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 مقاله پژوهشی

 گل راعی هاي جمعیت در بذرشکست خواب اي  درون شیشه ي اولین مطالعه

 )Hypericum perforatum(  مختلف جغرافیایی أبا منشایران  

  2سجاد رشیدي منفرد، *، 1 زاده ، قاسم کریم1زهرا حیدري

  مبسوط چکیده

در سراسر دنیا است که امروزه به عنوان یک مورد توجه  انگیز وی شگفتیگیاهان دارو یکی از قونیهوفاریا گل راعی : مقدمه

نژادي در  هاي به زنی اندك بذرها مانع پیشرفت برنامه با این حال وجود خواب و جوانه. شود درمان قطعی براي افسردگی شناخته می

نگهداري آن گزارش  تکثیر و تنها چند مورد مطالعه در خصوص کشور غناي ذخیره ژنتیکی گل راعی دربا وجود . گردد مورد آن می

گیاه از  تکثیرلذا این مطالعه با هدف بررسی  .شده استنها اشاره  آنها به منشاء جغرافیایی بذر و یا ریزنمونه در اغلبکه است شده 

ي خواب در  اي با توجه به وجود پدیده گل راعی متعلق به مناطق مختلف کشور، تحت شرایط درون شیشه بذرهاي هشت جمعیت

  .ذر، صورت گرفتب

کنار،  چالوس، فریدون( جغرافیایی کشورمختلف هاي گل راعی از هشت منطقه  آوري بذر جمعیت دنبال جمعه ب: ها مواد و روش

در سه شکل مختلف  اسکوگ - گموراشی کشتمحیط تالش شد تا با استفاده از ، )سکر، زنجان، سقز، مشکین شهر، پررامیان، پرو

تاثیر نوع محیط ) و یک ترکیب تغییر یافته از آن اسید جیبرلیکغنی شده با هورمون ترکیب رایج ، اهدبه عنوان ش ترکیب رایج(

  .ها بررسی گردد زنی بذر این جمعیت آوري بذر بر میزان جوانه غذایی و محل جمع

تفاوت زنی بذرها  جوانه ، برکشتط یمحمتقابل محل رویش گیاه مادري و نوع  که اثر شان دادتجزیه واریانس ننتایج : ها یافته

بذر همه مناطق به جز زنی  جوانه بر کشتنوع محیط  اثر تغییر ،عالوه بر این .داشتند یک درصددر سطح احتمال داري  معنی

به سادگی و به شکل قابل شهر  آوري شده از مشکین بذرهاي جمع ،یبه عبارت .بوددار  معنی یک درصددر سطح احتمال  شهر مشکین

اسید هورمون  یا استفاده از کشتو تغییر ترکیب محیط ) درصد 3/97به طور متوسط ( زدند جوانه يا شهیدرون ش حیطتوجهی در م

کمترین  ،شاهد محیط کشتچالوس و پرسک در آوري شده از  جمعبذرهاي . شت، براي شکست خواب آنها ضرورتی نداجیبرلیک

نسبت به شاهد و  اسید جیبرلیکاي منطقه چالوس و سقز در محیط داراي بذره). درصد 3/22به طور متوسط ( را داشتندزنی  جوانه

در محیط غنی شده اما کمتر از نیمی از بذرهاي منطقه پرور . )درصد 65و  88 به ترتیب(زنی بهتري داشتند  ترکیب تغییریافته، جوانه

 99و  95به ترتیب با اطمینان  نیز رایج شتککشت بذرهاي فریدونکنار در محیط . نددزنسبت به شاهد، جوانه  اسید جیبرلیکبا 

  .بود کشتو تغییر ترکیب محیط  اسید جیبرلیکبهتر از کاربرد  درصد

اي قابل  ایرانی گل راعی، تحت شرایط درون شیشهبومی هاي  زنی در جمعیت درصد جوانهمشاهده شده براي تفاوت : گیري نتیجه

به عالوه، واکنش بذر جمعیت مناطق مختلف نسبت به  .را نشان داد قابل توجهیتفاوت هاي کشور از این نظر  جمعیتتنوع توجه و 

محل رویش گیاه مادري بر  توجه ي تاثیر قابل این مساله نشان دهنده. بودبسیار متغیر و در موارد مختلف متفاوت  کشتتغییر محیط 

بذرها در مطالعات از اهمیت باالیی اء جغرفیایی به منش لذا توجه. است هاآن زنی ي جوانه و به ویژه نحوه ي نسل بعدبذرهاخصوصیات 

  .برخودار بوده و قابل بررسی است

  ییدارو اهیگ ،قونیهوفار، اسید جیبرلیک ی،زن جوانه: هاي کلیدي واژه

  : هاي نوآوري جنبه

 .اي است شهبه صورت درون شی گل راعیي  از گونه ایرانی هشت جمعیتشکست خواب بذر  اولین گزارش ازپژوهش حاضر،  -1

 .زنی گل راعی مطرح شده است ، منشاء جغرافیایی بذرها در مطالعات جوانهکشورسطح براي نخستین بار در  -2

 . یک روش کامالً جدید است براي شکست خواب بذر گل راعیاسکوگ  -موراشیگ محیط غذاییي  ترکیب تغییر یافتهاستفاده از  -3
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  مقدمه

فناوري ایش ، افزبشر شینی شدن زندگیما باامروزه 

بیش از پیش به استفاده از   انسان، هاي مدرن پیشرفتو 

در  .روي آورده است منابع طبیعی در جهت منافع خود

در هاي اساسی  یکی از سرمایه به عنواناین میان گیاهان 

بسیاري از طول تاریخ و حتی از دوران ماقبل آن، 

و در ) 2019 ،1اسدي(طرف نموده نیازهاي جامعه را بر

 ایفاي در سالمت عمومی دارو یاري از موارد به عنوانبس

فراگیر شدن  ).2009، 2قاسمی پیربلوطی( اند نقش کرده

دیدگاه مثبت جهانیان نسبت به محصوالت گیاهی و 

روز به روز بر محبوبیت اعتقاد به ایمن بودن آنها 

محصوالت سالمتی طبیعی حاوي ترکیبات گیاهی افزوده 

تنها در  مثال به عنوان ).2019ن، و همکارا 3بارنز( است

مریکایی آ، میزان خرید مصرف کنندگان 2018سال 

رکورد  ،درصد رشد 4/9، با آن از قبلسال  نسبت به

به ثبت رساند سال قبل خود  20 دراي را  سابقه بی

ي  گونه ).2019 ،2018 ،2017و همکاران،  4اسمیت(

م دارویی مطرح و جذاب گل راعی یا علف چاي، با نا

 ي متعلق به خانواده .Hypericum perforatum L علمی

Hypericaceae هوفاریقون«سینا  است که توسط ابن «

در جهان با نام  و )1998، 5مظفریان( نامیده شد

تاکنون . شود شناخته می St. John’s wort انگلیسی

 به ایران کشور در Hypericum جنس از گونه 29 وجود

 ي و سه گونه )Hypericum online 2018 ,( رسیده ثبت

H. fursei N. Robson ؛ H. dogonbadanicum Assadi 

 ایران فلور بومی  H. asperulum Jaub. and Spachو

  .)2013و همکاران،  6جایمند(هستند 

 و شمالی معتدل نواحی در ویژه طور به گل راعی

 روید می وحشی صورته ب ارتفاعات درو  کشور غرب

 از ).2018 و همکاران، 8نتظري؛ م2016، 7رهنورد(

 و درمانی عامل یک عنوان به این گیاه ،دور هاي زمان

 اختالالت جمله از مختلف هاي بیماري در دهنده التیام

                                           
1 Asadi 
2 Ghasemi Pirbalouti 
3 Barnes 
4 Smith 
5 Mozaffarian 
6 Jaimand 
7 Rahnavard 
8 Montazeri 

؛ 1998و همکاران،  9برولیس( است داشته کاربرد عصبی

 12؛ ساررو2016و همکاران،  11؛ اولیویرا2011، 10بیرهیوز

 گل کاربرد ترین ممهنیز  امروزه ).2018و همکاران، 

 است متوسط تا خفیف هاي افسردگی درمان در راعی

؛ کروکت و 2006و همکاران،  14؛ مدینا2003، 13مولر(

 17؛ گاید2011و همکاران،  16؛ کوشوت2011، 15روبسون

  .)2016و همکاران، 

یک گیاه علفی چندساله است  H. perforatum گونه

 کند تولید مثل میاختیاري  18آپومیکسی که از طریق

و همکاران،  20؛ زوباید2001و همکاران،  19ماتزك(

سطح  مورفولوژي، در توجه قابل تنوع علت به و )2006

 مناسب مدل گیاه یک تولیدمثل، سیستم و پلوئیدي

و  21کوو( است نژادي به و آپومیکسی مطالعات براي

و  23؛ نورك2013و همکاران،  22؛ کخ2010همکاران، 

اما روش  ).2019اران، و همک 24؛ ریززو2013همکاران، 

در نژادي را  هاي معمول به تولیدمثلی این گیاه برنامه

؛ 2001ماتزك و همکاران، ( سازد غیرعملی مین آمورد 

ي  وجود پدیده به عالوه، .)2006زوباید و همکاران، 

 این گیاه شکل اي استوانه و کوچک بذرهايدر  25خواب

بر سر مانع بزرگی  )2011، 27؛ شریاي2006، 26روبسون(

 است بانک بذر تهیه حفظ ذخایر ژنتیکی آن از طریقراه 

بنابراین، کشف،  .)2006و همکاران،  28گارسیا -پرز(

حفظ، تکثیر و تثبیت گیاهان یکسانی که تحت شرایط 

اي در مقادیر زیاد و به شکل  آل درون شیشه ایده

                                           
9 Brolis 
10 Beerhues 
11 Oliveira 
12 Sarroua 
13 Muller 
14 Medina 
15 Crockett and Robson 
16 Košuth 
17 Gaid 
18 Apomixis 
19 Matzk 
20 Zobayed 
21 Qu 
22 Koch 
23 Nürk 
24 Rizzo 
25 Seed dormancy 
26 Robson 
27 Scheriau 
28 Pérez-García 
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در ؛ باشندهاي ثانویه  قادر به بیوسنتز متابولیت یکنواخت

هاي ثانویه  تولید متابولیت .باشد میضروري  ملیسطح 

اي، نسبت به  ي درون شیشه در شرایط کنترل شده

تر  تر وسریع تر، ایمن بینی، ساده ، قابل پیشبیوسنتز آنها

گیاهان تولید شده  ).2015، 1امیدي و عبداللهی( است

به این روش، مورد توجه صنایع داروسازي نیز قرار 

کشت  ،چنین هم. )2006ان، و همکار 2مورچ( گیرند می

 به پایه و ديبنیا تتحقیقا انعنو بهبافت و ریزازدیادي 

زیست  تتحقیقا و ژن لنتقاا مانند تمطالعاسایر  رمنظو

و همکاران،  3قاضیان تفریشی( ستا وريضر فناوري

2006.(  

و پتانسیل دارویی  ژنتیکی گسترده ي خیرهذرغم  علی

جامع و هدفمندي  ي تاکنون هیچ نوع مطالعهراعی،  گل

گزارش  ایراندر  Hypericum هاي جنس روي گونه

 تر، ابتدائی سطح در حتی و زراعی ارقام تولید. نشده است

 طور به گونه یک و کلی طور به ها گونه نگهداري و تکثیر

 مغفول و نیست مطرح ملی سطح در وجه هیچ ویژه به

 گلتکثیر  داخلی، در چند مورد محققان .است مانده

استفاده از  باهاي مختلف و  با استفاده از ریزنمونهرا  عیرا

شرایط کشت بافت  متعدد، تحتزایی  تیمارهاي کالوس

؛ 2015و همکاران،  4پارسامنش( اند بررسی و بهینه کرده

 چندبه جز در ). 2018و همکاران،  5؛ زحمتکش2015

در اغلب این مطالعات منشاء جغرافیایی بذرها و  مورد

قاضیان (د استفاده گزارش نشده است هاي مور ریزنمونه

و همکاران،  6؛ رضایی نظري2006تفریشی و همکاران، 

2016(.  

از بذرهاي تولید گیاه  بررسیبا هدف  این مطالعه

مناطق مختلف کشور، متعلق به گل راعی  جمعیت هشت

ي  با توجه به وجود پدیده اي درون شیشهتحت شرایط 

که به این شکل گیاهانی  .صورت گرفت ،خواب در بذر

شوند جهت استفاده در سایر مطالعات مانند  تکثیر

 غیره تعیین اندازه ژنوم، تعیین محتواي متابولیتی و

  .قابلیت کاربرد دارند

                                           
1 Omidi and Abdollahi 
2 Murch 
3 Ghazian Tafrishi 
4 Parsamanesh 
5 Zahmatkesh 
6 Rezaie Nazari 

  ها مواد و روش

 آزمایش مواد گیاهی و

 زیستی و ژنتیکی ملی ذخایر مرکز به مراجعه با

 مرکز و 8کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات مرکز ،7ایران

هاي  ، طی سال9لرستان استان طبیعی منابع و تحقیقات

 گونه هاي جمعیت از بذر نمونه هشت ،1395و  1394

. شد تهیه) .Hypericum perforatum L(راعی  گل

مناطق مورد نظر در و موقعیت جغرافیایی مشخصات 

 این آزمایش ).1، شکل 1 جدول(شده است  آورده ادامه

تعیین اثربخشی به منظور  )2018( 1397در سال 

زنی بذر گل راعی  اي بر میزان جوانه شرایط درون شیشه

موراشیگ و ( MSمحیط کشت  اثر طراحی گردید تا

 MS محیط ،)t0( با ترکیب رایج) 1962، 10اسکوگ

و یک ترکیب ) GA3) (t1( اسید جیبرلیکحاوي هورمون 

زنی بذرها بررسی و مشخص  بر جوانه) MS )t2از  جدید

دهند  زنی بذر گل راعی را تغییر می ن جوانهگردد آیا میزا

هاي  در نهایت امکان تکثیر گیاهچه. )2جدول (یا خیر 

بدون وجود هیچ گونه  MSحاصل در محیط کشت 

  .ي رشدي بررسی گردید تنظیم کننده

  

 زنی آزمایش جوانه

حجمی  -وزنی% 1ضدعفونی با محلول  از پس بذرها

 وشو شست مرتبه سه و دقیقه 15 مدت به 11نیترات نقره

، طبق )2011کوشوت و همکاران، (استریل  آب با

قرار داده  MSکشت  محیط تیمارهاي طراحی شده روي

لیتر  میلی 5/0ي قابل ذکر اینکه فقط مقدار  نکته. شدند

از ترکیب جدید محیط غذایی به هر بذر اختصاص داده 

هاي حاوي محیط کشت و بذرها  ظرف). 2جدول (شد 

ساعت  ºC 2 ± 23 ،16 د با دمايدر یک اتاق رش

 µmol m−2 s−1ساعت تاریکی و شدت نور  8/ روشنایی

   ).، الف و ب2شکل (منتقل شدند  85

                                           
7 Iranian Biological Resource Center; IBRC 
8 Research Institute of Forests and Rangelands; 
RIFR 
9 Natural Resources and Agriculture Research 
Organization; NRAR 
10 Murashige and Skoog 
11 AgNO3 
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  در مطالعه حاضرمورد استفاده آوري بذرهاي گل راعی  مناطق جمعجغرافیایی مشخصات . 1 جدول

Table 1. Geographic characteristics of the St. John’s wort’s seed collection regions used in the present study 

  آوري تاریخ جمع

Date of 
Collection 

ارتفاع از سطح دریا 

  )متر(

Altitude (m) 

 عرض جغرافیایی

Latitude  

  طول جغرافیایی

Longitude 

 آوري محل جمع

Collection Region  

  هامنبع بذر

Source 
of seeds 

  جمعیت

Population  

2009 81 36 64 59 51 40 70 Challus, Mazandaran 

IBRC  

1 

2009 -20  36 41 02 52 31 17 
Feredunkenar, 
Mazandaran 

2 

2012 226  37 00 52 55 08 25 Ramyan, Golestan 3 

2009 2114  35 53 16 53 29 04 Parvar, Semnan 4 

2009 2350  36 41 43 48 44 17 Zanjan, Zanjan 

RIFR  

5 

2010 1476  36 14 28 46 16 02 Saqqez, Kurdestan 6 

2010 1730  38 19 56 47 22 44 Meshkin Shahr, Ardabil 7 

2016 1748  33 48 57 48 21 23 
Peresk, Aleshtar, 

Lorestan 
NRAR  8 

 
  .GIS1افزار  ترسیم شده با استفاده از نرم ي حاضر، مطالعه درهاي گل راعی  آوري بذر جمعیت مناطق جمعجغرافیایی   موقعیتي  نقشه .1شکل 

Fig. 2. The map of Geographic location of the St. John’s wort’s seed collection regions used in the present 
study, traced using GIS software. 

                                           
1  Geographic Information System; GIS 
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جزئیات سه تیمار محیط کشت استفاده شده براي . 2جدول 

 هاي گل راعی شکست خواب بذر جمعیت

Table 2. Three culture media details used for seed 
dormancy elimination of St. John’s wort 
populations 

  جزئیات

Details 

  تیمار

Treatment 

در لیتر از  گرم 4/4شامل  *MSمحیط کشت 

گرم  میلی 2گرم در لیتر ساکارز،  30هاي رایج،  نمک

 گالیسین اسید آمینهدر لیتر 

MS Medium consisting of 4.4 g l-1 

common salts, 30 g l-1 Sucrose, 2 g l-1 

glycine 

t0 

t0  اسید گرم در لیتر هورمون  میلی 1000غنی شده با

 )2015و همکاران،  1کورونادو-سنچز( جیبرلیک

)Sánchez-Coronado et al., 2015(t0 

enriched with 1000 mg l-1 Gibberellic 
acid  

t1 

t0 هاي  تغییر یافته شامل یک چهارم از مقدار نمک

 محیط کشت رایج، فاقد ساکارز و گالیسین

Modified t0 consisting of 25% of 
common salts, lacking sucrose and 

glycine  

t2 

 )1986و همکاران،  2گامبورگ( هاي مورد نیاز ده با ویتامینغنی ش*
* Enriched by necessary vitamins (Gamborg et al., 

1986) 

  

به مدت یک ماه  روز،زده هر  تعداد بذرهاي جوانه

هاي مختلف  زنی بذر جمعیت درصد جوانه. شمارش شدند

و  t0 ،t1(در سه سطح تحت تاثیر دو عامل محیط کشت 

t2 (محل جغرافیایی منشأ بذر، بصورت آزمایش  و

تصادفی در  ˝فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه کامال

 Minitab 17.0افزار آماري  سه تکرار با استفاده از نرم

ها نیز با  داده  و مقایسه میانگین تجزیه و تحلیل شدند

انجام   SPSS 16.0توسط نرم افزار  LSDاستفاده از روش

  .شد

  هداري از گیاهان شرایط نگ

 ي مرحله بذرها در زنی جوانه از حاصل هاي گیاهچه

 گروه با شده غنی MS کشت محیط به مناسب، رشدي

 g ، )1968و همکاران،  3گامبورگ(  B5هاي ویتامین

l−130 و  ساکارزmg l−1 2  گالیسین اما فاقد هر نوع

                                           
1 Sánchez-Coronado 
2 Gamborg 
3 Gamborg 

منتقل و در اتاق رشد با شرایط  تنظیم کننده رشدي،

 هر آنها کار تکثیر و ریزازدیادي. هداري شدندمذکور، نگ

ي ساقه به طول  بار با استفاده از ریزنمونه یک هفته دو

 صورت دو تا سه برگ، متر حاوي یک میانگره و دو سانتی

  ).، ج و د2شکل (گرفت  می

 

  نتایج

هاي بدست آمده از  پس از اینکه مشخص شد داده

زنی  د جوانهآزمایش نرمال هستند، اثر تیمارها بر درص

نتایج نشان داد . بذرها مورد تجزیه واریانس قرار گرفت

متقابل محل رویش گیاه مادري و نوع محیط  که اثر

بود  )P<0.01(دار  زنی بذرها معنی کشت، بر جوانه

نتایج نشان داد که اثر تغییر نوع محیط  ).3جدول (

دار  شهر معنی کشت بر بذر همه مناطق به جز مشکین

ها مشخص نمود که  ي میانگین مقایسه). 4 جدول(بود 

  شهر بیشتر از سایر بذرها جوانه بذرهاي منطقه مشکین

بذرهاي  درصد 97به طور متوسط بیش از . اند زده

با  MSآوري شده از این منطقه در محیط کشت  جمع

اسید و محیط کشت حاوي هورمون ) t0(ترکیب رایج 

ذرهاي همین به عالوه ب. ، جوانه زدند)t1( جیبرلیک

و ) t2(با ترکیب جدید  MSمنطقه در محیط کشت 

ي پرور نیز در محیط  شده از منطقه آوري بذرهاي جمع

 درصد 7/96با متوسط (با اندکی اختالف کشت رایج، 

). 5جدول (در رتبه بعدي قرار گرفتند  )زنی جوانه

با توجه . دار نبود هرچند، این اختالف از نظر آماري معنی

گردید که بذرهاي گل راعی  ایج مشخصبه این نت

اي به  شهر در محیط درون شیشه ي مشکین منطقه

زنند و تغییر  سادگی و به شکل قابل توجهی جوانه می

اسید یا استفاده از هورمون MS ترکیب محیط کشت 

  .ضرورتی ندارد جیبرلیک

موجب شد کمتر از نیمی از ) GA3 )t1استفاده از 

 3/42(نه بزنند به شاهد جوابذرهاي منطقه پرور نسبت 

نیز سبب  t2تیمار ). درصد 7/96در مقایسه با  درصد

گردید که بذرهاي این جمعیت نسبت به شاهد کمتر 

کاهش (دار نبود  جوانه بزنند که از لحاظ آماري معنی

زنی  کمترین درصد جوانه). 5درصدي؛ جدول  67/1

آوري شده از چالوس  وقتی مشاهده شد که بذرهاي جمع

کشت شدند ) شاهد(معمولی  MSو پرسک در محیط 



64  

 ...یگل راع يها تیشکست خواب بذر در جمع يا شهیدرون ش ي مطالعه نیاول: حیدري و همکاران

  

ي بعد، بذرهاي  در مرتبه). درصد 3/22به طور متوسط (

آوري شده از سقز و زنجان که به ترتیب در محیط  جمع

MS  تغییر یافته)t2 ( و حاوي هورمونGA3 )t1 ( کشت

به (زنی را از خود نشان دادند  شده بودند؛ کمترین جوانه

  ).5جدول ( )درصد 28و  3/27متوسط  طور

 mg l-1 1000چنین، معلوم شد که استفاده از  هم

، تنها در مورد )t1(محیط غذایی  در اسید جیبرلیک

بذرهاي مناطق چالوس و سقز موجب شد تا هم نسبت 

 زنی به شاهد و هم نسبت به ترکیب تغییریافته، جوانه

 65و  88زنی  به ترتیب با میانگین جوانه(بهبود یابد 

  .)درصد

اسید ي چالوس در اثر تیمار با  بذرهاي منطقه

و  t2 ،7/65به ترتیب در مقایسه با شاهد و  جیبرلیک

ي  اما بذرهاي منطقه. بیشتر جوانه زدند درصد 3/26

 اسید جیبرلیکسقز به طور متوسط در محیط داراي 

درصد  7/17تر از بذرهاي تیمار شاهد و بیش درصد 3/24

زنی بذرهاي منطقه  جوانه. زدندجوانه  t2بیشتر از تیمار 

در محیط غذایی نسبت  GA3پرسک در اثر استفاده از 

ي  ترکیب تغییریافتهبه شاهد بهبود یافت، اما استفاده از 

کارایی بیشتري در مقایسه  GA3نسبت به محیط کشت، 

 ).5؛ جدول درصد 50بیشتر از (با شاهد داشت 

واع واکنش بذرهاي منطقه فریدونکنار نسبت به ان

جدول (شهر بود  محیط کشت، همانند بذرهاي مشکین

شهر، اختالف  ي مشکین اما برخالف بذرهاي منطقه). 5

هاي غذایی  زنی بذرهاي فریدونکنار در محیط جوانه

براي  MSترکیب رایج محیط . دار شد متفاوت، معنی

و تغییر ترکیب  GA3بذرهاي این منطقه بهتر از کاربرد 

 ؛P<0.01و  P<0.05به ترتیب ( بود) t2(محیط غذایی 

به عالوه مشخص گردید که همبستگی ). 5و  4جدول 

زنی بذرها با ارتفاع از سطح دریا و طول  درصد جوانه

به (دار نیست  آوري بذرها معنی  جغرافیایی محل جمع

).  = 009/0rو  = 101/0rترتیب با ضرایب همبستگی 

ها در اما عرض جغرافیایی محل رویش گیاه مادري بذر

زنی آنها  با درصد جوانه پنج درصدسطح احتمال 

  ). 6جدول ) ( = 298/0r(همبستگی داشت 

  

  بحث

به طور کلی، کیفیت نامناسب بذر گیاه دارویی گل 

زنی پایین، عدم  راعی باعث حصول درصد جوانه

زنی و عدم توانایی کافی براي تولید  یکنواختی در جوانه

در ؛ )2016همکاران،  و 1نعمتی(گردد  گیاهچه قوي می

زنی یک مرحله حساس در چرخه زندگی  که جوانه حالی

و  )1999، 2کلر و کولمن(شود  گیاهان محسوب می

تعیین کننده میزان پویایی درون یک جمعیت گیاهی و 

  ).2000و همکاران،  3زوبل(بر آن تاثیرگذار است 

هاي  با توجه به پتانسیل دارویی زیاد گونه

Hypericum المللی  ن مطالعات زیادي در سطح بینتاکنو

زنی و شکست خواب بذر آنها انجام شده  روي جوانه

زنی اندك، در پی  اي جز درصد جوانه است، ولی نتیجه

 مقدار و از سوي دیگر، بیوسنتز. نداشته است

 از مختلف عوامل هاي مهم این گیاه توسط متابولیت

 ؛2006و همکاران،  4چیراك (محیطی  عوامل جمله

و  5سیمیک - ؛ گادزوسکا2007چیراك و همکاران، 

 طور شرایط ژنتیکی، و همین )2012همکاران، 

گیرد  تحت تاثیر قرار می فیزیولوژیکی و متابولیکی

امروزه در سطح دنیا و . )2003کوشوت و همکاران، (

ي تکثیر درون   متعددي در زمینه هاي کشور گزارش

اما در . دارد اي گل راعی با اهداف مختلف وجود شیشه

سطح ملی تاکنون گزارشی مشاهده نشده است که بدون 

هاي رشدي به تولید گل راعی  استفاده از تنظیم کننده

بپردازند و استفاده از ترکیبات مختلف هورمونی براي 

به عنوان . زایی رایج است زایی و شاخه زایی، ریشه کالوس

 ي همطالع به) 2006( همکاران مثال، قاضیان تفریشی و

 و زایی شاخه زایی، کال نحوه شیشه، درون کشت

بومی منطقه  H. perforatum ي زایی توده بذر گونه ریشه

 . اند پرداخته اردبیل

                                           
1 Nemati 
2 Keller and Kollmann 
3 Zobel 
4 Çirak 
5 Gadzovska-Simic 
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) ب(؛ t0و بذرها،  MSهاي حاوي محیط غذایی  ظرف) الف. (اي گل راعی زنی و تولید درون شیشه مراحل مختلف آزمایش جوانه. 2 شکل

معمولی جهت  MSگیاهان آماده براي انتقال به محیط ) ج(؛ t2تغییر یافته،  MSلیتر محیط  میلی 5/0هاي حاوي تک بذرها روي  یوبمیکروت

 .گیاهان یکسان حاصل از ریزازدیادي) د(تکثیر؛ 

Fig. 2. Different stages of in vitro germination test and the propagation of St. John’s wort. (A) Vessels, 
containing MS media as well as seeds, t0; (B) Microtubes containing 0.5 ml modified MS medium carrying 
single seeds, t2; (C) Plants ready for transplanting into common MS medium for propagation; (D) Identical 
plants from micro propagation. 

  

  زنی گل راعی  آوري بذر و محیط کشت بر درصد جوانه  محل جمعاثر تجزیه واریانس . 3 جدول

Table 3. Analysis of variance for the effect of seed collection’s location and culture medium on the 
germination percentage of St. John’s wort 

  زنی میانگین مربعات درصد جوانه

Mean squares of germination 
percentage 

 درجه آزادي

Df 

 منبع تغییرات

Source of variations 

2790.5** 7 Seed collection’s location (A) بذر يآور  محل جمع  

708.5** 2 Culture medium (B) محیط کشت  

1821.5** 14 (A)   × (B) (B) × (A)  

7.7 48 Error  خطا  

4.4  - Coefficient of variation (%)  درصد(ضریب تغییرات(  

  %1سطح احتمال  دار در اختالف معنی **
 ** Significant difference at 1% probability level 

زایی در بذر،  هاي مختلف براي کالوس آنها از هورمون

در این آزمایش . زایی استفاده نمودند زایی و ریشه شاخه

 1 کینتین mg l−1 1بیشترین مقدار وزن کالوس در تیمار 

 ي رشد  تنظیم کننده mg l−1 25/0 به همراه

  .به دست آمد) D ,4-2( 2اسید کلروفنوکسی استیک دي

زایی و  بهترین ترکیب هورمونی براي شاخه 

 3اسید نفتالین استیک mg l−1 1زایی نیز به ترتیب، ریشه

)NAA ( به همراهmg l−1 1 در یک . معرفی شد کینتین

                                           
1 Kinetin 
2 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 
3 1-Naphthaleneacetic acid 

) 2015(پارسامنش  و همکاران  گزارش دیگر از

بنزیل  mg l−1 2ي یک گره و برگ، در ترکیب  ریزنمونه

ي رشد  تنظیم کننده mg l−12/0 به همراه ) BA( 4آدنین

2-4 D چنین،  هم. بیشترین تعداد کالوس را تولید کرد

کینتین باعث  mg l−1 5/0به همراه   mg l−1 1BAتیمار 

  .تولید بیشترین تعداد شاخه شد

                                           
4 Benzyl Adenin 

 الف )B( ب

 )D( د ج
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  زنی براي درصد جوانهمحیط کشت داده شده بر اساس  محیط کشت برش و بذر يآور  محل جمعبین اثر متقابل میانگین مربعات . 4جدول 

Table 4. Mean squares of interaction between seed collection’s location and culture medium sliced on the 
basis of culture medium for germination percentage 

  میانگین مربعات

Mean Squares 

  درجه آزادي

Df 

 منبع تغییرات

Source of Variations 

 بذر يآور  محل جمع

Seed collection’s location 

3276.33** 2 1 

515.11** 2 2 

724.11** 2 3 

2864.33** 2 4 

3123.11** 2 5 

1094.33** 2 6 

0.44ns 2 7 

2852.11** 2 8 
ns ، ** 1سطح احتمال  دار در دار و اختالف معنی به ترتیب، اختالف غیر معنی%  
 هستند 1براساس جدول  بذرمحل جمع آوري هشت ي  اعداد نماینده. 

ns,  ** Non-significant and significant difference at 1% probability level, respectively 
 Numbers represents eight seed collection’s location according to Table 1. 
 

زنی بذر  دار درصد جوانه تفاوت بسیار معنی

با نتایج محققان  ،پژوهش حاضرهاي مختلف  جمعیت

دیگر انطباق دارد و با توجه به تنوع آب و هوایی و 

جغرافیایی کشور قابل پیش بینی بوده و دور از ذهن 

 گارسیا - مطالعه، پرزبه عنوان نمونه، طی یک . باشد نمی

 .Hجمعیت مختلف  68، تعداد )2006(و همکاران 

perforatum  را از مناطق مختلف جغرافیایی اسپانیا

زنی تحت  آوري و از لحاظ درصد و سرعت جوانه جمع

درصد و  .شرایط مختلف نوري و دمایی بررسی نمودند

ها، این نتیجه را  زنی بسیار متغیر جمعیت سرعت جوانه

داري  زنی اثري معنی داشت که دما بر درصد جوانهدر پی 

ها موجب افزایش درصد  ولی نور در اغلب جمعیت ،ندارد

ساعت  16با این حال، دوره نوري . زنی گردید جوانه

ساعت تاریکی تفاوتی در سرعت  8روشنایی در مقابل 

و  1کارتا. ها ایجاد نکرد زنی بذر اغلب جمعیت جوانه

ر نیاز نوري و رژیم دمایی بذر اما ب) 2016(همکاران 

زنی تاکید  براي جوانه .H. elodes Lهاي  جمعیت

هاي با درصد  این محققین سپس بذر جمعیت. اند کرده

تیمارهاي مختلف قرار  زنی پایین را در معرض پیش جوانه

زنی در نیمی از  دادند و مشخص شد که جوانه

                                           
1 Cárta 

د اسیتیمار با  هاي تحت مطالعه در صورت پیش جمعیت

این مطلب در . داري، رخ داد ، به شکل معنیجیبرلیک

 mg استفاده از : ي حاضر است هاي مطالعه توافق با یافته

l-11000 از GA3 محیط کشت  در)t1 ( براي بذرهاي

موجب  )8(و پرسک  )6(، سقز )1(مناطق چالوس 

این . زنی نسبت به تیمار شاهد گردید افزایش جوانه

به ترتیب (وس چشمگیرتر بود افزایش براي بذرهاي چال

این مساله نشان ). 5؛ جدول درصد 7/17و  3/24، 7/65

در بر بذر  GA3اثر کاربرد خارجی  دهد که می

گارسیا  -پرز(تواند متفاوت باشد  هاي مختلف می جمعیت

بذرهایی که در این مناطق ، بنابراین ).2006و همکاران، 

وژیکی بوده شوند احتماال داراي خواب فیزیول تشکیل می

تواند در اثر یک یا چند  این امر می. و جنین نابالغ دارند

عامل آب و هوایی مثل رطوبت نسبی، ارتفاع از سطح 

اسید تفاوت پاسخ بذرها به . دریا یا شرایط خاك باشد

ها در سال  تواند به میزان بارندگی می جیبرلیک

). 2011و همکاران،  2سیِلر(آوري آنها مربوط باشد  جمع

میزان  ،با کاهش بارندگی و بروز خشکی در منطقه

  در بذر افزایش و در) ABA( سنتز اسید آبسزیکبیو

   

                                           
2 Seiler 
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 زنی آوري بذر و محیط کشت بر درصد جوانه محل جمع اتاثر. 5جدول 

Table 5. Effects of seed collection’s location and culture medium on germination percentage 

 خطاي استاندارد ±زنی  جوانه میانگین درصد

Mean of germination percentage ± SE 

 محیط کشت

Culture medium 

  آوري بذر محل جمع

Seed collection’s location 

22.33i ± 1.45 t0 1 
88.00b ± 1.53 t1 1 
61.67de ± 1.67 t2 1 
83.00bc ± 2.08 t0 2 
78.33c ± 1.67 t1 2 
58.33ef ± 1.67 t2 2 
63.33de ± 2.40 t0 3 
32.67h ± 1.45 t1 3 
52.33f ± 1.45 t2

 3 
96.67a ± 0.88 t0 4 
42.33g ± 1.45 t1 4 
95.00a ± 1.45 t2 4 
63.00de ± 2.08 t0 5 
28.00hi ± 1.53 t1 5 
80.33c ± 0.88 t2 5 
40.67g ± 0.67 t0 6 
65.00d ± 1.15 t1 6 
27.33hi ± 1.45 t2 6 
97.33a ± 1.20 t0 7 
97.33a ± 1.45 t1 7 
96.67a ± 1.76 t2 7 
22.33i ± 0.45 t0 8 
40.00g ± 1.15 t1 8 
82.33bc ±1.45 t2 8 

LSD1% = 6.077   

  .ندارند دار با یکدیگر تفاوت معنی% 1هاي با حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  میانگین
 هستند 1ي هشت محل جمع آوري بذر براساس جدول  اعداد نماینده. 

Means with at least a common letter have no significant different at 1% probability level. 
 Numbers represents eight seed collection’s location according to Table 1. 
 

  آوري بذرها هاي مختلف گل راعی و مشخصات جغرافیایی محل جمع زنی بذور جمعیت ضرایب همبستگی پیرسون براي درصد جوانه. 6جدول 

Table 6. Pearson correlation coefficients for seeds germination percentage of St. John’s wort’s populations 
vs. geographical characteristics of seed collection’s locations 

 
 عرض جغرافیایی

Latitude  

  طول جغرافیایی

Longitude 

  )متر(ارتفاع از سطح دریا 

Altitude (m) 

  طول جغرافیایی

Longitude 
0.059ns 1  

  )متر(ارتفاع از سطح دریا 

Altitude 
-0.250* -0.545** 1 

  زنی درصد جوانه

Germination 
Percentage 

0.298* 0.009ns 0.101ns 

ns  ،* ،  **1و % 5دار در سطوح احتمال  دار، اختالف معنی به ترتیب اختالف غیر معنی%  

ns, *, ** Non-significant, significant differences at 5% and 1% probability levels, respectively 
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بنابراین، جنین براي . یابد کاهش می GA3مقدار  نتیجه

احتیاج پیدا  اسید جیبرلیکبلوغ و جوانه زدن به 

انواع خواب  2015سنچز و همکاران که در سال . کند می

را بررسی کردند  philonotis Hypericum ي بذر در گونه

ها، ترکیبی از درجه  نیز گزارش نمودند که نور، جیبرلین

درصد  1ورسازي در استون و غوطه  حرارت و جیبرلین

 گزارش موردنظر، در. دهد زنی بذرها را افزایش می جوانه

ي  براي شکست خواب بذرهاي گونه GA3 بهترین غلظت

 H. philonotis mg l-11000 ذکر شده است.  

معتقدند که استفاده از ) 2016(نعمتی و همکاران 

نسیل ي پتا و مواد ایجاد کننده اسید جیبرلیکهورمون 

بذرها با تسهیل و تسریع  2اسمزي براي پرایمینگ

آبنوشی، فراهم کردن عناصر غذایی مورد نیاز جنین و 

هایی مانند آلفاآمیالزها، میزان و  تاثیر بر فعالیت آنزیم

آنها گزارش نمودند . بخشد زنی را بهبود می سرعت جوانه

 که از بین تیمارهاي به کار رفته براي پرایمینگ

 1000تیمار  H. perforatumاسمزي بذر  و هورمونی

 درصد 5/87ام هورمون جیبرلین با میانگین  پی پی

زنی و سایر صفات مربوط به  موجب باالترین درصد جوانه

که شاهد در تمامی صفات  زنی گردید؛ درحالی جوانه

این . ترین گروه آماري قرار گرفت مورد بررسی در پایین

هورمون جیبرلین در  محققین، استفاده از پرایمینگ

را براي افزایش کارایی  گرم بر لیتر میلی 1000غلظت 

اسید در واقع نسبت  .اند بذر گل راعی توصیه کرده

زنی را  آغاز یا عدم آغاز جوانه  آبسزیکاسید به  جیبرلیک

به نحوي که افزایش این نسبت . نماید مشخص می

روع شود تا سنتز آنزیم آلفا آمیالز در بذر ش موجب می

این آنزیم منابع غذایی در دسترس را به شکلی که . شود

کند و  براي جنین قابل استفاده باشند، تجزیه می

به  2006، 3تایز و زایگر(افتد  زنی اتفاق می بنابراین جوانه

بنابراین،  ).2016و همکاران،  نقل از نعمتی خویی

تر  زنی مطلوب استفاده از این روش منجر به جوانه

گردد و در نهایت  یمار شده نسبت به شاهد میبذرهاي ت

شود که منجر  تري تولید می تر و سالم هاي قوي گیاهچه

                                           
1 Aceton 
2 Priming 
3 Taiz and Zieger 

نعمتی و ( گردد تر گیاه می به استقرار بهتر و سریع

  ).2016همکاران، 

رو مشخص شد که تنها عرض  ي پیش در مطالعه

زنی بذرها  آوري بذر، با درصد جوانه جغرافیایی محل جمع

هرچند این همبستگی ). درصد 8/29(رد همبستگی دا

به عبارت دیگر، به طور . رسد چندان قوي به نظر نمی

تر  رود که بذرهاي مناطق شمالی کلی انتظار می

آوري شده از  زنی بهتري نسبت به بذرهاي جمع جوانه

به طوري که بذرهاي  ،تر داشته باشند مناطق جنوبی

مه تیمارها شهر در ه ي مشکین آوري شده از منطقه جمع

به استثناء بذرهاي پرور در (نسبت به بذر مناطق دیگر 

تواند تحت  می نکتهاین  .بیشتر جوانه زدند) تیمار شاهد

از منطقه،  آنهاآوري  تاثیر بلوغ جنین بذرها و تاریخ جمع

 ،آزمایشات شاهد با در نظر گرفتن. امري پیچیده باشد

زنی بذرهاي  درصد جوانه گردد که مشخص می

ي  بیش از سایر مناطق بوده و در مرتبه )7( شهر مشکین

علیرغم عرض ) 2(بعدي بذرهاي منطقه فریدونکنار 

بیشتر ، )3(جغرافیایی کمتر، نسبت به منطقه رامیان 

سن بذرها  مربوط به تواند علت این مساله می. جوانه زدند

نین تاثیر مثبت ، بر بلوغ جاحتماال افزایش سن بذر. باشد

گردد پس از طی یک دوره، میزان  داشته و موجب می

 ي اظهار نظر قطعی الزمهاگرچه، . خواب آن کاهش یابد

، بررسی سایر پارامترها نظیر میزان در این خصوص

هاي مناطق  هاي زمستان، درجه حرارت متوسط بارندگی

 غیرهي بذر  حتی شرایط ذخیره هاي مختلف و در فصل

  . است

که  کردندگزارش ) 2006(گارسیا و همکاران  -پرز

طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع مناطقی که بذرها از 

زنی نهایی بذرها  اند با درصد جوانه آوري شده آنجا جمع

اگرچه تفاوت قابل توجه  از سوي دیگر، .همبستگی ندارد

) متر 2350تا  -20(آوري  ارتفاع مناطق جغرافیایی جمع

 ،داري نداشت نی بذرها همبستگی معنیز با درصد جوانه

ثیر بر عوامل محیطی دیگر مانند أتواند از طریق ت اما می

بر  غیرهمیزان تابش فرابنفش منطقه، درجه حرارت و 

چنانچه دو  .زنی بذرها تاثیرگذار باشد هاي جوانه ویژگی

 ،هاي مشابهی داشته باشند زیستگاه ،یا چند جمعیت

زنی از یکدیگر متفاوت  د جوانهتوانند در درص چنان می هم

این مطلب در ). 2006گارسیا و همکاران،  -پرز(باشند 
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هاي مناطق چالوس، فریدونکنار و  خصوص جمعیت

بذرهاي بدست آمده از . خوبی مشخص شده رامیان ب

در  درصد 16منطقه چالوس و فریدونکنار نزدیک به 

ي  و بذرهاي منطقه هستندیکدیگر متفاوت  زنی با جوانه

بذرهاي فریدونکنار جوانه  کمتر از درصد 24رامیان 

که طول و عرض جغرافیایی تقریباً مشابهی  درحالی. زدند

به شکل منطقه از سطح دریا سه اما ارتفاع این . دارند

هاي  تنوع باالي جمعیت .است متفاوت توجهیقابل 

ي تنوع  زنی بذرها بواسطه مناطق مختلف از نظر جوانه

شود و  ها توجیه می مورفولوژیکی آن فیزیولوژیکی و

اي به شرایط محیطی  تواند نوعی سازگاري منطقه می

  .)2006گارسیا و همکاران،  -پرز( ویژه باشد

عوامل مختلف محیطی از جمله نور، رطوبت، تاثیر 

زنی بذر  مغذي خاك بر نحوه جوانه مواددرجه حرارت و 

، 2؛ گاترمن1991، 1فننر(هاي مختلف گیاهی  گونه

 .نیز توسط محققان تائید شد 2016در سال  )1992

آوري پنج توده بذر از  با جمع )2016(رتا و همکاران اک

بال انگلستان به دن پنج منطقه در فرانسه، ایتالیا، آلمان و

شرایط آب و هوایی با تفرق  یافتن رابطه همبستگی

بذرها پس  ي میزان خواب اولیه. ها بودند ژنتیکی جمعیت

هاي مختلف سرمادهی مرطوب بررسی و مشخص  هراز دو

شد که موثرترین عامل در شکست خواب، سرمادهی 

نها در دماي ست قبل از قرار دادن آمرطوب بذرها در

در این میان بذرهاي مناطق . زنی است مطلوب جوانه

به عالوه . تر جوانه زدند جنوبی طی این شرایط راحت

یاج به یک بذرهاي همه مناطق براي جوانه زدن احت

. داشتندرژیم دمایی متناوب  و دوره نوري تقریباً مشابه

هاي مختلف به  با این حال میزان خواب اولیه جمعیت

شکل قابل توجهی متفاوت بود و ارتباطی به تفاوت 

هاي بدست آمده در این  مدل .ژنتیکی آنها نداشت

با استفاده از پارامترهاي آب و هوایی مختلف  مطالعه

بینی نموده و نتایج  ها را پیش ب جمعیتمیزان خوا

هاي باالتر در تابستان  حاصل نشان داد که درجه حرارت

و بارندگی بیشتر در زمستان، موجب خواب کمتر و 

بنابراین محیطی که بذر . گردد میبذر تر  زنی سریع جوانه

افتد نقش  شود و بلوغ بذر اتفاق می میدر آن تشکیل 

                                           
1 Fenner 
2 Gutterman 

 .دارد H. elodes ب اولیه بذراساسی در تعیین میزان خوا

در نهایت این محققان به این نتیجه رسیدند که میزان 

با   H. elodesي هاي گونه خواب اولیه در بذر جمعیت

ها  اروپا به جاي تفرق ژنتیکی جمعیت - آتالنتیک أمنش

  .به شرایط اقلیمی محل مرتبط است

 

  گیري نتیجه

تفاوت دهد که  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

هاي ایرانی گل راعی  زنی در جمعیت صفت درصد جوانه

)H. perforatum (اي قابل توجه  در شرایط درون شیشه

دار  هاي کشور از این نظر بسیار معنی و تنوع جمعیت

به عالوه، واکنش بذر جمعیت مناطق مختلف . است

نسبت به تغییر محیط غذایی بسیار متغیر و در موارد 

ي تاثیر  این مساله نشان دهنده. مختلف متفاوت است

قابل توجه محل رویش گیاه مادري بر خصوصیات بذرها 

استفاده از لذا  .ها است زنی آن ي جوانه و به ویژه نحوه

به خوبی تاثیر  اي درون شیشهي  شرایط کنترل شده

زنی آنها نمایان و  جغرافیایی بذرها را بر جوانه اءمنش

می تواند ناشی از ساختار اگرچه این امر . کند تائید می

ها نیز باشد که خود تحت تاثیر عوامل  ژنتیکی جمعیت

بذرها در  أتوجه به منش بنابراین،. گیرد محیطی قرار می

از اهمیت باالیی برخودار بوده و ها  مطالعات و پژوهش

   .قابل بررسی و مطالعه است

  

   سپاسگزاري

3ایوا چالرووا پروفسورو دانشگاه تربیت مدرس از 
 

شناسی و اکولوژي  زیستمدیر گروه ژنتیک موسسه 

 ،4شافاریک دانشکده علوم پایه دانشگاه پاول جوزف

دکتر  يو از جناب آقات مالی ایجهت تهیه امکانات و حم

گروه زراعت دانشکده  یعلم أتیه یدگلیب یمختص یعل

 يجهت مشاوره آمارمدرس  تیدانشگاه ترب ،يکشاورز

 .شود می تقدیر مقاله فیدر تال

                                           
3 Eva Čellárová 
4 Department of Genetics, Institute of Biology and 
Ecology, Faculty of Science, P. J. Šafárik 
University in Košice, Mánesova 23, 041 54 
Košice, Slovakia 
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Research Article 

The first in vitro study of seed dormancy breakage in Iranian populations 
of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) with different geographical 

origins 
Zahra Heidari1, Ghasem Karimzadeh1, *, Sajad Rashidi Monfared2 

Extended Abstract 
Introduction: St. John’s wort is one of the most amazing and medicinal plants of interest worldwide which is 

nowadays known as a certain cure for depression. However, the presence of dormancy and low seed germination is 
a barrier to the progress of its breeding programs. Despite the richness of the plant’s genetic resources, there are 
only a few studies reported on its propagation and maintenance in Iran, most of which do not mention the 
geographical origin of the used seeds or explants. The current study was carried out aiming to evaluate in vitro 
plant propagation of eight Iranian endemic populations of St. John’s wort seeds which belonged to different 
geographical origins, emphasizing seed dormancy phenomena. 

Materials and Methods: Following the collection of eight populations of St. John’s wort (Hypericum 
perforatum L.) seeds from different geographical regions of Iran, the Murashige and Skoog culture media 
(common salt mixture as a control, MS improved with gibberellic acid and a modified combination of MS) was 
used in an effort to investigate the effect of culture medium as well as seed collection locations on the germination 
percentage of these populations. 

Results: The results showed that the interaction between the seed collection locations and the culture medium 
on seed germination was significant at P<0.01. Besides, the effect of changing culture media on seed germination 
was significant in all populations at P<0.01, except for Meshkin-Shahr. In other words, the seeds collected from 
Meshkin-Shahr germinated easily as well as notably under in vitro conditions (97.3% on average), and there was 
no need either to modify the combination of MS medium or to use gibberellic acid for seed dormancy elimination. 
The seeds originated from Challus and Peresk had the lowest germination in the control medium (22.3%, on 
average). Seeds from Challus and Saqqez had better germination in the media enriched with gibberellic acid 
compared to the control and the modified MS media (88% and 65%, respectively). However, less than half of the 
Parvar seeds germinated in the MS medium improved with GA3, compared to the control. Cultivation of seeds 
obtained from Fereydunkenar in common MS medium also led to better germination than using GA3 and 
modifying the combination of medium with 95% and 99% confidence levels, respectively. 

Conclusion: The results of the current study demonstrated that the observed difference in seed germination 
percentage is remarkable in the Iranian endemic St. John’s wort populations under in vitro conditions. Moreover, 
the variation among national populations was significant. Besides, the response of the seed populations originating 
from different locations varied with respect to the changes in the culture medium and in the different cases. This 
shows the considerable effect of the growth location of the maternal plant on the characteristics of the next 
generation seeds, especially the way they germinate. Hence, it is very important to pay attention to the seed’s 
origins in the studies and it is investigable. 
 
Keywords: Germination, Gibberellic acid, Medicinal plant  
 
Highlights: 

1- This is the first report on the in vitro seed dormancy elimination in the eight Iranian St. John’s wort 
populations. 

2- It was for the first time bringing up the geographical origins of seeds in the national germination studies on 
the St. John’s wort. 

3- It is a quite new method to use a modified combination of MS medium for seed dormancy elimination in the 
St. John’s wort. 
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