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5/2/91: ، پذیرش مقاله6/12/90: دریافت مقاله
 تر این گیاه در طبیعت، کشت و کار آن از طریـق            یی و همچنین کمک به احیاي سریع      به دلیل اهمیت گیاه مورد در صنایع دارو       :مقدمه

باشـد و گـسترش سـطح زیـر     زنی بذر این گیاه مشکل می     با توجه به اینکه جوانه    . گرددبذر به عنوان روشی اقتصادي و کاربردي توصیه می        
بررسی عوامل ممانعت کننده جوانه زنی بذر ایـن گیـاه      ه  بر این پژوهش    کند، از این رو د    کشت و تولید بیشتر این گیاه را با مشکل مواجه می          

.پرداخته شده است
   قـرار دادن   (و شیمیایی   ) کاغذ سنباده (از تیمارهاي خراش دهی مکانیکی       )سخت پوستی (خواب فیزیکی  براي رفع : هامواد و روش

خواب فیزیولوژیـک، یـک و دو   رفع و براي )ر شستشو با آب مقطردقیقه و سپس سه با4و2به مدت % 98بذور در محلول اسید سولفوریک 
.آزمایشها در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار  اجرا شداین .  ماه سرمادهی اعمال گردید

 درصدخواب آن ناشی از خواب فیزیکی و بقیـه آن ممکـن اسـت مربـوط بـه        76سالم نشان داد که بیش از        هايربررسی بذ : هایافته
در مجمـوع  امابا وجودي که میزان جوانه زنی بذر در هر دو نوع خراش دهی تفاوت معنی داري نداشتند                .نین و از نوع فیزیولوژیکی باشد     ج

و خـراش    %)55در مقابـل    % 88(دهی شیمیایی بسیار باالتر بـود     استقرار گیاهچه هاي حاصل از تیمار خراش مکانیکی در مقایسه با خراش           
.داشت) خصوصاً بخش ریشه و بنیه آن(حاصله مضري بر گیاهچه شیمایی اثرات 

   در این بررسی جداسازي بذرهاي پوك و خراش دهی مکانیکی موجب حصول حـداکثري جوانـه زنـی بـذر و                     : گیريبحث و نتیجه
.ها شداستقرار مطلوب گیاهچه

امورد، شاخص جوانه زنی، استقرار گیاهچه، خراش، سرم: هاي کلیديواژه.Myrtus communis

چکیده
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مقدمه
یکی از مهمتـرین گیاهـان دارویـی بـا       ) مورت(1موردگیاه  

این گیاه بـا نـام      . باشدارزش در طب سنتی و صنایع دارویی می       
، گونـه اي اسـت از جـنس    .Myrtus communis Lعلمـی  

این خـانواده  . می باشد  3که متعلق به خانواده میرتاسه     2میرتوس
ــه در جهــان اســت 3000س و جــن75داراي  ــورد ).1(گون م

بـافتی  به رنگ سبز تیره بـا       هاي ساده   درختچه اي است با برگ    
سـته  آن  میـوه   . با عطر دل انگیز می باشد     چرمی و همیشه سبز     

تخـم مرغـی شـکل بـه         ،دانه هاي متعدد   حاوي تقریبا گوشتی، 
مورد گیاه . )2(شیرین و گس استداراي طعمو رنگ آبی تیره

، شاخ و برگ متـراکم     ي و پذیرهرس بودن، یل همیشه سبز  دله  ب
ها، بولوارها  کاريهاي مشرف به رودخانه ها، چمن     شیب در اغلب

ایجاد پرچین مورد یاها به عنوان درختچه زینتی و حاشیه پارك  
هـایی کـه   زمـین گیـاه در منـاطق گـرم و        این   .باشداستفاده می 

کاشـت بـوده و باعـث        اند قابل ارزش زراعی خود را ازدست داده     
اروپاي مورد،  پراکندگی جغرافیایی   .استمحیط زیست  پایداري

دامنه  رشته کوههاي زاگـرس       وخصوص ایران   ها ب یجنوبی و آس  
.استنیمه مرطوب نواحی مرطوب ودر

، 5، سـینئول  4ترپینـولن  شـامل  عمـدتاً برگ مـورد    اسانس  
چنـین بـرگ   هم. باشدمی 8و لینالیل استات   7، ترپینئول 6لینالول

اسـیدتانیک ، Cتانن، فالونوئید، ویتامین،مواد رزینیمورد داراي  
بـه  .اسـت  دلکالوئیـد و گلیکوزیـ    آو فاقـد    بـوده   اسیدهاي آلی   و  

،احتقان، قابض، تقویت کننـده    ضدهمین سبب در مواردي نظیر      
عفونـت   و هاي مجاري تنفسی، سـینوزیت    درمان آکنه، ناراحتی  

مـورد  ضد عفونی کننده و ضد انگلی      کاربرد دارد و به عنوان    لثه  
در پژوهشی درصـد بـازده و نـوع         .  )4،  3(گیرد  میاستفاده قرار   

ترکیبات اسانس مورد را در رویشگاه چم مـورد اسـتان لرسـتان             
مورد بررسی قرار گرفت و بازده وزنی اسانس بـرگ هـاي مـورد              

درصد محاسبه گردید و مهم تـرین ترکیبـات موجـود در             88/4

ــز ، )6/10(Linalol،)درصـــدCineol1,8)18اســـانس نیـ
Linalyl acetate ،)6/4 ( وTerpnolenα)1/3 ( درصـــد

توسط حیدرپور و همکـاران     دیگري در تحقیق ).5(گزارش شد   
هـاي مـورد ناحیـه لرسـتان بـا دو           زایی قلمـه  که روي ریشه  ) 6(

اینــدول بوتیریــک اســتیک اســید و نفتــالن (هورمــون اکــسین 
آبـان، بهمـن و   (غلظت متفاوت و سه زمـان   4در) استیک اسید 

صورت گرفت، به این نتیجـه  رسـیدند کـه هورمـون             ) فروردین
پـی پـی ام و در        2000با غلظت   ایندول بوتیریک استیک اسید     

.شودمیزایی قلمه ها سبب حداکثر ریشهزمان آبان ماه 
از طریـق   (گرچه تکثیر گیاه مورد به هر دو روش جنـسی           

اما تکثیـر از طریـق    ،امکان پذیر است  ) قلمه(ی  و غیر جنس  ) بذر
اول ایـن کـه وقتـی بحـث         . بذر به دو دلیل حائز اهمیـت اسـت        

کشت و کار وسیع یک محصول در نظر باشـد، تکثیـر از طریـق               
واسـطه اقتـصادي و کـاربردي بـودن و نیـز سـهولت در         بذر بـه    
دوم ). 7(، به روش تکثیر رویشی برتري خواهـد داشـت           استفاده

هدف اصلی کـشت مـورد، جنبـه دارویـی آن و برداشـت             کهاین
به دلیل باالتر بودن ماده     ) ها و سرشاخه  برگ(هاي جوان   قسمت

تـوان گیاهچـه   بذر به سهولت ب گر با استفاده از     ا. موثره می باشد  
برداشـت شـده و   تولید کرد، کل گیاهچه جهت صـنایع دارویـی    

1.   شاخص برداشت ماده موثره افزایش خواهد یافت

پوشش بذر خانواده میرتاسه معموالً سخت بـوده و نـسبت           
این بذرها عمـدتاً داراي خـواب       . به آب و گازها نفوذ ناپذیر است      

از نوع سخت پوستی هستند و این سخت پوسـتی تحـت تـاثیر              
البتـه  ). 8،  7(جنس، گونه و شرایط محیطی زمان نمو بذر است          

1.wild myrtle, true myrtle

2. Myrtus

3. myrtaceae

4.Terpinolene

5.Cineole

6. Linalool

7.Alpha terpineol

8.Linalol acetate
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ارنـده جوانـه    در برخی موارد عالوه بر سخت پوسـتی، مـواد بازد          
زنی نیز در بذر وجود دارنـد کـه در چنـین وضـعیتی حتـی در                 
صورت نفوذ پذیر بودن پوسته نسبت به آب، باز هم بـذر جوانـه              

در طبیعـت، خـواب بـذر در چنـین گیاهـانی پـس از               . نمی زند 
مصرف توسط پرندگان، با عبور از سیستم گوارشی آنها برطـرف           

با اعمال تیمارهاي   ) 9(ن  مکی زاده تفتی و همکارا    ). 1(می شود   
مختلفی بر روي بذر مورد، گزارشی از جوانه زنی آن ارائه کردند            

هاي بدست آمده مورد بررسی قرار نگرفت       اما استقرار دانه رست   
درحالیکـه  . و تیمار خراش با تیغ را بهترین تیمار اعالم نمودنـد          

کاربرد این تیمار براي مقادیر زیـادي از بـذر بـسیار هزینـه بـر،               
.دشوار و عملی نخواهد بود

و متعاقـب آن اعمـال      ) با سنباده (تیمار خراش فیزیکی    
سرما دهی متناسب با شرایط رویشگاهی گونـه مربوطـه مـی     

از نظـر تولیـد     (خطري  تواند راهکار مطمئن، اقتصادي و کم       
بـراي برطـرف نمـودن بـذرهاي داراي        ) گیاهچه سالم و قوي   

- 10(سردسیر باشـد     پوسته سخت گیاهان مناطق معتدله و     
همچنین در برخی گونه ها اثـر تیمارهـاي هورمـونی و            ). 12
).14، 13(ویژه جیبرلیک اسید کارآمد گزارش شده اسـت     به

در اغلب موارد مورفولوژي بذر و رفتار آن می تواند راهنماي           
مناسبی براي انتخاب تیمار موثر جهت شکستن خـواب بـذر           

پوسته نفوذناپذیر نـسبت     بطور مثال بذر لگومهایی که    . باشد
به آب دارند پاسخ خوبی به تیمار خراش دهی مـی دهنـد و              

نهایی که آب جذب می کنند اما جوانه نمی زنند بهتر است            آ
).15(تحت تیمار پیش سرما قرار گیرند 

تجاري  هايشرکت) 9،  1(برخی منابع   با توجه به آنکه در      
نیـاز  یـاه مـورد   هاي گکه به تکثیر سریع و در حد وسیع ژنوتیپ   

زنـی بـذر    جوانـه  يهـا دسـتورالعمل  ر اساس اند ب دارند، نتوانسته 
برسـند، رانـدمان بـاالتر     و  بـه هـدف خـود        )9،  1(گزارش شده 

زنـی بـذر مـورد ناحیـه        بنابراین در این پژوهش به بررسی جوانه      
.لرستان پرداخته شده است

مواد و روشها
هاي پراکنش  لبذر مورد با مراجعه به یکی از مهمترین مح        

بخش پاپی شهرسـتان خـرم آبـاد اسـتان لرسـتان بـا         (این گیاه   
از طریــق برداشــت ) ز ســطح دریــامتــر ا1050ارتفــاع حــدود 

. آوري شدها جمعهاي آن از روي درختچهمیوه
مرکـزي دانـشکده     هـا بـه آزمایـشگاه     پس از انتقـال میـوه     

، از طریـق شستـشو بـا آب معمـولی          لرستانکشاورزي دانشگاه   
به منظور جداسازي بذرهاي پـوك،      . بذرهاي داخل آنها جدا شد    

با این کار بـذرهاي پـوك       . آنها در ظرف حاوي آب ریخته شدند      
سـاختار بـذر بـا اسـتفاده از      . در سطح آب مانـده و جـدا شـدند         

همچنین بـه منظـور   . دستگاه بینوکوالر مورد بررسی قرار گرفت     
خـواب شـکنی،    برآورد نوع خواب و انتخاب تیمارهـاي مناسـب          

دانه بذرهاي سالم قبل و بعد از قرار داده شدن روي            1000وزن  
ساعت، اندازه گیري شد که تغییري       12محیط مرطوب به مدت     

. در آن حاصل نشد
هاي اصـلی، در  شایان ذکر است قبل از طراحی آزمایش     

یک آزمایش مقدماتی بـذرها بـدون هـیچ پـیش تیمـاري در         
این نمونه ها   . ور منتقل شدند  پتري دیش کشت و به ژرمینات     

روز در همین شـرایط بـدون جوانـه زنـی بـاقی              21به مدت   
همچنین جهت اطمینان بیشتر از تست تترازولیوم به . ماندند

منظور بررسی میزان زنده مـانی یـا قـدرت حیـات بـذرهاي              
). 16(غیرپوك استفاده شد 

با توجه به نتایج آزمایش مقدماتی، بررسـی هـاي سـاختار            
و جنین و مطالعات گذشته مشخص شد که خواب فیزیکـی            بذر

مهمترین مسأله جوانی زنی این گیاه بوده ولـی         ) سخت پوستی (
جهت حصول اطمینان بیشتر تیمارهاي مؤثر خواب فیزیولوژیک      

بـراین  . نیز در مراحل بعدي مورد آزمون و بررسی قـرار گرفتنـد       
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.را گردید اساس سه نوع آزمایش مستقل به ترتیب زمانی زیر اج         
این آزمایش ها بـه صـورت مرحلـه بـه مرحلـه طراحـی و اجـرا           

در برطـرف   گردید؛ به طوري که در آزمایش اول تیمارهاي مؤثر          
تیمارهاي مؤثر در    3و   2بر خواب فیزیکی و در آزمایش       نمودن  

.برطرف نمودن خواب فیزیولوژیک مطالعه شد
ـ       راي در آزمـایش اول بـذرها تنهـا تحـت تیمارهـاي الزم ب

این تیمارها شامل   . برطرف کردن سخت پوستی قرار داده شدند      
ایجاد خراش روي پوسـته بـذر بـا     (شاهد، خراش دهی مکانیکی     

، تیمارهـاي اسـید     )دقیقـه  2استفاده از کاغذ سنباده بـه مـدت         
% 98قرار دادن بذرها در محلول اسید سـولفوریک         ( سولفوریک  

بـود  ) ا آب مقطردقیقه و سپس سه بار شستشو ب4و2به مدت 
. پس از اعمال تیمارها، بذرها در پتري دیش کشت شدند

بعد از مشخص شدن نتایج آزمایش اول، به منظور بررسی           
یک (تأثیر تیمارهاي مؤثر در برطرف نمودن خواب فیزیولوژیک         

سـاعت در    18و دو ماه سرمادهی و خیساندن بـذرها بـه مـدت             
قبـل از  ºC25در دمـاي     ppm250محلول اسید جیبرلیـک     

قابل ذکر است کـه     . گردید، آزمایش دوم و سوم طراحی       )کاشت
در هــر دو آزمــایش ºC25شــرایط اســید جیبرلیــک و دمــاي 

یکسان بوده و به عنوان یک روش معمول بعد تیمـار سـرمادهی           
گردد و از این رو در این تحقیق نیز بـه عنـوان تیمـار               اعمال می 

.اظ نشده استمتغیر در تجزیه و تحلیل نتایج لح
در آزمایش دوم، بذرها ابتدا تحت تیمـار خـراش دهـی بـا              

و کاغذ سنباده قـرار گرفتنـد و        ) دقیقه 4و 2(سولفوریک اسید
ºC2±3 بعد از آن به مدت یک ماه در شن مرطوب در دمـاي  

ساعت در محلـول     18قرار داده شدند و قبل از کاشت  به مدت           
ppm250     درجه قرار داده شـدند 25اسید جیبرلیک در دماي .

ساعت در آب مقطر قـرار گرفتـه و          18تیمار شاهد نیز به مدت      
.سپس کشت شدند

در آزمایش سوم، شرایط مشابه همان آزمایش دوم بـود بـا        
.این تفاوت که تیمار سرمادهی به مدت دو ماه اعمال گردید

و دوره ºC2±25 در همه آزمایـشات، دمـاي ژرمینـاتور    
.ساعت تاریکی بود12ر و ساعت نو12نوري 

هر سه آزمایش فوق در قالب طرح کامالً تـصادفی بـا سـه              
در ) عـدد بـذر    25هر تکرار شامل یـک پتـري دیـش بـا            (تکرار  

. دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان در پتري دیش انجام شدند        
پس از اعمال تیمارها، بذرها روي دوالیه کاغذ کشت مرطوب در          

، شدت نور   ºC25دماي ژرمیناتور     . ندپتري دیش قرار داده شد    
و رطوبت نسبی   ) تاریکیساعت  12-ساعت نور 12(لوکس   1000

براي کشت بـذرها از پتـري دیـش هـاي یـک بـار        . بود% 60آن  
خروج . و کاغذ کاشت سترون استفاده شد    cm10مصرف با قطر    

به عنوان معیار بذر جوانه زده در نظر       mm1ریشه چه به طول     
جوانه زده هر روز انجـام شـد و تـا            يرش بذرها شما. گرفته شد 

زمانی که در دو شمارش متوالی، افزایشی در تعـداد بـذر جوانـه          
روز  20بر این اساس، آزمایش     . زده مشاهده نگردید، ادامه یافت    

در پایان آزمایش؛ طول ریشه چه و ساقه چه و          . به طول انجامید  
.تعداد گیاهچه هاي غیر عادي یاداشت شدند

تفاده از روابط زیر، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیـه و         با اس 
):17(درصد خواب فیزیولوژیک محاسبه گردید 

:  فرمول سرعت جوانه زنی


j

i

Di

n

سرعت جوانه زنی1
ni بذر جوانه زده در روز تعداد iو  امDi تعداد روز پس

.  از شروع آزمایش می باشد
:فرمول شاخص بنیه

)mm(میانگین طول گیاهچه× درصد جوانه زنی 
شاخص بنیه =--------------------------------------------

100

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             4 / 10

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-755-en.html


ی و همکاراناسماعیلخصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد

91ویژه نامه گیاهان دارویی، بهار هم، چهاردیافته، دوره / 75

به منظور بررسـی امکـان اسـتقرار گیاهچـه هـا، بـه طـور                
خـراش بـا    (از دو تیمـار اصـلی       تصادفی از گیاهچه هاي حاصل      

گیاهچه عـادي بـه سـه گلـدان        15) سمباده و اسید سولفوریک   
دو هفته پس از انتقال، درصد      . منتقل شد ) گیاهچه 5هرگلدان  (

.استقرار گیاهچه ها، محاسبه شد
ها مورد آزمون نرمالیته قرار گرفتند و فقـط داده          ابتدا داده 
. ندتبدیل شد1ايزاویهانه زنی با استفاده از روش    هاي درصد جو  

هـا، تجزیـه واریـانس و مقایـسه         پس از بررسی نرمال بودن داده     
انجام شـد و     MSTAT-Cمیانگین به روش دانکن با نرم افزار        

.رسم شدندExcelدر نهایت نمودارها با نرم افزار 

هایافته
هاي مقدماتی بذرها نشان داد که درصـد بـاالیی از           نتایج بررسی 

زنـی،  هاي جوانـه  لذا قبل از انجام آزمایش    . پوك هستند ) 5/87(% آنها  
در بررسـی سـاختار بـذر بـا بینوکـوالر      . بذرهاي پـوك حـذف شـدند     

مشخص شد که پوسته بذرها صاف و سخت بـوده و همچنـین پـوك               
در آزمـایش   . مورد بررسـی قـرار گرفـت      ) فاقد جنین بودن  (بودن آنها   

کـه بـذرها    ) یـه قـوه نامیـه     تعیین اول (مقدماتی میزان جوانه زنی اولیه      
. گونه جوانه زنی مـشاهده نگردیـد  بدون پیش تیمار کشت شدند، هیچ     

.با استفاده از تست تترازولیوم وجود حیات در بذور مشخص گردید
کاغـذ سـنباده،    (دهـی   در آزمایش اول سه تیمار خـراش      

استفاده شد، هـر سـه      ) دقیقه 4و   2اسید سولفوریک به مدت     
. بل توجهی موجب افزایش جوانه زنی شـدند       تیمار به میزان قا   

البته تفاوت معنی داري از نظر درصد جوانه زنی بین تیمارهـا            
. مشاهده نشد، اما از نظر شاخص بنیـه تفـاوت معنـی دار بـود              

بیشترین شاخص بنیه از تیمار خراش با سنباده بدست آمـد و            
4یر عادي در تیمارهاي اسید، خصوصاً       فراوانی گیاهچه هاي غ   

به نظـر مـی رسـد اسـید         ). 1جدول  (دقیقه آن بسیار باال بود      
کنـد و   سولفوریک آسیب جـدي بـه مریـستم ریـشه وارد مـی            

هـا  نشان داده شده است، این گیاهچه      1همانطور که در شکل     
1. فاقد بخش ریشه هستند

ي خـراش   به دلیل اینکه در آزمـایش اول، بـا انجـام تیمارهـا            
24حـدود  (دهی مکانیکی و شـیمایی، بـاز هـم درصـدي از بـذرها             

جوانه نزدند، فرضیه نیاز به سـرما و اسـید جیبرلیـک بـراي              ) درصد
درصدي بذرهاي سالم در آزمـایش هـاي دوم و سـوم             100حصول  

. مورد بررسی قـرار گرفـت     درصد بذرهاي جوانه نزده سالم       24روي  
ه شده به مدت یک ماه در شـن      در آزمایش دوم، بذرهاي خراش داد     

درجه قـرار داده شـدند و قبـل از کـشت در              3-5مرطوب در دماي    
2نتایج این آزمایش در جـدول       . اسید جیبرلیک نیز خیسانده شدند    

تیمار خراش بـا اسـید بـه مـدت دو دقیقـه، از دو               . آورده شده است  
دقیقه اسید، گرچه درصد جوانـه زنـی   4تیمار  .  تیمار دیگر برتر بود   

بیشتري از خراش با سنباده داشت امـا میـزان گیاهچـه هـاي غیـر                
به طور کلی نتایج این بررسی نشان       .  عادي نیز شدیداً افزایش یافت    

داد که اعمال یک مـاه سـرمادهی پـس از خـراش دادن، اثـري بـر                  
اما برخی  . افزایش جوانه زنی نداشت و تا حدي آن را نیز کاهش داد           

. خص بنیه را اندکی بهبود بخشیدصفات دیگر نظیر سرعت و شا
در آزمایش سوم، فرضیه ناکافی بـودن زمـان سـرمادهی مـورد             

نـشان داده    3برخی نتایج آزمون سـوم در جـدول         . آزمون قرار گرفت  
در این آزمایش نیز هماننـد آزمـایش دوم، سـرمادهی اثـر             . شده است 

در با بررسی هاي مقدماتی بـذرهایی کـه       . مثبتی بر جوانه زنی نداشت    
پایان هر آزمایش جوانه نزده باقی ماندند، مشخص شد این بذرها سالم            
هستند و احتمـاالً عـدم جوانـه زنـی آنهـا مربـوط بـه وجـود خـواب                    

در بررسی امکان استقرار گیاهچه ها، نتـایج        . فیزیولوژیکی عمیق باشد  
نشان داد که گیاهچه هاي حاصل از تیمار خراش با سـنباده، اسـتقرار             

به نظر می رسد اسید سولفوریک سیـستم        ). 1نمودار  (د  بهتري داشتن 
هـا  ین طریق سبب کاهش استقرار گیاهچه     ریشه را ضعیف کرده و از ا      

. شده است

1.Arc sin
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دهی بر برخی صفات مطالعه شده بذر گونه دارویی مورداثر تیمارهاي مختلف خراش-1جدول
هاي غیرعاديدرصد گیاهچه)mm(ریشهطول)mm(یطول بخش هوایشاخص بنیهزنیسرعت جوانهدرصد جوانه زنیتیمار

-----0شاهد
a78/71a13/2a92/23a38/20a9/12c33/6خراش با سنباده

a92/76a69/2ab27/18b15/15b64/8 b47/26دقیقه2اسید سولفوریک 
a66/74a73/2b75/13b75/12b74/5a00/51دقیقه4اسید سولفوریک 

.تفاوت معنی داري آماري باهم ندارند) cیا a ،b(داراي حداقل یک حرف مشابه میانگین هاي

بر برخی )و سپس خیساندن بذرها در محلول اسید جیبرلیک قبل از کاشت(اثر تیمارهاي مختلف خراش دهی و یک ماه سرمادهی- 2جدول
صفات مطالعه شده بذر گونه دارویی مورد 

درصد گیاهچه هاي غیر عادي)mm(طول ریشه)mm(طول بخش هواییشاخص بنیهوانه زنیسرعت جدرصد جوانه زنیتیمار
b33/48b21/1b92/16a01/16a01/11c33/9خراش با سنباده

a50/67a84/2a97/20a60/17a64/10 b47/18دقیقه2اسید سولفوریک 
a83/64a61/2ab09/18a20/15a95/9a20/43دقیقه4اسید سولفوریک 

.باشدمی1باهم ندارند و شاهد همان تیمار شاهد جدول داري آماري تفاوت معنی ) cیا a ،b(میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشابه 

بر برخی ) قبل از کاشتو سپس خیساندن بذرها در محلول اسید جیبرلیک(سرمادهیاثر تیمارهاي مختلف خراش دهی و دو ماه -3جدول 
شده بذر موردصفات مطالعه 

هاي غیر عاديدرصد گیاهچه)mm(طول ریشه)mm(طول بخش هواییشاخص بنیهسرعت جوانه زنیدرصد جوانه زنیتیمار
b17/46b7/2 b48/15 a53/20ab35/11b03/13 خراش با سنباده

a13/62 a0/4 a07/19 a20/21 a71/12 b60/12 دقیقه2اسید سولفوریک 
ab16/50 a67/3 ab85/16ab20/18 b1/10a65/20 دقیقه4وریک اسید سولف

.باشدمی1و شاهد همان تیمار شاهد جدول داري آماري باهم ندارندتفاوت معنی ) cیا a ،b(میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشابه 

و سه گیاهچه غیر ) سمت راست(تصویر گیاهچه عادي -1شکل 
).سمت چپ(عادي

گیريبحث و نتیجه
با جمع بندي کلی نتایج همه آزمایش هاي انجام شـده در            

درصد بـذرهاي تولیـد      85این تحقیق، به نظر می رسد بیش از         
شده در گیاه مورد رویش یافته در منطقه لرستان به دالیل 

پوك و تنها ) احتماالً بخش اعظم به خاطر خشکسالی    (ناشناخته  
بنابراین بـه نظـر میرسـد       . باشندراي جنین می  درصد آنها دا   15

هـاي  که یکی از مهمتـرین عللـی کـه اسـتفاده از دسـتورالعمل             
گزارش شده را در استفاده از بذور انـدمیک اسـتان لرسـتان بـا               

تـنش کـم    . محدودیت مواجه نموده است پوك بودن بذور باشد       
آبی در مرحله گلدهی و پر شدن دانه می توانـد توجیـه کننـده               

در بررسـی هـاي     ). 18(زیادي از درصد پوکی بـذر باشـد          بخش
انجام شده مشاهده شد که در خیلی از نقاط رشد ایـن گیـاه در               
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طی سالهاي اخیر چشمه هاي آب خـشک و یـا خیلـی کـم آب              
. شده است و معموالً با پدیده گـرم شـدن محـیط همـراه اسـت               

مجموع این شرایط سبب کاهش طول عمـر گـرده و در نهایـت              
.پوکی خواهد شدافزایش

مقایسه درصد استقرار گیاهچه هاي حاصل از تیمار خراش -1نمودار 

.با سنباده و اسید سولفوریک

توسط  %) 70بیش از (درصد نیز عمدتاً     15جوانه زنی بقیه    
سختی پوسته و عدم نفوذ پذیري آن نسبت به آب، ممانعت می            

ل سـخت پوسـتی     شود و تنها بخش کمی از آنها عالوه بر مـشک          
عیـسوند و   . نیـز مـی باشـند     داراي خواب فیزیولـوژیکی عمیـق       

در مطالعه اي جهت یافتن علت خواب بذر گونـه          ) 10(همکاران  
متوجه شدند ) .Astragalus siliquosus Boiss(اي گون 

درصد از خواب این گونه ناشی از سخت پوستی و           95که حدود   
ه آب اسـت و خـراش       به عبارتی عدم نفوذپذیري پوسته نسبت ب      

مکانیکی با سنباده را بهترین تمیار براي بر طرف شدن آن ذکـر         
آنها بقیه خواب را به عوامل فیزیولوژیک نـسبت دادنـد و       . کردند

با اعمال تیمار پیش سرما بخشی از خواب فیزیولوژیک را نیـز از         
گرچه در تحقیق . درصد رساندند98بین برده و جوانه زنی را به      

ز تیمار اسید سولفوریک هم استفاده شده بود ولـی بـه            نامبرده ا 
دلیل اثرات بدي که بـر روي جنـین و گیاهچـه داشـته بعنـوان             

.تیمار قابل قبولی معرفی نشده است

عمیق نبود، می در صورتی که خواب فیزیولوژیکی بذرهاي مورد      
بایست با اعمال سرما و یا جیبرلیک اسید، جوانه زنـی بیـشتري           

البته وقتی از   . تیمارهاي خراش دهی داشته باشند     در مقایسه با  
دیدگاه اکولوژیک و بقاء به آن نگاه کنیم این موضوع مـی توانـد              
به عنوان مکانیسمی براي بقاء گیاه عمل کند و همواره درصدي           
از بذرها را براي سالهاي بعد به صورت جوانه نزده نگهداري کند            

)18 ،19.(
ا مـورد بحـث قـرار گیـرد         مساله دیگري که بایـد در اینجـ       

کاهش درصد جوانه زنی در اثر اعمال تیمـار سـرما بـر بـذرهاي          
این موضوع باز به نوعی تاییدي بر این مطلب         . خراش دیده است  

است که خواب بذر در این گونه گیاهی به طور  عمـده ناشـی از        
سخت پوستی می باشد و در صورتی که سخت پوستی برطـرف            

ه در معرض سرما قـرار گیـرد اثـرات          شده باشد و بذر آماس شد     
زیرا در این شـرایط  ).  20و 16(نامطلوبی بر آن خواهد گذاشت   

بذر نیازمند دماي باال براي جوانه زنی است اما ایـن دمـا فـراهم             
نیست و حتی ممکن است برخی قارچهاي مـضر سـبب کـاهش       

ایـن موضـوع هـیچ      . کیفیت آن شوند و قدرت بـذر تحلیـل رود         
گزارشاتی که تیمار هاي سرمادهی طوالنی مدت       تضادي با دیگر  

را براي بر طرف نمـودن خـواب بـذر ایـن گیـاه         ) ماه 2بیش از   (
زیرا در آن حالت بـذر خـراش داده         . ندارد) 1(پیشنهاد داده اند  

نشده، و در واقع در طی تیمار طوالنی مـدت سـرما، بـه تـدریج               
ران نـصیري و همکـا    . دهدپوسته آن سختی خود را از دست می       

در تحقیقی در زمینه تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب          ) 11(
بذر تعداد زیادي از گونه هاي غیر زراعـی موجـود در بانـک ژن              
منابع طبیعی ایران به این نتیجه رسیدند که بذر بسیاري گونـه            
ها در صورتیکه مشکل عدم جذب آب نداشته باشند بخـوبی بـه          

ــد و د   ــی دهن ــواب م ــرمادهی ج ــاي س ــدم تیماره ــورت ع ر ص
نفوذپذیري؛ تیمار خراش مکانیکی بـا شـن زاویـه دار پیـشنهاد             

.   شده است
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پیشنهاد می شود براي تکثیـر مـورد از طریـق بـذر، ابتـدا       
بذرها را از میوه خارج نموده، سپس با غوطه ور سـازي آنهـا در               

به افزایش گیاهچه هاي غیر     نظر  . آب، بذرهاي پوك حذف شوند    
و همچنـین اثـرات بـد       ه از اسید سولفوریک     عادي در اثر استفاد   

زیست محیطی و خطراتی که در حین کار ممکـن اسـت ایجـاد             
کــاربرد آن توصــیه نمــی شــود و بهتــر اســت از خــراششــود، 

در صورتی که مقـادیر زیـادي بـذر قـرار           . مکانیکی استفاده شود  
است کشت شوند، می توان آنها را بصورت مخلوط با شن زاویـه             

که براي مخلوط کردن سم بـا       ( هاي مخلوط کن    دار در دستگاه  
قرار داد و پس از خراش دادن آنها، با   ) بذر نیز استفاده می شوند    

درصد خواب فیزیولوژیکی، میزان بـذر       15در نظر داشتن حدود     
. الزم در واحد سطح را محاسبه و کشت کرد

تشکر و قدردانی
که  مراتع از آزمایشگاه بذر بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگلها و        

زنـی همکـاري و مـساعدت الزم را    در انجـام آزمایـشهاي جوانـه   
.شودبعمل آوردند، تشکر و قدردانی می
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