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 )23/04/1400: پذیرش تاریخ ؛11/11/1399: دریافت تاریخ(

 

  پژوهشیمقاله کوتاه 

  يا شهیش درونق کشت یاز طر) Smirnovia iranica( يگاو دماه یگ یزن جوانهبهبود 

  *، 4پنجه نسیم زرین  ،3قزلباش سارا  ،2 یمیابراه، محمد علی 1چعب ماجد 

  چکیده مبسوط

عالوه بر  که ق مرکزي ایران استزارهاي مناطسازگار در ماسه و بومی ارزشمند اي درختچه يها گونه از يگاو دمگیاه : مقدمه

از  .استز اهمیت ئحا د علوفه، به عنوان گیاهی دارویی نیزیو تول دام چراي به منظور حفاظت خاك، در پوشش بیابانی نقش مهم ایفاي

 از اولین بار براي لذا در این تحقیق ،ردیگ ینمسخت به راحتی انجام اي  به دلیل داشتن پوستهبذر این گیاه  یزن جوانهآن جایی که 

استفاده شده  يگاو دمگیاه  یزن جوانهبه منظور غلبه بر مشکالت  اي تقرار بذر در محیط کشت درون شیشهکشت بافت و اس روش

  .است

پس از  هاي مختلف،به عنوان ریزنمونه يگاو دمگیاه  جنین بذرداده شده و  خراش هايربذبدون خراش،  هايبذر: ها روشمواد و 

 نوري تیمارنوع  دو درهمچنین و  )نهیآم يدهایاسمخلوطی از به همراه  MS و MS( در دو نوع محیط کشت ی سطحیزدایتیمار گند

 کامالً طرح پایهدر قالب ل یتورکفا به صورت آزمایش ،)تاریکی مطلق ساعت 24دیگري  و یکیساعت تار 8و روشنایی ساعت  16(

 30(و طول نوساقه رشد یافته ) روز پس از کشت بذر 10( یزن جوانهنهایت درصد در  .مورد بررسی قرار گرفتند تکرار ششتصادفی در 

  .گیري شدنداندازه) بذر جوانه زنیروز پس از 

 .بوداي  شیشهزنی درون  صفات جوانهبرخی وي رتیمارهاي مورد بررسی  ریتأثبودن  دار یمعن مبین دست آمدههب نتایج :ها افتهی

 8و  روشنایی ساعت 16 نوري دوره در نهیآم يهاد یاس از ترکیبی به همراه MSشت کط یمح ن بذر دریاشت جنکه ک مشخص شد

  .باشد یم) متریلیم 83/44(زده و طول نوساقه جوانه )%83/78( هابذر یزن جوانهاز نظر درصد تیمار  بهترین ،یکیساعت تار

 .اه استفاده نمودین گیا يبذر يها هید پایتولو  یزن جوانه بهبود توان جهت یم يا شهیشت درون شکاز روش  :نتیجه گیري

  دوره نوري، کشت بافت، محیط کشتدم گاوي، ، جنین بذر: کلیدي يها واژه

 :هاي نو آوري جنبه

  .شد معرفی يگاو دمست خواب بذور گیاه کروش ش -1

  .گردید معرفی يا شهیششت درون کجهت  يگاو دمبذور  یروش ضدعفون -2

  .شد معرفی يگاو دماه یبذور گ و کار آمدسریع  یزن جوانهبه منظور  يا شهیرون ششت دکط یبات محکیتر -3
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 ...)Smirnovia iranica( يگاو دم اهیگ یزن بهبود جوانه: چعب و همکاران

  مقدمه

در منــابع  یــاهیــاء پوشــش گیحفــظ و اح

 يبـرا. برخوردار اسـت ییت بسزایاز اهم یعــیطب

ط یـه بـا شـراک یاهـانیـن هـدف، گیبـه ا یابی دسـت

، مـورد توجـه باشند یممنطقـه سازگار  کـی کـیولوژکا

ـل یبـه دل کاهـان منـاطق خـشیگ. رنـدیگ یمـقـرار 

 سخت بسیارط یبـا شــرا يسـازگار توانمندي باال در

بــاال،  يمبــود رطوبــت، دمــاکچون  یطــیمح

، یمبــود مواد آلک، كتجمــع امــالح در خــا

، وزش روز شـبانهدر طـول  یید دمـایشـد يهـا نوسان

، از یو آبـــ يش بـــادید و فرســـایشـــد يهـــاباد

ر یذخــا وار مهــم بــوده و جــزیبــس يهــا گونــه

و  1قوام( شوند یم محــسوب یــیکارزشــمند ژنت

 ).2016همکاران، 

 دهااز خانو )Smirnovia iranica( يگاو دمگیاه  

ارزشمند بومی مناطق  يا درختچههاي  و از گونه 2بقوالت

و  حفاظت از خاك ،در تغذیه دامکه  است ایران کزيمر

 حائززیبا و ارزش دارویی بسیار  طبیعی ایجاد چشم انداز

 يگاو دم .)2016قوام و همکاران، ( اهمیت است

راي که دا باشد یممتر  5/1تا  1به ارتفاع  يا درختچه

ست که با موجدار ا متعدد سبز رنگ باریک و يها شاخه

هاي  این گیاه با داشتن گل. کرك پوشیده شده است

طوالنی بودن دوره فعالیت و کوتاه بودن دوره  ،معطر زیبا

احیا بیابان و امر  دریکی از گزینه برتر بذر  خواب

از  تاباشد  کویري می يدر اطراف شهرها زیباسازي فضا

ها به نقاط مسکونی و کشاورزي جلوگیري  هجوم ماسه

هاي  یت ماسهتثب نظر خاص از اي یشهرسیستم . شود

این گونه  هاي ممتاز ویژگی دیگر از ،روان وحفاظت خاك

 يها تپهگیاهی است که درعرصه  يگاو دم. گیاهی است

 ، اطراف کاشان ومسئلههاي دشت کویر،  بیابان يا ماسه

 میزان تولید نظر این گیاه از .خراسان گسترش دارد

 داشتن پروتئین باال به خاطر مناسب بوده و علوفه بسیار

ارزش اقتصادي باالیی برخوردار  کیفیت بسیارخوب و از

ها و  گل ).2015 ،قوام ؛2006 ،3جنیدي جعفري(. است

و  4اسفروفسینوم هايحاوي آلکالوئید این گیاههاي  برگ

                                                             
1 Ghavam 
2 Fabaceae 
3 Joneidi Jafari 
4 Spherophsinum 

ي اثر پایین دارا که از نظر درمانیبوده  5اسمیرنوویم

باشد و در تولید داروهاي کاهنده فشار خون می آورنده

ادکانوئیک  ترکیباتی چون هگز. دکاربرد دار فشار خون

-2تریمتیل  -14، 10، 6دکانوئیک اسید و  اسید، تترا

ند که ااین گیاه شناسایی شده يها گلز پنتادیکانون ا

از آن  ایییترکو ضد با ی، ضد سرطانیروسیخواص ضد و

  ).2016قوام و همکاران، ( محتمل خواهد بود

 در کشاورزيی یکی از ارکان اصلبذر  یزن جوانه

 يها پژوهش که دهد یمو بررسی منابع نشان  باشد یم

براي  چهو گیاه و بنیه بذر یزن جوانه يارتقابراي زیادي 

و  6محمودي( ویژه انجام شده است هايکاشت در محیط

  .)2014همکاران، 

به دلیل  7يا شهیشدرون  یزن جوانهنقش و اهمیت 

بیشتر در روند  باالتر و همینطور سرعت یزن جوانهدرصد 

ونزالز گ( در گیاهان مختلف گزارش شده است یزن  جوانه

 ؛2017و همکاران،  9عواطف ؛2003 ،8پادیال و انسینا

ه ک یاهانین در گیبنابرا؛ )2020و همکاران،  10خیرآبادي

، به ياشهیط برون شیدر شرا ق بذریر آنها از طریثکت

 ياشهیشود، استفاده از روش درون شیانجام م یسخت

و  یزن جوانهش درصد یافزا يبرا یروش مناسب تواند یم

اران، کو هم 11مایراه پ(ع سرعت آن محسوب شود یتسر

ق یاز طر يگاو دماه ینه رفع خواب بذر گیدر زم ).2015

ده نشد و یی دمنابع علم در یشت بافت گزارشک یکنکت

هاي صورت گرفته در جهت شکست خواب تنها تالش

اعمال تیمارهاي فیزیکی و  به بذر این گیاه محدود

 )يا شهیشتفاده از روش کشت درون بدون اس(شیمیایی 

د دلیلی بر نوآوري پژوهش حاضر این خو باشند کهیم

  .)2012، 13؛ طویلی و صابري1996، 12مجید( باشدمی

جلوگیري  زمینهدر  يگاو دمبا توجه به اهمیت گیاه 

را بودن و همچنین دا ییزدا ابانیباز گسترش بیابان و 

هم به دلیل مشکالت ترکیبات ثانویه با خواص دارویی و 

                                                             
5 Smirnovium 
6 Mahmoodi 
7 In vitro culture 
8 Gonzalez-Padilla and and Encina 
9 Awatef 
10 Kheirabadi 
11 Rahpeyma 
12 Majid 
13 Tavili & Saberi 
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طبیعی و سریع این گیاه  یزن جوانهموجود بر سر راه 

 لیپتانس براي اولین بار از ،در این تحقیقارزشمند، 

گیاه  زنیبه منظور غلبه بر مشکالت جوانهکشت بافت 

  .شده است استفاده يگاو دم

  

  ها روشمواد و 

تهیه شرکت پاکان بذر اصفهان از  ياوگ دمبذر گیاه 

به مدت یک ساعت زیر  يگاو دماه یگ هايربذابتدا  .شد

مراحل ضدعفونی در . شدآب جاري شست و شو داده 

 و به روش تغییر یافته ناریالمهود  ریز ل ویط استریشرا

 1به مدت  هابذر. انجام گرفت) 2015(و همکاران  1کان

بعد از آن با . شدندور درصد غوطه  70اتانول  دقیقه در

دقیقه  20درصد به مدت  2 میسد تیلرکپویمحلول ه

ل یدر انتها نیز سه بار با آب مقطر استر .شدندگند زدایی 

شامل بذر سالم  ریزنمونهسه نوع . شد انجامشست و شو 

ه با ک يبذر(و بدون خراش، بذر خراش داده شده 

جاد یخراش ا متر یلیم 1میزان به  ها آن يالپل روکاس

از  کامالً ها آنه پوسته ک يبذر(ن بذر یو جن) شده است

 ؛2004، 2باسکین و باسکین( )جدا شده است ن بذریجن

 به صورت افقی در محیط کشت )2009و همکاران،  3هو

 ترکیبی از يحاو MSکشت ط یمحنیز  و MS4 کشت

 گرم یلیم 3750( نهید آمیاس 19 يحاو(نه یآم يهادیاس

 در لوله )یناگروسا، اسپانیاات کساخت شر، )در لیتر

  .شت داده شدندک میلی لیتر 15به حجم  شیآزما

ل کاز بر اساس درصد  نهیآم يهاد یاسمقدار و نوع 

درصد،  8/1ن یسیگال: از بودند نه عبارتندیآم يدهایاس

 21/13ن یدرصد، آالن 3/8ن یدرصد، پرول 1/5ن یوال

، درصد 4/8ن یدرصد، آرژن 5/4 یکد اسپارتیدرصد، اس

ن یدرصد، لوس 1/5ن یزیدرصد، ل 9/0 یکد گلوتامیاس

 1/5ن یل آالنیدرصد، فن 5/4ن یزولوسیدرصد، ا 51/16

ن یدرصد، ترئون 9/3ن یدرصد، سر 2/4ن یونیدرصد، مت

 درصد، 6/9کول کوگلیدرصد،  3ن یدیستیدرصد، ه 3

ن یستئیدرصد، س 9/0ن یدرصد، گلوتام 5/1ن یروزیت

  .درصد 08/0 دیگردرصد،  3/0

                                                             
1 Kone 
2 Baskin and Baskin 
3 Hu 
4 Murashige and Skoog 

دو ، در پس از استقرار در محیط کشت ها زنمونهیر

 16 دوره نوريشامل  در اتاق رشد شرایط محیطینوع 

 2500شدت نوري ساعت تاریکی با  8و  ییساعت روشنا

 سلسیوسدرجه  25±2دماي  مطلق و یکیلوکس و تار

و  5؛ مچرگوآي2015کان و همکاران، ( نگهداري شدند

 در قالب لیتورکفارت به صوآزمایش . )2017همکاران، 

 .انجام شدرار کت 6در  یتصادف کامالً يها رتکه یپا طرح

و ) رس از کشت بذروز پ 10( یزن جوانهدر نهایت درصد 

) بذر یزن جوانهروز پس از  30(یافته طول نوساقه رشد

  .مورد ارزیابی قرار گرفتند

 SPSSافزار تجزیه و تحلیل واریانس از نرم  منظور به

(Ver.15,USA) نیز  نمودارها رسم جهت. شد استفاده

ها با میانگین مقایسه .شد استفاده Excel افزارازنرم

  .صورت گرفتاستفاده از آزمون دانکن 

  

 نتایج و بحث

هفته شروع به  یکپس از گذشت  هاریزنمونهاکثر 

کشت  هاماه بذر یکپس از گذشت  وردند ک یزن جوانه

 داراي ساقه و برگهایی تبدیل شدند که چهشده به گیاه

در  يگاو دم هايبذر یزن جوانهمراحل . بودند و ریشه

 لکشت در شکماه بعد از  یکتا  ياشهیط درون شیشرا

  .نشان داده شده است 1

نسبت طول . آنچه در این تصویر قابل توجه است

طول . رسد یمبرابر هم  10 که تا باشد یمریشه به ساقه 

ل اصلی مقاومت این ي عامگاو دمهاي گستردگی ریشه و

نتایج حاصل از تجزیه . باشدگیاه به شرایط خشکی می

تنها اثر نوع ریزنمونه در سطح  نشان داد کهواریانس 

 5درصد و اثر دوره نوري در سطح احتمال  1احتمال 

  ).1جدول (باشد دار میدرصد معنی

  

  

                                                             
5 Merchergui 
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  روز  4به فاصله تقریبی  روز پس از آن 30از زمان کشت تا  اي درون شیشهط یدر شرا يگاو دماه یگ جنین بذر و رشد یزن جوانهمراحل  .1شکل 

Fig. 1. Seed germination and seedling development stages of cow tail under in vitro condition from planting 
time to 30 days thereafter approximately 4 days apart 

  

 )پس از کشت روز 10( يگاو دمر بذ یزن جوانه درصدبر  نوري دورهزنمونه و یشت، رک طیر محتجزیه واریانس اث .1جدول 

Table 1. The analysis of variance for the effect of culture medium, explant and photoperiod on seed 
germination percentage of cow tail (10 days after planting date) 

 یراتمنابع تغی

Source of Variance 

 درجه آزادي

df 

 میانگین مربعات

Mean squares 

 شتکط یمح

Culture medium 
1 727.611 ns 

 ریزنمونه

Explant 
2 36834.697** 

 دوره نوري

Photoperiod 
1 

*1206.450 

  زنمونهیر×شت کط یمح

Culture medium × Explant 
2  194.795 ns 

 دوره نوري ×شت کط یمح

Culture medium ×Photoperiod 
1  11.971 ns  

 زنمونهیر ×دوره نوري 

Photoperiod × Explant 
2  409.240 ns  

 زنمونهیر×دوره نوري×شت کط یمح

Culture medium× Photoperiod× Explant 
2  

98.075ns 
  

 یشیآزما يخطا

Error 
60  227.917  

 .دهند یمرا نشان  دار بودنعدم معنی ns، %5خطاي دار در سطح احتمال اختالف معنی*، %1خطاي دار در سطح احتمال اختالف معنی**
** Significant at p≤ 0.01, * significant at p≤ 0.05, ns not significant 

 

 یزن جوانهمقایسه میانگین اثر ریزنمونه بر درصد 

را داشته  ریتأثبیشترین  ن بذرینشان داد که کشت جن

 ن بذریه جنک یزمان یزنهصد جوانن دریانگیم. است

ه ک یزمان. دست آمدهدرصد ب 83/78 شت شده استک

 5/38زان برابر با ین میشدند اشت ک یدهبا خراش هاربذ

شت داده کن خراش بدو هاه بذرک یزمان .بودصد در

ن یب این ترتیجوانه نزدند و بد هادام از بذرکچ یشدند، ه

ش حذف یمااز ادامه آز) یدهبذر بدون خراش(زنمونه یر

  ).2شکل ( دیگرد
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  )پس از کشت روز 10( يا شهیششرایط درون در  يگاو دمگیاه  بذر یزن جوانهدرصد هاي مختلف براي ریزنمونه نیانگیسه میمقا .2شکل 

Fig. 2. Mean comparision of in vitro seed germination percentage of cow tail under in vitro conditions (10 
days after culturing) 

  

امل پوسته بذر کحذف  دیآ یمج بریه از نتاکهمانطور 

درصد  چرا که شده است یزن جوانهش درصد یباعث افزا

ه ک یخراش داده شده نسبت به زمان هايبذر یزن جوانه

؛ است شتریب ،ستداده نشده ا هابه بذر یچ گونه خراشیه

نیز  يگاو دمه پوسته بذر کشود  ین مشخص میبنابرا

عامل بازدارنده  بقوالتخانواده  هايبذربرخی همانند 

. )2019و همکاران،  1محمدينور( باشد یم ربذ یزن جوانه

ستن خواب کش يمار براین تیز بهترین) 1996(د یمج

 هابذر یدهرا خراش) S. turkestana( يگاو دماه یبذر گ

 .رده استکشنهاد یپ

 يها ن روشیز از بین )2012( صابريویلی و ط

سولفوریک  شامل يگاو دم ستن خواب بذرکمختلف ش

 2/0اسیم تنیترات پ، دقیقه 10به مدت درصد  98غلیظ 

، اعمال دهی با کاغذ سمبادهساعت وخراش 72به مدت 

بهبود  ن روشیاغذ سمباده را بهترکبا  یدهمار خراشیت

و  2کیمر. ردندک یمعرف زنی گیاه دارویی دم گاوي جوانه

ه حذف پوسته بذر کز نشان دادند ین) 2017(اران کهم

ن یشت جنکو ) يگاو دماه یهم خانواده گ(اه خارشتر یگ

شت ک .داشته استر بررا د یزن جوانهزان ین میشتریب بذر

ه با کاست  یاهانیر گیثکت يبرا يدین ابزار مفیجن

اه از یر گیثکت. مواجه هستند یزن جوانهت در یمحدود

غلبه بر خواب  يبرا يدین، روش مفیشت جنکق یطر

                                                             
1 Nourmohammadi 
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Fig. 3. Mean comparision of different photoperiods for seed germination percentage of cow tail under in vitro 
conditions (10 days after culturing) 
 

  )يا شهیشدرون  یاز جوانه زنپس  روز 30( يگاو دم بر طول نوساقه دوره نوريزنمونه و یشت، رکط یتجزیه واریانس اثر مح .2جدول 

Table 2. The analysis of variance for the effect of culture medium, explant and photoperiod on the length of 
seeding of cow tail (30 days after in vitro seed germination) 

  منابع تغییرات

Source of Variance 

 درجه آزادي

df 

 میانگین مربعات

Mean 
Squares 

 شتکط یمح

Culture medium 
1 12.000 ns 

 ریزنمونه

Explant 
1 752.083** 

 دوره نوري

Photoperiod 
1 3.00ns 

 زنمونهیر×شت کط یمح

Culture medium × Explant  
1  0.333ns 

 دوره نوري ×شت کط یمح

Culture medium 
×Photoperiod  

1  126.750* 

 زنمونهیر ×دوره نوري 

Photoperiod × Explant  
1  85.333* 

 زنمونهیر×دوره نوري ×شت کط یمح

Culture medium× 
Photoperiod× Explant  

1  140.083* 

 یشیآزما يخطا

Error  
40  18.042 

 .دهند یمرا نشان  دار بودنعدم معنی ns، %5 خطاي دار در سطح احتمالاختالف معنی*، %1 خطاي دار در سطح احتمالمعنی اختالف**
** Significant at p≤ 0.01, * significant at p≤ 0.01, ns not significant 
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 يا شهیشدر شرایط درون  يگاو دمگیاه  )متر یلیم( طول نوساقه براي کشت و دوره نوري یط، محبر همکنش ریزنمونه مقایسه میانگین .4شکل 

  )بذور يا شهیشدرون  یزن جوانهاز  پس روز 30(

Fig. 4. Mean comparision of explants, culture media and photoperiod interaction for the seeding lenght (mm) 
of cow tail from under in vitro condition (30 days after in vitro seed germination) 

 

مربوط به طول نوساقه نشان  يها ه دادهکطور  همان
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 يارزشمند هاي  گزارش يا اهان علوفهیدرختان مثمره، گ
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Short Research Paper 

The Improvement of Cow Tail (Smirnovia iranica) Seed Germination 
through in vitro Culture 

Majed Chaab1, Mohammad Ali Ebrahimi2, Sara Ghezelbash3, Nasim Zarinpanjeh4,* 

Extended Abstract 
Introduction: Cow tail (Smirnovia iranica) is considered a valuable shrub species indigenous and 

adapted to the sandy lands of the Iranian central regions which besides playing an essential role in the desert 
cover for soil protection and of forage production, is considered important due to its great medicinal values. 
Considering the fact that seed germination of this plant does not easily occur due to its hard and solid seed 
coat, in this study, the in vitro tissue culture and seedling establishment is utilized for the first time in order to 
surmount the obstacles laid ahead of cow tail seed germination. 

Materials and Methods: Scratched seed, unscratched seed and seed embryo of cow tail as different 
explants were placed in two culture media (MS, MS with free amino acids complex) following surface 
sterilization, and were exposed to two photoperiod treatments (16 hours of light and 8 hours of darkness as 
well as absolute darkness) and were investigated in a factorial experiment based on completely randomized 
design with six replications. Finally, germination percentage (10 days after seed culturing) and shoot length 
(30 days after seed germination) were evaluated. 

Results: The results indicated that significance of the effect of investigated treatment conducted over 
some in vitro on germination characteristics. It was revealed that the cultivation of seed embryo in MS 
culture media along with free amino acids complex for 16 hours of light and 8 hours of darkness photo period 

can be considered as the best in vitro germination method, in terms of seed germination percentage (78.83%) 
and germinated shoot length (44.83 mm). 

Conclusion: In vitro culture can be used to improve germination and seeding production of this species. 
 

Keywords: Cow tail, Culture medium, Photoperiod, Seed embryo, Tissue culture 

Highlights: 
1- The method for seed dormancy elimination of cow tail plant was introduced. 
2- The seed disinfection procedure for in vitro culture of cow tail plant was introduced. 
3- The components of in vitro culture medium for rapid and efficient seed germination of cow tail plant 

were introduced. 
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