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 Withania( پنیرباد مختلف هاي توده بذر هاي آنزیم فعالیت و زنی جوانه خصوصیات

coagulans (مرطوب سرمادهی پیش و سدیم هیپوکلریت به پاسخ در  

  3 بیدگلی مختصی علی ،* ،2 ثانوي مدرس محمد علی سید ،1 قنبري مجید

   مبسوط چکیده

خانواده سیب زمینی، گیاهی است علفی که در مناطقی از جمله پاکستان، افغانستان، هند و ایران رشد  از گیاه پنیرباد: مقدمه

کنندگی، ترمیم کبد،   دارد و داراي خواص تقویت ایران با دارا بودن خواص دارویی، نقش مهمی در طب سنتی گیاه پنیرباد. کند می

زنی، که براي رسیدن به باالترین میزان جوانه باشد میهاي مطلوب زراعی بذر فقدان خواب یکی از ویژگی. باشد ضدالتهاب و غیره می

دلیل وجود طور معمول پایین بوده که بهزنی بذرهاي گیاهان دارویی بهظرفیت جوانه. رسدنظر میسبز شدن و استقرار گیاه ضروري به

ضد عفونی کردن بذر و پیش تیمار سرمادهی مرطوب بر در این تحقیق تأثیر  به این منظور. خواب در بذرهاي این گیاهان است

  .هاي آنزیمی بذر پنیرباد در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت-زنی و فعالیت خصوصیات جوانه

زنی و فعالیت آنزیمی  هاي جوانه منظور بررسی تأثیر ضدعفونی کردن بذر و سرمادهی مرطوب بر ویژگی به: هامواد و روش

در گروه  1394-95هاي  صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار طی سال مختلف پنیرباد، آزمایشی بههاي  توده

بدون ضدعفونی کردن و (ضد عفونی کردن بذر داراي دو سطح تیمارهاي آزمایش شامل . زراعت دانشگاه تربیت مدرس انجام شد

ش سرمادهی یبدون پیش سرمادهی و پ(پیش سرمادهی مرطوب داراي دو سطح  ،)دقیقه 30استفاده از هیپوکلریت سدیم به مدت 

منظور پیش سرمادهی مرطوب  به ).بود) هاي فنوج، خاش، سراوان و سربازتوده(گیاه پنیرباد  و چهار توده) هفتهمرطوب به مدت یک 

عدم تماس مستقیم  در شرایطنیومی منفذدار، دار، روي فویل آلومیبذرها درون ظرف پوشش زنی،هاي جوانهجهت فعال نمودن آنزیم

سترون  عدد بذر درون هر پتري 25به تعداد کشت، منظور به. در مجاورت آب مقطر در دماي چهار درجه سلیسیوس قرار گفتند

ا، ظروف توسط پس از اعمال تیماره. لیتر آب مقطر اضافه شد، پنج میلی به هر پتري. قرار گرفتند 42داراي کاغذ صافی واتمن نمره 

  روز قرار داده شدند 14درجه سلیسیوس و در روشنایی کامل به مدت  25ناتور در دماي یها در ژرمدیش پارافیلم پوشیده شد و پتري

-زنی نهایی، سرعت جوانههاي فنوج، خاش و سراوان بیشترین مقادیر درصد جوانهنتایج آزمایش نشان داد که در توده: هاافتهی

در صورتی که توده . دقیقه ضدعفونی و یک هفته پیش سرمادهی مرطوب حاصل شد 30زنی روزانه و بنیه بذر در  جوانهزنی، متوسط 

سرباز نسبت به پیش سرمادهی مرطوب و ضد عفونی بذر روند معکوس در پیش گرفته و بیشترین مقادیر این صفات در تیمار عدم 

زنی، بیشترین مقادیر آلفا و بتا آمیالز در هاي جوانهاز نظر فعالیت آنزیم. شدکاربرد ضدعفونی بذر و پیش سرمادهی مرطوب حاصل 

  .دقیقه ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم و یک هفته پیش سرمادهی مرطوب دیده شد 30توده فنوج، 

به ضدعفونی کردن با هاي فنوج، خاش و سراوان از گیاه دارویی پنیرباد نسبت دست آمده، تودهبا توجه به نتایج به: گیري نتیجه

دقیقه و پیش سرمادهی مرطوب به مدت یک هفته واکنش مثبت نشان داده و این تیمارها موجب  30هیپوکلریت سدیم به مدت 

توده سرباز واکنش خوبی نسبت به تیمارهاي اعمال شده نداشته و از . زنی شده استهاي جوانه افزایش خصوصیات و فعالیت آنزیم

توان به باراندگی زنی روند نزولی به خود گرفته است که دلیل این رفتار در توده سرباز را میهاي جوانهلیت آنزیمنظر خصوصیات و فعا

ساالنه کمتر و همچنین دماي باالتر در مناطق تحت رویش این توده نسبت داد که موجب سخت شدن پوسته بذر و افزایش عومل 

توان استفاده از طور کلی، میبه. گرددواب در بذر جهت سپري کردن دوره گرم و خشک میزنی توده سرباز و ایجاد خ بازدارنده جوانه

  .هاي گیاه پنیر باد توصیه نمودهیپوکلریت سدیم و پیش سرمادهی مرطوب را راهی براي شکست خواب غالب توده

  مورفولوژیک هاي ژگیوی بذر، ضدعفونی بومی، توده ،استراتیفیکاسیون آمیالز، بتا و آلفا: کلیدي هاي واژه

  :نوآوري هايجنبه

  پنیرباد بذر زنیجوانه بازدارندگی بر کپسول درون موسیالژ تأثیر ارزیابی -1

  پنیرباد بذر خواب شکست جهت زنیجوانه هايآنزیم سازيفعال روند ارزیابی -2

  شده اعمال خواب شکست هاي روش به پنیرباد مختلف هايتوده پاسخ بررسی -3
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 ...پنیرباد مختلف هاي توده بذر هاي آنزیم فعالیت و زنی جوانه خصوصیات: همکاران و قنبري

 

  مقدمه

اي که  امروزه گیاهان دارویی، با توجه به جایگاه ویژه

در بهداشت و سالمت جامعه دارند، همواره مورد توجه 

غنی بودن فلور ایران و . مراکز علمی و تحقیقاتی هستند

 نیز فرهنگ و دانش استفاده از گیاهان دارویی از یک سو

هاي مختلف، براي استفاده از که در مکاناینو توجه به 

هاي متفاوتی وجود گیاهان دارویی، آداب، رسوم و روش

دیگر، توجه به این علم را بسیار ضروري  ییدارد از سو

گیاه  ).2015، 1پرامانیک و سریواستاوا(است  کرده

است که  علفیخانواده سیب زمینی، گیاهی  از 2پنیرباد

کستان، افغانستان، هند و ایران در مناطقی از جمله پا

پراکنش این گونه در قسمت در ایران . کند رشد می

جنوبی استان سیستان و بلوچستان بوده و جزء پوشش 

هاي سراوان، ایرانشهر، سرباز،  گیاهی غالب شهرستان

. رود شمار میسیب و سوران، زابلی و حوالی زاهدان به

، نقش مهمی در با دارا بودن خواص دارویی گیاه پنیرباد

کنندگی،   و داراي خواص تقویت دارد ایران طب سنتی

ترمیم کبد، ضدالتهاب و غیره بوده و در درمان برونشیت، 

ها و اختالالت عصبی از جمله پارکینسون و آسم، زخم

  ).2012، 3گوپتا(آلزایمر سودمند است 

بذر . ترین روش تکثیر گیاه پنیرباد بذر استمهم

هاي تیره متر قطر، داراي لکهمیلی 5/2- 3پنیرباد داراي 

دار اي، بدون کرك و کپسول آن تا حدودي زاویهتا قهوه

). 2013، 4گوپتا و کشاري(و داراي موسیالژ است 

برداشت ریشه گیاه براي اهداف دارویی و استفاده از 

ها به عنوان علوفه، مانع از رسیدن گیاه به مرحله  برگ

نسل آن را در معرض خطر قرار بلوغ و تولید بذر شده و 

هاي وحشی  گونه ).2001و همکاران، 5جین(داده است 

هاي چندساله با ارتفاع جنس ویتانیا داراي درختچه

زنی پایین بوده در متر و درصد جوانهسانتی 130-120

ساله، شده یا اهلی، گیاهانی یکهاي کشتحالی که گونه

باالتري بوده  زنیو با سرعت جوانه با ارتفاع کوتاه

، اغلب در شرق هندوستان، )2007و همکاران، 6کومار(

                                                             
1 Pramanick and Srivastava 
2 Withania coagulans 
3 Gupta 
4 Gupta and Keshari 
5 Jain 
6 Kumar 

، 7پرامانیک و سریواستاوا(نپال و افغانستان کشت شده 

هزار هکتار و  60، سطح زیر کشت آن حدود )2015

تن در کشور  1500میزان تولید ریشه آن حدود 

و همکاران،  8تاکور(هندوستان گزارش شده است 

2014.(  

هاي مطلوب زراعی بذر کی از ویژگین خواب یفقدا

زنی، سبز بوده که براي رسیدن به باالترین میزان جوانه

ظرفیت . رسدنظر میشدن و استقرار گیاه ضروري به

طور معمول پایین زنی بذرهاي گیاهان دارویی بهجوانه

دلیل وجود خواب در بذرهاي این گیاهان بوده که به

محققین در بررسی  ).2012و همکاران،  9موهان(است 

عنوان یک گیاه دارویی به 10پتانسیل کشت گیاه بوزیدان

طور در سریالنکا گزارش کردند که تولید بذر این گیاه به

بذر در بوته بوده که این تعداد بذر براي  6582متوسط 

اما  ؛رسیدن به تعداد مطلوب تولید گیاه، مناسب است

دلیل وجود بهمعمول  طوربه زنی این گیاه درصد جوانه

و همکاران، 11شانموگاراتنام(خواب در بذر آن پایین است 

گران در بررسی عمل  همچنین پژوهش). 2013

زنی بذرهاي برخی از نور و دما بر جوانه افزایی هم

ویژه بوزیدان دریافتند زمینی بههاي خانواده سیب گونه

گونه که بذرهاي این گیاه فتوبالستیک بوده و هیچ

زنی و دماي متناوب در این بین درصد جوانه ايرابطه

در این ). 2013و همکاران، 12برکت(گیاه وجود ندارد 

در بررسی طول عمر بذرهاي ) 2008( 13بین، لیارو

هاي گیاهی داراي خواب از نواحی ساواناي در حال  گونه

خشک تانزانیا گزارش داد که گیاه تخریب مناطق نیمه

یکی جنین بذر بوده و بوزیدان داراي خواب فیزیولوژ

خواب . پوسته بذر آن نسبت به آب نفوذپذیر است

هاي ذاتی بذر بوده و فیزیولوژیکی جنین بذر جزء خواب

دلیل عوامل داخلی ازجمله جنین نارس، وجود به

  . هاي درون بذر و یا پوشش سخت بذر استمهارکننده

هاي خود به منظور شکست  محققین در پژوهش

زنی آن از  خواب بذر گیاهان دارویی و بهبود درصد جوانه

                                                             
7 Pramanick and Srivastava 
8 Thakur 
9 Mohan 
10 Withania somnifera 
11 Shanmugaratnam 
12 Barakat 
13 Lyaruu  
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زنی و تنظیم شرایط کاربرد تیمار شیمیایی پیش از جوانه

، 1نیاز و سیدیکویی(اند زنی گیاه بهره بردهمحیط جوانه

و 2هارتمن(تیمار بذر با آب در دماي اتاق پیش). 2014

 GA3و  KNO3هاي مختلف ، غلظت)2007همکاران، 

، پیش سرمادهی مرطوب )2012موهان و همکاران، (

نیاز و (دهی و خراش) 2006و همکاران، 3کامبیزي(

هاي شکست خواب بذر  ازجمله روش) 2014سیدیکویی، 

نیاز نوري گیاه . شونددر گیاهان دارویی محسوب می

صورت  هاي مختلف بهنی در آزمایشزپنیرباد براي جوانه

، )2006کامبیزي و همکاران، (تناوب نور و تاریکی 

و نور کامل ) 2013و همکاران، 4ناتیا(تاریکی کامل 

این در . ه استگزارش شد) 2010، 5جوشی و پادیا(

حالی است که در دستورالعمل انجمن گیاهان دارویی 

آمریکا، نیاز نوري گیاه پنیرباد نور کامل خورشید گزارش 

در  ).2009، 6گیاهان دارویی آمریکا انجمن(شده است 

این تحقیق تأثیر ضد عفونی کردن بذر و پیش تیمار 

هاي زنی و فعالیتسرمادهی مرطوب بر خصوصیات جوانه

آنزیمی بذر پنیرباد در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی 

  .قرار گرفت

 

  هامواد و روش

منظور بررسی تأثیر ضدعفونی کردن بذر و  به

زنی و فعالیت  هاي جوانه سرمادهی مرطوب بر ویژگی

صورت  هاي مختلف پنیرباد، آزمایشی به آنزیمی توده

فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار طی 

در گروه زراعت دانشگاه تربیت  1394-95هاي  سال

ضد عفونی ش شامل تیمارهاي آزمای. مدرس انجام شد

بدون ضدعفونی کردن و (کردن بذر داراي دو سطح 

) دقیقه 30استفاده از هیپوکلریت سدیم به مدت 

، پیش سرمادهی )2014و همکاران، 7فردعدالتی(

بدون پیش سرمادهی و پیش (مرطوب داراي دو سطح 

و 8لیسکاناک(سرمادهی مرطوب به مدت یک هفته 

                                                             
1 Niyaz and Siddiqui 
2 Hartmann 
3 Kambizi 
4 Nathiya 
5 Joshi and Padhya 
6 The Herb Society of America 
7 Edalatifard 
8 Caliskan 

هاي توده(یاه پنیرباد گ و چهار توده) 2012همکاران، 

از  ).2و  1جدول (بود ) فنوج، خاش، سراوان و سرباز

از شرکت (سدیم پنج درصد  تمحلول مستقیم هیپوکلری

جهت شستشوي موسیالژ و ضدعفونی کردن ) پرس تولی

). 2014فرد و همکاران، عدالتی(استفاده شد  بذر

جهت فعال نمودن منظور پیش سرمادهی مرطوب  به

دار، روي بذرها درون ظرف پوشش زنی،جوانه هايآنزیم

عدم تماس  در شرایطفویل آلومینیومی منفذدار، 

مستقیم در مجاورت آب مقطر در دماي چهار درجه 

). 2008و همکاران، 9اکرم قادري(فت رسلیسیوس قرار گ

عدد بذر درون هر  25تعداد کشت، منظور به). 2008

قرار  42سترون داراي کاغذ صافی واتمن نمره  پتري

لیتر آب مقطر اضافه شد ، پنج میلی به هر پتري. گرفتند

پس از اعمال تیمارها، ). 2016و همکاران، 10قنبري(

، 11نیاقنبري و کرم( ندظروف توسط پارافیلم پوشیده شد

درجه  25ها در ژرمیناتور در دماي  و پتري) 2016

و در روشنایی ) 2006مکاران، کامبیزي و ه(سلیسیوس 

به مدت ) 2009، کایآمرانجمن گیاهان دارویی (کامل 

دلیل ثابت شدن روند به .روز قرار داده شدند 14

زنی بذرها در مدت زمان بیش از دو هفته، پس از  جوانه

روز براي آزمایش تعیین  14اجراي آزمایش معیار 

  .گردید

تا روز زنی از روز چهارم آغاز و شمارش جوانه

 به چه ریشه زنی خروجمعیار جوانه. چهاردهم ادامه یافت

). 2001و همکاران، 12سلطانی(بود  مترمیلی دو اندازه

 زدهجوانه بذرهاي تعداد نسبت از زنی نهاییجوانه درصد

و  13هانتر(آمد  دستبه بذرها کل تعداد به روز 14پس از 

 از زنی جوانه سرعت جهت محاسبه). 1984همکاران، 

  ).2009و همکاران، 14زاده صالح( شد استفاده 1رابطه 

GR = ∑ Ni / Ti :                               )1(رابطه   

GR = زنی بر حسب تعداد بذر در روز  سرعت جوانه

N،شمارش
i 

T ،زده در هر روز تعداد بذر جوانه =
i 

= 

 سرعت S آن، در که شمارش روز پس از شروع آزمایش

                                                             
9 Akram Ghaderi 
10 Ghanbari 
11 Ghanbari and Karamnia 
12 Soltani 
13 Hunter 
14 Salehzade 
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 در زده جوانه بذرهاي تعداد n ،)روز در بذر( زنی جوانه

  .باشد می آزمون شروع زمان از روزها تعداد t و t زمان

متري کش میلیچه با خطچه و ساقهطول ریشه

 2بر اساس رابطه نیز شاخص بنیه بذر . گیري شداندازه

  ).2003، 1آگراوال(محاسبه شد 

  VI= (RL+SL)×GP                     :      )2(رابطه 

 SL ،)متر سانتی حسب بر( چه ریشه طول RL آن، در که

 درصد GP و) متر سانتی حسب بر( چه ساقه طول

  .باشد می زنی جوانه

هاي  نمونهزنی، هاي جوانهجهت تعیین فعالیت آنزیم

 pH=9/6موالر،  02/0منجمد شده در بافر سدیم فسفات 

بافر سدیم استات  و موالر براي آلفا آمیالز 006/0و 

هاون  ونبراي بتا آمیالز در pH=8/4موالر،  016/0

 2-4دور در دماي  12000چینی ساییده و سپس در 

. گردیددقیقه سانتریفیوژ  15سلیسیوس به مدت  درجه

پس از سانتریفیوژ، براي اطمینان از عدم وجود ذرات 

معلق از کاغذ صافی عبور داده و از محلول صاف شده 

در هر . شدآمیالز استفاده -βو  αبراي سنجش آنزیم 

آنزیمی ریخته و  لیتر عصاره میلی 5/0آزمایش مقدار  لوله

یک درصد  لیتر نشاسته میلی 5/0سپس به هر کدام 

واکنش دقیقاً به مدت سه دقیقه براي  محیط. شدافزوده 

سپس یک  وانجام واکنش بین مواد مختلف، رها 

براي . دیبه هر یک افزوده گرد DNSلیتر معرف  میلی

ها به  لوله. شدي آنزیمی حذف  شاهد عصاره نمونه تهیه

مدت پنج دقیقه در حمام آب جوش حرارت داده و پس 

آب مقطر به لیتر  میلی 10از سرد شدن در دماي اتاق، 

ها در  پس از به هم زدن، جذب آن. ندشدها افزوده  آن

نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده  540

 .)1970، 2فلدبرن( شد

تجزیه  3/9 نسخه SASافزار ها با استفاده از نرمداده 

ها، تست نرمالیتی  قبل از تجزیه واریانس داده. گردید

و پس از اطمینان از توزیع نرمال  گرفتانجام 

ها، تجزیه واریانس از طریق مدل خطی تعمیم  باقیمانده

ها از براي مقایسه میانگین. انجام شد) GLM(افته ی

درصد  5در سطح ) LSD(دار  حداقل تفاوت معنی آزمون

در مواقعی که اثر متقابل دو و سه  .احتمال استفاده شد

                                                             
1 Agrawal 
2 Bernfeld 

بهتر نتایج و براي  دار شد، براي تفسیر گانه معنی

هاي طوالنی و پیچیده،  جلوگیري از مقایسه میانگین

  .دهی فیزیکی براي هر توده انجام شد برش

 

  نتایج و بحث

  زنیدرصد نهایی و سرعت جوانه

نشان داد که اثر توده و ها  دادهتجزیه واریانس 

سرمادهی و ×آب ژاول، توده×هاي توده برهمکنش

سطح احتمال آماري یک سرمادهی در ×آب ژاول×توده

زنی زنی و سرعت جوانهدرصد بر درصد نهایی جوانه

ترتیب در دار است، در حالی که اثر سرمادهی بهمعنی

سطح احتمال آماري پنج درصد و یک درصد بر درصد 

دار است  زنی معنیزنی و سرعت جوانه نهایی جوانه

مقایسه میانگین نشان داد در توده فنوج، ). 3جدول (

دقیقه  30زنی در تیمار ترین درصد نهایی جوانهبیش

و ) درصد 33/93(ضدعفونی و عدم کاربرد سرمادهی 

 33/57(کمترین مقدار آن در عدم کاربرد هر دو تیمار 

-همچنین، بیشترین سرعت جوانه .مشاهده شد) درصد

دقیقه ضدعفونی و عدم کاربرد  30زنی در تیمار 

که با تیمارهاي مشاهده شد ) بر روز 71/2(سرمادهی 

دقیقه  30بدون ضدعفونی و یک هفته سرمادهی و تیمار 

داري ضدعفونی و یک هفته سرمادهی تفاوت معنی

و کمترین مقدار آن در عدم کاربرد هر دو تیمار  نداشت

خاش،  تودهدر ). 5جدول (دیده شد ) بر روز 55/1(

 30زنی در تیمار بیشترین درصد نهایی و سرعت جوانه

 66/76(ترتیب  بهعفونی و یک هفته سرمادهی دقیقه ضد

مشاهده شد و کمترین مقدار آن ) بر روز 82/2درصد و 

دقیقه ضدعفونی و عدم کاربرد سرمادهی  30در تیمار 

دیده شد ) تعداد بر روز 11/1درصد و  00/28(ترتیب به

داري  که با تیمار عدم کاربرد هر دو تیمار تفاوت معنی

وده سراوان، بیشترین درصد در ت). 5جدول (نداشت 

زنی در تیمار بدون ضدعفونی و یک هفته نهایی جوانه

مشاهده شد که با تیمارهاي ) درصد 66/56(سرمادهی 

دقیقه ضدعفونی و یک  30عدم کاربرد هر دو تیمار و 

 کمترین مقدار. داري نداشتهفته سرمادهی تفاوت معنی

رمادهی دقیقه ضدعفونی و بدون س 30آن نیز در تیمار 

  .دیده شد) درصد 33/33(
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 هاي مختلف پنیرباداي و موقعیت جغرافیایی تودهمختصات منطقه -1جدول 

Table 1. Regional coordinates and geographical position of different landraces of Indian Cheese Maker 

 جغرافیاییموقعیت  ايمختصات منطقه

Regional coordinates Geographical location 

 روستا دهستان بخش مناطق تحت رویش ردیف

ارتفاع از 

سطح دریا 

 )متر(

 طول شرقی عرض شمالی

Northern latitude Eastern longitude 

Row growth areas County Village Village 
Elevation 

(m) 

 ثانیه دقیقه درجه ثانیه دقیقه درجه

Degree Minutes Seconds Degree Minutes Seconds 

1 Fanuj Central Siahgan - 714 26 47 31 59 38 25 

2 Khash Karvander - Pigel 1420 27 75 27 60 49 12 

3 Saravan - - Shamsabad 1170 27 47 43 62 17 46 

4 Sarbaz Sarbaz Minan Dez 915 26 38 12 61 18 9 
  

 

 مورد بررسیهاي  مناطق رشد تودههاي آب و هوایی  ویژگی -2جدول 

Table 2. The weather characteristics of the cities studied 

 )سلیسیوس(میانگین ساالنه دما  اقلیم شهر ردیف
میانگین ساالنه باران 

 )مترمیلی(

میانگین ساالنه رطوبت 

 )درصد(

Row City Climate 
Average annual 
temperature (°C) 

Average annual 
rainfall (mm) 

Average annual 
humidity (%) 

1 

 گرم و خشک بیابانی فنوج

28 173.2 36 
Fanuj 

hot and dry 
desert 

2 

 خاش
نیمه خشک و معتدل 

 گرم
20 153 31 

Khash 
Semi-dry and 

hot 

3 

 گرم و خشک بیابانی سراوان

27 110 37.5 
Saravan 

hot and dry 
desert 

4 

 سرباز
 گرم خیلی و خشک

 بیابانی
29 133 36 

Sarbaz 
Dry and very hot 

desert 

 
 30زنی در تیمار همچنین، بیشترین سرعت جوانه

) بر روز 96/1(دقیقه ضدعفونی و یک هفته سرمادهی 

تیمار بدون ضدعفونی و یک هفته مشاهده شد که با 

همچنین، کمترین . داري نداشتسرمادهی تفاوت معنی

دقیقه ضدعفونی و بدون  30مقدار آن نیز در تیمار 

در ). 5جدول (مشاهده شد ) بر روز 78/0(سرمادهی 

زنی در توده سرباز، بیشترین درصد نهایی و سرعت جوانه

ترتیب هدقیقه ضدعفونی و بدون سرمادهی ب 30تیمار 

مشاهده شد که با تیمار عدم ) بر روز 88/0درصد و  40(

همچنین، . داري نداشتکاربرد هر دو تیمار تفاوت معنی

دقیقه ضدعفونی و یک  30ها نیز در کمترین مقدار آن

تعداد بر  15/0درصد و  33/7(ترتیب  هفته سرمادهی به

ار بدون ضدعفونی و یک ممشاهده شد که با تی) روز

 ).5جدول (داري نداشت رمادهی تفاوت معنیهفته س

در بررسی ) 2013(و همکارن  1زادهخطیب

زنی بذر ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه

) .Levisticum officinale Koch(انجدان رومی 

گزارش دادند که کاربرد هیپوکلریت سدیم دو درصد به 

ب موجب همراه پیش سرمادهی مرطودقیقه به 15مدت 

پیش  .زنی گردیدافزایش درصد نهایی و سرعت جوانه

 ها یا در سرمادهی مرطوب با تغییر در شکل آنزیم

                                                             
1 Khatibzadeh 
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  زنی و بنیه بذرآب ژاول و سرمادهی در هر سطح توده پنیرباد براي صفات درصد و سرعت جوانه اثر مقایسه میانگین -5جدول 

Table 5. Mean comparison of NaOCl and Pre-chilling in each level of landraces of Indian cheese maker for 
germination percentage, germination rate and seed vigor 

 بنیه بذر
زنی  سرعت جوانه

 )تعداد بر روز(
 توده آب ژاول سرمادهی زنی نهایی درصد جوانه

Seed vigor 
Germination 
rate (1/Day) 

Final germination 
percentage 

Pre-Chilling NaOCl Landrace 

272.76±66.79 b 1.55±0.20 b 57.33±4.80 c No applications No 
applications 

Fanuj 
475.09±27.12 a 2.31±0.06 a 78.00±4.00 ab One week 
508.55±11.36 a 2.71±0.10 a 93.33±3.33 a No applications 

30 min 
485.29±73.71 a 2.16±0.25 a 74.00±8.71 bc One week 
272.99±70.92 b 1.19±0.22 c 32.00±6.42 c No applications No 

applications 
Khash 

342.48±35.70 b 2.16±0.24 b 53.33±4.80 b One week 
187.73±33.47 b 1.11±0.19 c 28.00±5.29 c No applications 

30 min 
569.19±81.43 a 2.82±0.10 a 76.66±2.40 a One week 
456.81±70.28 a 1.40±0.12 b 50.00±1.15 a No applications No 

applications 
Saravan 

357.95±29.71 a 1.94±0.07 a 56.66±0.66 a One week 
368.95±55.99 a 0.78±0.06 c 33.33±2.40 b No applications 

30 min 
388.71±40.93 a 1.96±0.12 a 54.00±3.46 a One week 
210.77±75.68 a 0.84±0.16 a 36.66±6.76 a No applications No 

applications 
Sarbaz 

82.17±21.44 ab 0.33±0.07 b 16.66±3.33 b One week 
129.41±33.52 ab 0.88±0.17 a 40.00±7.02 a No applications 

30 min 
32.27±10.57 b 0.15±0.05 b 7.33±2.40 b One week 

خطاي ±میانگین. (با هم ندارند LSDداري در سطح احتمال یک درصد توسط آزمون ها با حروف مشترك در هر سطح توده، اختالف معنیمیانگین

  )استاندارد

 Means in each Landrace followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level 
based on the LSD test. (Mean±STDERR) 

 

 )دهی در هر سطح تودهبرش(هاي پنیرباد آب ژاول و توده مقایسه میانگین برهمکنش دو گانه -6جدول 

Table 6. Mean comparison of NaOCl and landraces of Indian cheese maker (slicing by landrace) 

)مترسانتی(چه طول ریشه  توده آب ژاول 

Radicle length (cm) NaOCl Landrace 

3.55±0.38 a No applications 
Fanuj 

4.34±0.26 a 30 min 

4.81±0.68 a No applications 
Khash 

6.10±0.84 a 30 min 

5.49±0.90 a No applications 
Saravan 

6.37±1.07 a 30 min 

3.42±0.75 a No applications 
Sarbaz 

1.60±0.35 b 30 min 

خطاي ±میانگین. (با هم ندارند LSDداري در سطح احتمال یک درصد توسط آزمون ها با حروف مشترك در هر توده، اختالف معنیمیانگین

 )استاندارد

Means in each landrace followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level 
based on the LSD test. (Mean±STDERR) 
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 )دهی در هر سطح تودهبرش(هاي پنیرباد سرمادهی و توده مقایسه میانگین برهمکنش دو گانه -7جدول 

Table 7. Mean comparison of two-way interaction of Pre-chilling ×landraces of Indian cheese maker (slicing 
by landrace) 

)مترسانتی(چه طول ساقه )مترسانتی(چه طول ریشه   توده سرمادهی 

Shoot length (cm) Radicle length (cm) Pre-Chilling Landrace 

1.69±0.03a 3.27±0.26b No applications 
Fanuj 

1.64±0.07a 4.63±0.17a One week 

1.35±0.07b 6.42±0.79a No applications 
Khash 

2.20±0.12a 4.48±0.59a One week 

1.57±0.07b 7.76±0.80a No applications 
Saravan 

2.60±0.13a 4.09±0.25b One week 

0.91±0.14a 3.08±0.73a No applications 
Sarbaz 

0.87±0.24a 1.94±0.58a One week 

خطاي ±میانگین. (با هم ندارند LSDداري در سطح احتمال یک درصد توسط آزمون ها با حروف مشترك در هر توده، اختالف معنیمیانگین

 )استاندارد

Means in each landrace followed by similar letter (s) are not significantly different at 1% probability level 
based on the LSD test. (Mean±STDERR) 
 

ها و یا در ساختار کلوئیدي بذر متابولیسم اسید نوکلئیک

هاي با افزایش آبدوستی، کاهش یا حذف بازدارنده

 آبسیزیکمله کاهش میزان زنی درون بذر از ججوانه

اسید و یا فعال کردن و سنتز جیبرلین موجب افزایش 

، 1عمو آقایی(گردد زنی میدرصد نهایی و سرعت جوانه

2005.( 

پژوهشگران، اثر افزایشی ضدعفونی کردن بذر را به 

ها روي پوسته بذر و کاهش جمعیت و کلونیزاسیون قارچ

زده نسبت جوانههاي در نتیجه کاهش مرگ و میر رویان

و  3یزدانشناس). 1987، 2ونی و دومرس(دهند می

در بررسی اثر تیمارهاي فیزیکی و ) 2015(همکاران 

زینتی زنی بذر گیاه داروییشیمیایی بر خصوصیات جوانه

گزارش کردند ) Amaranthus cruentus(تاج خروس 

زنی مربوط به که کمترین درصد نهایی و سرعت جوانه

 .هی استتیمار سرماد

سرمادهی مرطوب در بذرهاي گیاهان داراي جنین 

تنها کمکی به  ناقص پس از جدا شدن از گیاه مادري نه

کند، بلکه موجب صدمه به تحریک تولید جیبرلین نمی

                                                             
1 Amooaghaei 
2 Wenny and Dumroese 
3 Yazdanshenas 

ها زنی در آنجوانه جنین و کاهش درصد نهایی و سرعت

که در مورد ) 2015و همکاران، 4اقبالی تاجانی(گردد  می

دلیل شرایط آب و  به .بسیار مشهود است توده سرباز

هوایی خشک و بیابانی منطقه سرباز و پایین بودن 

نزوالت جوي در این منطقه، بذرهاي این توده داراي 

زنی بوده و این پوسته ضخیم و مواد بازدارنده جوانه

طور کامل آب عوامل موجب شده بذر این توده نتواند به

 1جدول (را تکمیل کند زنی جذب کرده و فرآیند جوانه

و همکاران،  6؛ امیدي2015و همکاران،  5زادهولی) (2و 

2014.(  

  

  چهچه و ساقهطول ریشه

نشان داد که اثر توده، سرمادهی،  3جدول 

سرمادهی در ×آب ژاول و توده×هاي تودهبرهمکنش

چه سطح احتمال آماري یک درصد بر طول ریشه

  .دار است معنی

سرمادهی و برهمکنش همچنین، اثر توده، 

سرمادهی در سطح احتمال آماري یک درصد و اثر ×توده

                                                             
4 Eghbali Tajani 
5 Valizadeh 
6 Omidi 
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چه آب ژاول در سطح احتمال پنج درصد بر طول ساقه

چه  مقایسه میانگین طول ریشه. )3جدول ( شددار معنی

در برهمکنش توده و سرمادهی نشان داد که در توده 

چه در تیمار یک هفته فنوج، بیشترین طول ریشه

شرایط و کمترین آن در ) مترسانتی 63/4( سرمادهی

جدول (مشاهده شد ) مترسانتی 27/3(بدون سرمادهی 

چه در تیمار در توده سراوان، بیشترین طول ریشه). 7

و کمترین آن در ) مترسانتی 76/7(بدون سرمادهی 

دیده شد ) مترسانتی 09/4(تیمار یک هفته سرمادهی 

باز اختالف سرهاي خاش و در توده ).7جدول (

). 5جدول (ها مشاهده نشد  داري بین توده معنی

آب ژاول ×همچنین، مقایسه میانگین برهمکنش توده

چه در نشان داد که در توده سرباز، بیشترین طول ریشه

و کمترین آن ) مترسانتی 42/3(تیمار بدون ضدعفونی 

دیده ) مترسانتی 60/1(دقیقه ضدعفونی  30در تیمار 

  ).6جدول (شد 

فنوج، خاش و سراوان اختالف  هايدر توده

مقایسه ). 6جدول (ها مشاهده نشد داري بین توده معنی

چه از نظر آب ژاول نشان داد که میانگین طول ساقه

 69/1(چه در تیمار بدون ضدعفونی بیشترین طول ساقه

دقیقه  30و کمترین مقدار آن در تیمار ) مترسانتی

. )4جدول (مشاهده شد ) مترسانتی 52/1(ضدعفونی 

سرمادهی، بیشترین طول ×همچنین، در برهمکنش توده

هاي خاش و سراوان در تیمار یک هفته چه در تودهساقه

و کمترین ) مترسانتی 60/2و  20/2(ترتیب سرمادهی به

و  35/1(ترتیب مقدار آن در تیمار بدون سرمادهی به

هاي در توده). 7جدول (مشاهده شد ) مترسانتی 57/1

داري بین تیمارها مشاهده فنوج و سرباز اختالف معنی

  ). 7جدول (نشد 

 در بررسی تأثیر) 2009(و همکاران  1پورسلطانی

 و زنی جوانه هاي بر شاخص شکنیخواب تیمارهاي برخی

 Foeniculum(گونه گیاه دارویی رازیانه  سه بذر بنیه

vulgare L.( مریم گلی جنوبی ،)Salvia sharifii 

Rech. et Esfand. (اي و برگ نمدي درختچه

)Abutilon fruticosum Guill. et Perr. ( گزارش

چه در اثر پیش سرمادهی مرطوب و دادند که طول ریشه

یمار شاهد ضدعفونی بذر با اسید سولفوریک نسبت به ت

                                                             
1 Soltanipoor 

پژوهشگران تأثیر ضدعفونی کردن و . کاهش یافت

بر پوسته  سرمادهی مرطوب در مدت زمان طوالنی را

خارجی بذر منفی ارزیابی کرده که موجب تغییراتی در 

نفوذپذیري غشاي سلولی و ممانعت از رسیدن اکسیژن 

سلطانی و ). 1983، 2اورفانوس(گردد به جنین می

چه گیاهان در معتقدند که ریشه) 2002(همکاران 

ل سطح برخورد باال دلیمعرض مواد ضدعفونی کننده به

و همکاران 3صالحی. دهندواکنش نشان می با مواد سریع

 بذر خواب شکست در مؤثر هايروش در بررسی) 2015(

دریافتند که ) Dorema aucheri(بیلهر  دارویی گیاه

تیمار سرمادهی مرطوب، شستشو و ضدعفونی کردن بذر 

گزارش شده است . چه گردیدموجب افزایش طول ساقه

با تأثیر بر  که سرمادهی مرطوب و ضدعفونی کردن بذر

نفوذپذیري غشاء باعث رسیدن اسید جیبرلیک به محل 

هاي همچنین، افزایش سطوح آنزیم. گرددفعالیت آن می

کاتاالز، فسفاتاز، آلکالین لیپاز و پراکسیداز در بذرهاي 

سرمادیده و تشکیل اسیدآمینه ضروري براي تغذیه 

رویان در طول رشد از جمله عواملی است که با افزایش 

تر شدن سلول و افزایش انعطاف قسیم سلولی، طویلت

پور (گردد چه میسلولی موجب افزایش طول ساقه

با توجه به شرایط آب و ). 2003، 4اسماعیل و شریفی

هاي مختلف پنیرباد و هوایی مناطق تحت رویش توده

توان می) 2و  1جدول (ها مختصات جغرافیایی این توده

هاي سراوان و سرباز در دریافت که پوسته بذر توده

هاي فنوج و خاش در شرایط گرم و خشک نسبت به توده

برابر جذب آب و مواد محلول محدودکننده بوده و به 

هاي هاي اسیدي و بازي چربیدلیل یونیزه شدن گروه

غشا، در مدت زمان بیشتري شرایط بازدارندگی اسمزي 

و زاده  ولی(نمایند د گیاهچه مییآن رفع شده و تول

  ).2014؛ امیدي و همکاران، 2015همکاران، 

  

  بنیه بذر

ها حاکی از آن است که اثر توده تجزیه واریانس داده

×  آب ژاول×  سرمادهی و توده×  هاي تودهو برهمکنش

سرمادهی در سطح احتمال آماري یک درصد و اثر 
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آب ژاول در سطح احتمال پنج درصد × برهمکنش توده 

نتایج مقایسه ). 3جدول (است  داربر بنیه بذر معنی

گانه نشان داد که در توده فنوج، میانگین برهمکنش سه

دقیقه ضدعفونی و  30بیشترین مقدار بنیه بذر در تیمار 

وجود داشته که با تیمارهاي ) 55/508(بدون سرمادهی 

دقیقه ضدعفونی و بدون سرمادهی و یک هفته  30

، کمترین همچنین. داري نداشتسرمادهی تفاوت معنی

) 76/272(مقدار آن در تیمار بدون کاربرد هر دو تیمار 

در توده خاش، بیشترین میزان ). 5جدول (مشاهده شد 

دقیقه ضدعفونی و یک هفته  30بنیه بذر در تیمار 

دیده شد و کمترین میزان آن در ) 19/569(سرمادهی 

) 73/187(دقیقه ضدعفونی و بدون سرمادهی  30تیمار 

ه با تیمارهاي بدون ضدعفونی و یک هفته مشاهده شد ک

داري سرمادهی و بدون کاربرد هر دو تیمار تفاوت معنی

داري در توده سراون تفاوت معنی). 5جدول (نداشت 

در توده سرباز، ). 5جدول (بین تیمارها مشاهده نشد 

بیشترین مقدار بنیه بذر در تیمار بدون کاربرد هر دو 

و کمترین مقدار آن در  وجود داشت )77/210(تیمار 

دقیقه ضدعفونی و یک هفته سرمادهی  30تیمار 

  ). 5جدول (دیده شد ) 27/32(

 هايروش در بررسی) 2015(صالحی و همکاران 

بیلهر دریافتند  دارویی گیاه بذر خواب شکست در مؤثر

که تیمار سرمادهی مرطوب، شستشو و ضدعفونی کردن 

ضدعفونی . یدبذر موجب افزایش شاخص بنیه بذر گرد

صورت سطحی بر پوسته بذر به هعمدبطور کردن بذر 

رسد با زدودن موسیالژ موجود نظر میاثرگذار است و به

بر پوسته بذر رسیدن اکسیژن به رویان را تسهیل کرده و 

). 1983، اورفانوس(گردد  منجر به افزایش بنیه بذر می

ها نشان داده است که پیش سرمادهی مرطوب  پژوهش

بذر و افزایش محتواي  آبسیزیککاهش محتواي اسید با 

ت به این دو یسجیبرلیک اسید و یا با تغییر حسا

گردد هورمون درون بذر موجب افزایش بنیه بذر می

 2اسعدي و حشمتی). 2009و همکاران، 1کشتکار(

 شکستن مختلف بر تیمارهاي در بررسی اثر) 2015(

خراسانی  آویشن بذر زنیتحریک جوانه و خواب

)Thymus transcaucasicus Ronn. ( و آویشن

                                                             
1 Keshtkar 
2 Asaadi and Heshmati 

گزارش دادند  ).Zataria moltiflora Boiss(شیرازي 

-که با افزایش سرمادهی از میزان بنیه بذر کاسته می

دریافتند که ضدعفونی ) 2011(و همکاران 3خیاط. شود

زنی نهایی، طول کردن بذر موجب کاهش درصد جوانه

پژوهشگران . گردد گندم می گیاهچه و شاخص بنیه بذر

گزارش دادند که کاربرد توأم سرمادهی مرطوب و 

ت یونی در یمضدعفونی کردن بذر موجب ایجاد مسمو

و آسیب دیدن جنین ) Cycas revoluta(بذر سیکاس 

اقبالی تاجانی و همکاران، (گردد  توسعه نیافته آن می

 زمانی. که در مورد توده سرباز بسیار مشهود بود) 2015

زنی بذر سودمند باشد که تواند براي جوانه سرمادهی می

 به ضدعفونی وسیله به پوسته در موجود موسیالژ غلظت

و همکاران،  4زاده تفتیمکی(حداقل رسیده باشد 

هاي هاي آب و هوایی تودهبا توجه به ویژگی). 2011

) 2و  1جدول (هاي مختلف جغرافیایی مختلف در عرض

دارا بودن موسیالژ بیشتر درون  دلیلتوده سرباز به

کپسول و شرایط خشک و بیابانی حاکم بر منطقه رویش 

آن موجب ایجاد خواب ذاتی در بذر این توده شده که 

اثر زیستگاه رویشی در بروز این امر واضح بوده و مؤید 

زاده و ولی(زنی بذرهاي سالم و سخت است  عدم جوانه

  ).2014؛ امیدي و همکاران، 2015همکاران، 

  

  هاي آلفا و بتا آمیالزفعالیت آنزیم

نشان داد که اثر توده، آب ژاول و سرمادهی  3جدول 

هاي در سطح احتمال آماري یک درصد بر فعالیت آنزیم

نتایج مقایسه ). 3جدول (دار است آلفا و بتا آمیالز معنی

میانگین اثرات اصلی نشان داد که بیشترین میزان 

ترتیب فا و بتا آمیالز در توده فنوج بههاي آلفعالیت آنزیم

و ) لیتر بر دقیقه میکرومول بر میلی 59/0و  74/0(

 36/0و  58/0(ترتیب کمترین مقدار آن در توده سرباز به

). 4جدول (بود ) لیتر بر دقیقهمیکرومول بر میلی

دقیقه  30ها در همچنین، بیشترین مقدار فعالیت آن

میکرومول بر  49/0و  68/0(ترتیب ضدعفونی به

ها در و کمترین میزان فعالیت آن) لیتر بر دقیقه میلی

 47/0و  66/0(ترتیب بدون ضدعفونی بهشرایط 

). 4جدول (دیده شد ) لیتر بر دقیقهمیکرومول بر میلی

                                                             
3 Khayat 
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زنی در تیمار هاي جوانهبیشترین میزان فعالیت آنزیم

میکرومول  51/0و  69/0(ترتیب یک هفته سرمادهی به

ها در تیمار و کمترین میزان آن) لیتر بر دقیقه ر میلیب

میکرومول بر  45/0و  64/0(ترتیب بدون سرمادهی به

  ). 4جدول (مشاهده گردید ) لیتر بر دقیقهمیلی

 هايروش در بررسی) 2015(صالحی و همکاران 

بیلهر دریافتند  دارویی گیاه بذر خواب شکست در مؤثر

شستشو و ضدعفونی کردن که تیمار سرمادهی مرطوب، 

زنی و افزایش هاي جوانهبذر موجب افزایش شاخص

و 1دهقانپور فراشاه. زنی گردیدهاي جوانهفعالیت آنزیم

در بررسی اثر تیمارهاي شکست ) 2012(همکاران 

 1هاي آلفا آمیالز و بتا زنی و فعالیت آنزیمخواب بر جوانه

 Origanum(هاي مرزنگوش گلوکاناز در بذر توده 3و 

vulgare (ي آلفا و بتا هاگزارش کردند که فعالیت آنزیم

طور آمیالز در تیمارهاي سرمادهی و شستشوي بذر به

ها پژوهش. داري نسبت به شاهد افزایش یافتمعنی

اند که پیش سرمادهی مرطوب و ضدعفونی نشان داده

خاطر ایجاد تعادل در نسبت هورمونی بذر و کردن بذر به

- د مییاس آبسیزیکهاي رشد از جمله بازدارندهکاهش 

. ک بذر شودیتواند سبب شکستن خواب مورفوفیزیولوژ

جیبرلیک اسید از طریق القاي سنتز آلفا و بتا آمیالز و 

زنی در افزایش میزان تولید آن باعث شروع جوانه

 .و همکاران2نبئی(گردد  بذرهاي داراي خواب می

ادهی مرطوب موجب ترشح آنچه مسلم است پیش سرم

هورمون جیبرلین در بذر شده و با افزایش این هورمون 

سپس جیبرلیک . یابداسید کاهش می آبسیزیکمیزان 

هاي مختلفی را فعال اسید به الیه آلورون رفته و آنزیم

توان به آلفا و بتا آمیالز اشاره کند که از جمله آن میمی

سته بذر شده کرد که موجب شکسته شدن قندها و نشا

کند ها را به مواد قابل استفاده جنین تبدیل میو آن

ضدعفونی کردن بذر و ). 1995، 3کوپلند و مک دونالد(

هاي شستشوي آن با مواد مختلف نیز احتماالً بازدارنده

محلول در آب را در پوسته و یا رویان بذر خارج نموده و 

ست با از بین بردن موسیالژ بذر نقش بسزایی در شک

نشاسته ). 1995، 4رحیمیان و خسروي(خواب بذر دارد 

                                                             
1 Dehghanpoor Farashah 
2 Nabaei 
3 Copeland and McDonald 
4 Rahimian and Khosravi 

ذخیره شده در بذر نقش مهمی در توسعه جنین طی 

افزایش در فعالیت متابولیک . کندزنی بذرها ایفا میجوانه

-زنی نتیجه تحریک برخی از آنزیمبذرهاي در حال جوانه

هاي نشاسته توسط آنزیم. باشدکننده می هاي تجزیه

تجزیه شده تا منابع انرژي را براي رشد آمیلولیتیک 

عقیده بر ). 1995، .و همکاران5کاشم(جنین فراهم کند 

هاي آلفا و بتا آمیالز در الیه  این است که تولید آنزیم

آلورون که به شدت توسط سنتز جیبرلین در جنین 

 6اوگاوا(زنی بذر ضروري است شود، براي جوانهکنترل می

اسید از  آبسیزیکقابل، در م). 2003و همکاران،  6اوگاوا(

زنی را از تولید الفا و بتا آمیالز جلوگیري کرده و جوانه

  ). 2007و همکاران، 7زي(کند متوقف می

بنابر شرایط آب و هوایی مناطق تحت رویش هر یک 

-، میانگین ساالنه باران در توده)2و  1جدول (ها از توده

هاي سراوان و سرباز  هاي فنوج و خاش نسبت به توده

-یشتر بوده و پس از شستشوي عوامل بازدارنده جوانهب

زنی در پوسته بذر در اواسط زمستان در اثر بارندگی، 

-ترشح هورمون جیبرلین از طریق جنین و سنتز آنزیم

یابد، هاي هیدرولیتیکی مانند آلفا و بتا آمیالز افزایش می

زنی مطلوب و هاي داراي جوانه به همین دلیل توده

-له توده فنوج داراي فعالیت بیشتر آنزیمبیشتر، از جم

؛ 2015زاده و همکاران،  ولی(زنی هستند هاي جوانه

  ).2014امیدي و همکاران، 

  

  گیرينتیجه

هاي فنوج، خاش دست آمده، تودهبا توجه به نتایج به

و سراوان از گیاه دارویی پنیرباد نسبت به ضدعفونی 

 و پیش دقیقه 30کردن با هیپوکلریت سدیم به مدت 

سرمادهی مرطوب به مدت یک هفته واکنش مثبت 

نشان داده و این تیمارها موجب افزایش خصوصیات و 

توده سرباز . زنی شده استهاي جوانه فعالیت آنزیم

واکنش خوبی نسبت به تیمارهاي اعمال شده نداشته و 

زنی روند هاي جوانهاز نظر خصوصیات و فعالیت آنزیم

ست که دلیل این رفتار در توده نزولی به خود گرفته ا

توان به باال بودن میانگین ساالنه باران در سرباز را می
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هاي فنوج و خاش نسبت به مناطق تحت رویش توده

هاي سراوان و سرباز نسبت داده که موجب  توده

زنی در پوسته بذر در شستشوي عوامل بازدارنده جوانه

فنوج و خاش  هاياواسط زمستان در اثر بارندگی در توده

و همچنین شرایط آب و هوایی خیلی گرم و بیابانی 

رویشگاه توده سرباز عنوان کرد که موجب سخت شدن 

پوسته بذر توده سرباز و ایجاد خواب در بذر جهت سپري 

توان طور کلی، میبه. گرددکردن دوره گرم و خشک می

استفاده از هیپوکلریت سدیم و پیش سرمادهی مرطوب 

هاي گیاه پنیر باد راي شکست خواب غالب تودهرا راهی ب

 .توصیه نمود
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Germination Characteristics and Seed Activity of Enzymes of Different 
Landraces of Indian Cheese Maker (Withania coagulans) in Response to 

Sodium Hypochlorite and Pre-chilling 

Majid Ghanbari 1, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy 2, *, Ali Mokhtassi-Bidgoli 3 

Extended abstract  
Introduction: Indian Cheese Maker, an herbage plant, belongs to potatoes family and grows in areas 

such as Pakistan, Afghanistan, India and Iran. Given its medicinal properties, Indian Cheese Maker plays an 
important role in traditional Iranian medicine. Lack of dormancy is one of the most desirable agronomic 
characteristics of its seeds, which is necessary to achieve the highest amount of germination, emergence and 
plant establishment. Seed germination capacity of medicinal herbs is typically low, which is due to the 
presence of seed dormancy in these plants. 

Material and Methods: This study was conducted to evaluate the effect of disinfection and pre-chilling 
on germination and enzymatic properties of different Indian cheese maker landraces. The experiment was 
conducted as a factorial based on a completely randomized design with three replications during 2015-16 at 
the Laboratory of the Department of Agronomy, Tarbiat Modares University. Two treatments consisting of 
seeds disinfected at two levels (no application and 30 min with hypochlorite solution 5%), two pre-chilling 
treatments (no application and 1 week pre-chilling) and four Indian cheese maker landraces (Fanuj, Khash, 
Saravan and Sarbaz) were the experimental factors. For the purpose of suitable pre-chilling to activate the 
germination enzymes, the seeds were placed in a coated container, on an aluminum foil with holes in it, 
without direct contact and close to distilled water at 4 °C. 25 seeds were placed in each sterile petri dish with 
Watten filter paper 42. Five ml of distilled water was added to each petri. After applying the treatments, the 
petri dishes were covered with parafilm and were placed in a germinator at 25 °C in the light for 14 days. 

Results: The results showed that in the Fanuj, Khash and Saravan landraces, the highest values of final 
germination percentage, germination rate, mean daily germination and mean time germination were obtained 
during disinfection of 30 minutes and pre-chilling of one week. However, the Sarbaz landrace showed a 
reverse trend and indicated the highest values of these traits in non-application of seed disinfection and pre-
chilling. In terms of the activity of germination enzymes, the highest values of α and β amylase (0.74 and 
0.59 μmol/ml/min) were obtained in the Fanuj landrace with 30-minute disinfection with sodium 
hypochlorite and one-week pre-chilling. 

Conclusion: According to the results, the Fenuj, Khash and Saravan landraces of Indian Cheese Maker 
showed positive reaction to disinfection with sodium hypochlorite for 30 minutes and pre-cooling for one 
week. The same treatments increased the properties and activity of germination enzymes. The Sarbaz 
landrace did not react positively to the treatments applied and reacted negatively in terms of the properties 
and activity of germination enzymes. The reason for this behavior in the Sarbaz landrace could be attributed 
to lower annual rainfall, as well as higher temperature, which causes the hardening of the seed’s cover and 
the increase in the values of germination inhibiting factors, creating seed dormancy, which allows it to 
survive hot and dry periods. Generally speaking, the use of sodium hypochlorite and pre-chilling can be 
recommended to break seed dormancy of most Indian Cheese Maker landraces. 

 
Keywords: α and β Amylase, Seed sterilization, Landrace, Morphological Features, Stratification 
 
Highlights: 

1- Investigating the effect of mucilage inside the capsule on the inhibition of Indian cheese maker’s 
germination 

2- Assessing the activation pattern of germination enzymes to break dormancy of Indian cheese 
maker’s seeds 

3- Investigating the reaction of different Indian cheese maker landraces to dormancy-breaking 
protocols applied 
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