزیولوژیکی
متعددی در بذرها میگردد .کاربرد سرمادهی مرطوب
روی بذرها موجب افزایش سطح ورود نوکلئوزیدها و
نوکلئوتیدها به مسیر سنتز اسیدهای نوکلئیک میشود
که این امر در راهاندازی تقسیم سلولی در محور جنینی
مؤثر است (النبوی 2و همکاران .)1336 ،الدنگاوی5
( )2665دریافت که میزان فسفر محلول غیر آلی

1

Koornneff
Yamauchi
3
Schmitz
2

4

El-Nabawy
5
El-Dengawy
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ترکیبی (سرمادهی  +اسید جیبرلیک)
نتایج حاصل از تیمار نیترات پتاسیم نشان داد که
این تیمار بر شکست خواب هیچکدام از گونهها تأثیری
ندارد (جدول  .)2با توجه به اینکه نیترات پتاسیم خواب
بذرهای نیازمند نور را در تاریکی برطرف میسازد و
بهعنوان یک عامل مؤثر در کاهش نیاز نوری و افزایش
جوانهزنی شناخته شده است؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که این گونهها برای جوانهزنی نیازی به نور ندارند.
تیمار جیبرلین و تیمار ترکیبی (جیبرلین  +سرما) نیز
فقط بر شکستن خواب بذور کندل کوهی مؤثر بود.
بهطوریکه در تیمار جیبرلیک اسید  256و 566
میلیگرم در لیتر جوانهزنی این گونه به ترتیب  3و 15
درصد و متوسط زمان جوانهزنی به ترتیب  5/3و  5/2روز
بود .در تیمار ترکیبی (جیبرلیک اسید  +سرمادهی 2
هفته) ،بذور سرمادیده ( 2هفته) کندل کوهی در تیمار
جیبرلیک اسید  256و  566میلیگرم در لیتر دارای
درصد جوانهزنی به ترتیب  15و  20درصد و متوسط
زمان جوانهزنی به ترتیب  5/3و  2/1روز بودند (جدول
)2؛ بنابراین احتماالً عامل دیگری جز عوامل درونی نظیر
غلظت تحریککنندههای رشد مانند جیبرلین در خواب

1

Noland and Murthy
Bewley and Black
3
Karam and Al-salem
2
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تیمار اسید جیبرلیک ،نیترات پتاسیم و تیمار
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همبستگی منفی ،اما غلظت فسفر محلول آلی همبستگی
مثبتی با درصد جوانهزنی بذر دارد و سرمادهی ایجاد
ترکیبات فسفر آلی را تحریک مینماید .در طی تیمار
سرمادهی افزایش معنیداری در سطح آنزیمهای مسیر
پنتوز فسفات رخ میدهد (نولند و مورتی.)1332 ،1
همچنین سرمادهی مرطوب سطح فسفاتهای آلی نظیر
فروکتوز  1و  0بیس فسفات و نوکلئوتیدها را تحت تأثیر
قرار میدهد (بیولی و به لک .)1332 ،2افزایش سطوح
آنزیمهای کاتاالز ،فسفاتاز ،لیپاز و پراکسیداز در بذرهای
سرمادیده و تشکیل اسیدهای آمینه برای تغذیه جنین
در طول رشد نیز از جمله تغییراتی هستند که به دنبال
تیمار سرما در بذرهای سرما دیده روی میدهند (کرام و
السالم.)2661 ،3

بذر این گیاهان مؤثر هستند .این نتایج با گزارشهای
بسیاری مطابقت دارد که نشان میدهند گیاهان تیره
چتریان برای شکست خواب خود ،نسبت به
تنظیمکنندههای رشد  GA3 ،KNO3و  ...پاسخ متفاوتی
بروز میدهند .برخی از گونههای این تیره نیز اصالً به
این تنظیمکنندهها پاسخی نشان نمیدهند .از جمله
ایروانی و همکاران ( )2612به این نتیجه رسیدند که
تیمار جیبرلیک اسید در غلظتهای  566و 1666
میلیگرم در لیتر هیچ تأثیری بر روی شکست خواب
بذور گونه  Dorema ammoniacumندارند .روحی و
همکاران ( )2612گزارش دادند که تیمار نیترات پتاسیم
تأثیری بر شکست خواب در بذرهای Ferula
 gummosa Boissندارد .رجبیان و همکاران ( )1330با
بررسی اثر سرما و جیبرلیک اسید بر روی بذور آنغوزه
 Ferula assa-foetida L.به این نتیجه رسیدند که
برعکس تیمار سرمادهی مرطوب که باعث شروع فرایند
جوانهزنی میشود ،تیمار  GA3تأثیر چندانی در درصد و
سرعت جوانهزنی ندارد.
زمان استفاده از جیبرلین و نیترات پتاسیم نیز از
اهمیت زیادی برخوردار است و میتواند بر شکست
خواب و درصد جوانهزنی بذور تأثیرگذار باشد .بهعنوان
مثال نتایج تحقیقات طویلی و همکاران ( )1333نشان
میدهد که پیش خیساندن بذور گونه Salsola rigida
با جیبرلین و نیترات پتاسیم نسبت به استفاده از این
تیمارها در طول جوانهزنی و یا قبل از شروع جوانهزنی
دارای تأثیرات بیشتری است .به نظر میرسد پیش
خیساندن بذور سبب تسریع فرآیندهای بیوشیمیایی و
هیدرولیز قندها میشود و بذور را جهت طی نمودن
مراحل اولیه جوانهزنی آمادهتر میسازد .همچنین
عموآقایی ( )1330در مطالعات خود بر روی بذور گونه
کما ( )Ferula ovinaبیان کرد که افزودن اسید
جیبرلیک در دوره سرمادهی مرطوب میانگین درصد
جوانهزنی را  %35افزایش داد و خیساندن بذور در اسید
جیبرلیک قبل از سرمادهی میزان جوانهزنی را %26
افزایش داد و در مقابل افزودن اسید جیبرلیک پس از
سرمادهی اثر معنیداری بر درصد جوانهزنی بذور نداشت.
به نظر میرسد که عالوه بر ژنوتیپ و شرایط محیطی،
تفاوت در نحوه و زمان استفاده از مواد شیمیایی مختلف
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تعیین نوع خواب

نتیجهگیری
نتایج حاصله نشان داد که بذور مورد استفاده در این
تحقیق با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی و
زیستگاههایی که در آن رشد میکنند درجات مختلفی از
خواب فیزیولوژیکی را از خود نشان میدهند که
سرمادهی مرطوب در زمانهای مختلف میتواند زمینه را
برای شروع جوانهزنی فراهم و تا حدود زیادی به رفع
خواب در آنها کمک نماید .معموالً شرایط محیطی
مختلف نقش مهمی در تنظیم خواب بذور بازی میکنند،
بهطوریکه بسیاری از گونههای گیاهی که در اقلیمهای
معتدل و سرد میرویند ،برای برطرف شدن خواب خود
به یک دوره سرما نیاز دارند .بهطورکلی رابطه مستقیمی
بین طول دوره سرمای موردنیاز برای شکستن خواب و
اقلیمی که گونه گیاهی در آن رشد میکند وجود دارد.
بهطوریکه در گزارشهای مختلف ،از تیمارهای
سرمادهی چندساعته تا چندماهه برای شکست خواب
بذور جنسها ،گونهها و اکوتیپها مختلف ذکر شده
است؛ بنابراین داشتن دانش کافی از مکانیسم و نوع
خواب بذور به ما کمک مینماید تا با دقت و سرعت
باالی تیمارهای مناسب جهت شکستن خواب بذر
گونههای مختلف را شناسایی نموده و از اتالف وقت و
هزینهها جلوگیری کنیم.
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برای تعیین نوع خواب در گونههای گلپر ،کندل
کوهی ،کرفس وحشی و چویل سهپاره از نتایج حاصل از
تیمارهای شکستن خواب ،مشاهدات چشمی ،بررسی زیر
بینوکوالر و همچنین نتایج سایر پژوهشها انجام شده در
این زمینه استفاده شد.
مشاهده و بررسی بذور بعد از آزمون جوانهزنی در
آب مقطر نشان داد که بذور آب جذب کرده و متورم
شدهاند  ،بنابراین مشکل نفوذناپذیری پوسته و جذب آب
در این بذور وجود ندارد .بر اساس نظر باسکین ()2661
و باسکین و باسکین ( )2662بیشتر بذرهای دارای
خواب فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و مورفوفیزیولوژیکی
دارای پوسته تراوای به آب هستند؛ بنابراین با توجه به
جذب آب در گونههای مورد آزمایش احتمال وجود این
سه نوع خواب در بذور این گونهها باال میباشد .بذور
گونههای با خواب مورفولوژیکی و مورفوفیزیولوژیکی
دارای جنین توسعهنیافته (از لحا اندازه) میباشند
(باسکین2661 ،؛ باسکین و باسکین2662 ،؛ فینچ-
ساویج و لنبر-متزگر .)2660 ،بررسی منابع موجود نشان
داد که بذور این گونهها دارای جنین توسعهیافته و کامل
میباشند؛ بنابراین احتمال خواب مورفولوژیکی و
مورفوفیزیولوژیکی نیز در این گونهها وجود نداشت .با
توجه به نتایج تیمارهای شکستن خواب ،در گونههای
چویل سهپاره و کرفس وحشی ،از آنجائی که جیبرلین
نتوانست جایگزین سرما شود بنابراین احتماالً این گونهها
دارای خواب فیزیولوژیکی عمیق هستند .همچنین در
گونه کندل کوهی با وجود نیاز سرمای باال ( 12هفته)
برای شکستن خواب ،اما جیبرلین توانست جایگزین
بخشی از نیاز سرمای برای شکستن خواب شود بنابراین
بذرهای این گونه احتماالً دارای خواب فیزیولوژیکی
متوسط میباشد؛ و در گلپر به دلیل نیاز سرمایی کم (0
هفته) و همچنین عدم تأثیر نیترات پتاسیم در شکستن
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نیز میتواند دلیلی بر وجود گزارشهای مختلف از
غلظتها و تیمارهای مختلف شکستن خواب برای یک
گونه خاص باشد.

خواب ،بذرهای این گونه نیز احتماالً دارای خواب
فیزیولوژیکی متوسط میباشد .البته تعیین دقیقتر نوع
خواب بذور نیاز به اطالعات جامعتر و آزمایشهای
بیشتری دارد؛ بنابراین نتایج تعیین نوع خواب در این
پژوهش نمیتواند قطعی تلقی شود ،اما نتایج به دست
آمده میتواند در مطالعات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به اینکه هیچکدام از تیمارهای اعمال شده بر
شکستن خواب بذور آوندول تأثیر نداشت؛ بنابراین برای
شکستن و تعیین نوع خواب بذر این گونه باید تحقیقات
وسیعتری صورت گیرد.
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Abstract
Seeds of seven species of medicinal plants collected from the natural habitat in Lorestan
province in the summer 2011. Germination test carried out in a completely randomized design with
four replications of 25 seeds in H2O. Species of Smyrnium cordifrolium, Kelussia odoratissima,
Dorema aucheri and Ferulago angulata had no germination while Heracleum persicum, Bunium
luristanicum and Falcaria vulgaris showed germination of 30, 96 and 97% respectively. Different
treatments of breaking dormancy applied to the species with germination below 30% [moistchilling for periods of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 weeks, with two concentrations of 250 and 500 ppm of
gibberellic acid, a combination treatment (gibberellic 250 ppm + 4 weeks moist-chilling and
gibberellic acid 500 ppm + moist-chilling for 4 weeks) and potassium nitrate 2 g/l]. The results
showed that moist-chilling was the most effective treatments to break seed dormancy of Heracleum
persicum (6 weeks), Dorema aucheri (12 weeks), Kelussia odoratissima (12 weeks) and Ferulago
angulata (12 weeks). Therefore, based on their reactions to the treatments, dormancy of Kelussia
odoratissima and Ferulago angulata could be classified as deep physiological dormancy and
species of Dorema aucheri and Heracleum persicum intermediate physiological dormancy type.

Keywords: Ferulago angulata, Physiological dormancy, Moist-chilling, Kelussia
odoratissima, Dorema aucheri

