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 ، شهرکردن، دانشگاه شهرکرديمو علوم ز يعيدانشکده منابع طب ،داريمرتعار گروه يدانش .3

 ن، دانشگاه شهرکرد، شهرکرديو علوم زم يعي، دانشکده منابع طبداريمرتعار گروه يدانش 4
استان  يعيو منابع طب يقات و آموزش کشاورزيقات جنگل و مرتع، مرکز تحقيکارشناس ارشد پژوهش، بخش تحق 5

 ، شهرکرديکشاورزج يقات، آموزش و تروي، سازمان تحقياريچهارمحال و بخت

 

 09/06/1397؛ تاريخ پذيرش: 24/01/1397تاريخ دريافت: 

 1دهيچک

Smyrniopsis aucheri باشد، لذا يآن با مشکل روبرو م يبذرها يزنان که جوانهياست از خانواده چتر ياهيگ

 يعيطب ياهعرصه ياياح ينه طول دوره خواب و عوامل مؤثر در شکستن خواب آن برايدر زم يه اطالعاتيته

بر شکست خواب و  ييمرطوب و سطوح دما ياثر طول دوره سرماده يبررس منظوربهباشد. يم ياه ضرورين گيا

 يو اجرا شد. فاکتورها يطراح يتصادف کامالًش بذر در قالب طرح ين آزماي، اموردنظراه يگ ياستقرار بذرها

روز(، سطوح  60و  50، 40، 30، 20، 10، 0سطح ) 7مرطوب در  يسرمادهشيپ زمانمدتشامل:  يابيمورد ارز

( گرادسانتيدرجه  20و  15، 10، 5در چهار سطح ) ييو اعمال سرما( و سطوح دما ي)بدون سرماده يسرماده

ن يابذور  يزنک جوانهيتحر يو درجه حرارت برا يمار سرمادهيب دو تيش نشان داد که ترکين آزمايج اينتابود. 

ن يبذور نداشت. بنابرا يزنبر جوانه چ اثريروز ه 30کمتر از  ياهد داشت و سرمادهن بازده را خويشتريب اهيگ

 گرادسانتي درجه 5روز همراه با درجه حرارت  60 زمانمدتبه  يمار سرمادهينمود که ت يريگجهيتوان نتيم

سه با يدر مقا دارينيمع طوربهمار ين تيباشد، اياه مين گيا يشکست خواب بذرها يمار براين تيبهتر عنوانبه

                                                           
 a_ghorbani@uma.ac.irيسنده مسئول: نو*
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 يهاش داد. در ارتباط با شاخصيه بذر را افزايو بن يزن(، سرعت جوانه٪9/51) يزنشاهد، درصد جوانه يهانمونه

 مؤثرترين عنوانبه گرادسانتيدرجه  20روز با درجه حرارت  60 زمانمدتبه  يج نشان داد، سرمادهيرشد، نتا

ن يا بهبود استقرار منظوربهج، يبا توجه به نتا درنهايتباشد. يهچه مايرشد گ يهاش شاخصيمار جهت افزايت

مار شاهد ياستقرار نسبت به ت يهاشاخص يش تماميروز که سبب افزا 60 زمانمدتبه  ياه، کاربرد سرمادهيگ

 گردد.يه ميشد، توص
 

 ، خواب بذرياهان مرتعي، گزنيجوانهمار بذر، يت :يديکل يهاواژه
 

 مقدمه

 

Smyrniopsis aucheri BOISS ران و يغرب ا يان که در نواحياست چندساله از خانواده چتر ياهيگ

( بر Esmaeili, 2009و همکاران ) يليکه توسط اسماع يا(. در مطالعه1996د )قهرمان، يرويه مياروم

ن يا ييهوا يهااسانس بخش دهندهتشکيل يافتند که اجزاياه صورت گرفت درين گيا ييهوا يهابخش

درصد و  12به مقدار  caryophyllen oxidدرصد،  1/26به مقدار  p-cymen ياه دارايگ

spathulenel  درصد است. 1/11به مقدار 

زان يت مي، محدوديعيشگاه طبيدر خارج از رو يياهان داروينه از گياز موانع عمده استفاده به يکي

ط ياگر شرا يدوره خواب حت ي(. طGupa, 2003باشد )يم هاآنبودن خواب بذر  يو طوالن يزنجوانه

ط ين امر در شرايرد. ايگيصورت نم يزنز فراهم باشد، جوانهي)رطوبت، دما و...( ن يطيمناسب مح

و  يطيمح يهااز تنش ياريبس درنتيجهرفعال است و يرا بذر غيسودمند است، ز يطينامساعد مح

-Finchگردد )ين ميتضم ياهيگونه گ يو بقا را بهتر تحمل کرده، تداوم نسل يميط نامناسب اقليشرا

Savage & Leubner-Metzer, 1997 .)ت نامطلوب درنظر يک وضعيخواب بذرها  يگاه وجودبااين

ن يباال باشد. بنابرا ييا داروي ياقتصاد باارزشاه يک گيد انبوه يژه اگر هدف توليوشود، بهيگرفته م

شکست خواب و  يمناسب برا هاييروشل خواب بذرها، به عل يند تا با بررسينمايپژوهشگران تالش م

(. براساس گزارش 2007ان و همکاران، يابند )رجبيبذرها دست  يزنش درصد و سرعت جوانهيافزا

ان از يمتعلق به خانواده چتر ياهيگ يها(، خواب بذر در اکثر گونهISTA) 2آزمون بذر يالمللنيانجمن ب

و بازدارنده  کنندهتحريک يهاک است که با نسبت نامناسب هورمونيولوژيزيمورفوف ينوع خواب درون

به کمک سرما و کاربرد  معموالًن نوع خواب ين نارس در ارتباط است ايبذر و وجود جن يزنجوانه

 موردقبولکه  ياهي(. طبق نظرISTA, 2003شود )يبرطرف م ياعمده طوربه يخارج يهاهورمون

 يش محتوايا افزايد ياسکيزيآبس يت، سرما باعث کاهش محتوااز متخصصان بذر اس ياريبس

                                                           
2- International Seed Testing Association  
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از دو هورمون، خواب بذر  يا تعادليرد و يگيزمان انجام مهم طوربهر ييا هردو تغيد شده و ياسکيبرليج

 (.1389وند، يان و آذرنييدهد )صفايان ميرا پا

کردند و  يان بررسياز خانواده چتر (، خواب بذر را در هفت گونه1393و همکاران ) يفيشر يادر مطالعه

 يو سرماده (Heracleum persicum)گلپر  يهفته برا 6 زمانمدتبه  يمار سرمادهيافتند که تيدر

 Dorema) ياهان کندل کوهيگ يشکست خواب بذرها يمار براين تيبهتر هفته 12به مدت 

aucheri)ي، کرفس وحش (Kelusia odoratissma) ل يو چو(Ferulago angulate) باشد. يم

ر ياه جاشيگ يگزارش نمودند بذرها & Razavi, 2009) (Hajibolan بلند يو حاج يرضو

(Prangus ferulaceaeاز خانواده چتر )با  ياديزان زيک است که به ميولوژيزيخواب مرفوف يان داراي

اه يز در گين نايگر از خانواده چتريد ياگردد. در گونهيهفته برطرف م 8به مدت  ياعمال سرماده

Heracleum sphondyllum ک يولوژيزياز جنس هراکلئوم است خواب از نوع مرفوف ياهيکه گ

 (.Stokes, 1953شود )يهفته برطرف م 8به مدت  يباشد که با سرمادهيم

 گونهاين يزنجوانه يباشد و تاکنون بر رويمشکل م يعيطب طوربهاه ين گيا يزننکه جوانهيبا توجه به ا 

 باهدفن پژوهش ي، اباارزش يمرتع گونهازاينحفاظت  منظوربهصورت نگرفته است،  يقاتيتحق يرتعم

ن يتراه را در کوتاهينه استقرار گيل و زميکه شکست خواب بذر را تسه يمناسب يمارهايبه ت يابيدست

 و اجرا شد. يزمان ممکن فراهم سازد، طراح

 

 هامواد و روش

 يشگاهيبخش آزما-الف

درجه  49°56'،29" تيدر موقعاز ارتفاعات شهرستان کوهرنگ )  Smyrniopsis aucheriاهيگ يبذرها

( واقع در استان يشمال عرض 32°،49'،5" درجه تا 31°،59'،54"و  يطول شرق 50°،26'،37"تا 

 10درصد به مدت  70ها ابتدا بذرها با اتانول شيد. در تمام آزمايگرد يآورجمع ياريچهارمحال و بخت

 يشدند و پس از آبکش يضدعفون يسطح طوربهقه يدق 10م دو درصد به مدت يت سديپوکلريه و هيثان

ه کاغذ يدوال يکاغذ( رو ي)کشت رو TPبه روش  يمتريليم 100 يل در ظروف پتريبا آب مقطر استر

ح ل در قالب طريفاکتور صورتبهش يبستر کشت شدند. آزما عنوانبهل ياستر 1واتمن شماره  يصاف

شامل:  موردبررسي يرفت. فاکتورهايعدد بذر صورت پذ 25تکرار و هر تکرار با  4با  يتصادف کامالً

، 20، 10، 0سطح ) 7خچال( در يدر  گرادسانتيدرجه  3 يمرطوب )در دما يسرمادهشيپ زمانمدت

زمون آ ييو با اعمال سرما( و سطوح دما ي)بدون سرماده يروز(، سطوح سرماده 60و  50، 40، 30

 ( بود.گرادسانتيدرجه  20و  15، 10، 5سطح ) 4در  يزنجوانه
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و  گرادسانتيدرجه  20و  15، 10، 5 ييناتور با سطوح دمايفوق به ژرم يمارهايها پس از اعمال تنمونه

شاهد  عنوانبه يپتر يکسريمنتقل شدند. به  يکيساعت تار 12و  ييساعت روشنا 12 يتناوب نور

قرار گرفتند  يروز بدون سرماده 60و  50، 40، 30، 20، 10 يهازمانمدته شد و فقط آب مقطر اضاف

 يطاستفاده کرد.  يمختلف سرماده يهازماناثر سرما در مدت يشاهد برا عنوانبه هاآنتا بتوان از 

 تقريباً روز که  28بعد از  د.يروزانه شمارش گرد صورتبهزده ، تعداد بذور جوانهيزنآزمون جوانه

(، سرعت Ikic et al; 2012) يزن، درصد جوانه3تا  1متوقف شد با استفاده از روابط  يزنجوانه

، طول (Kalsa & Abebie, 2012) بذر يه طولي، شاخص بن(Verma et al; 2005) يزنجوانه

 د.يگرد يريگمتر( اندازهيلياهچه )ميمتر( و طول گيليچه )ممتر(، طول ساقهيليچه )مشهير

  يزنجوانه يينها = درصد∑(Iتا روز  زدهجوانهتعداد بذور ×  100تعداد کل بذور / )                               1 رابطه

 يزن= سرعت جوانه ∑( Iتا روز  زدهجوانهتعداد بذور ×  100/ ) I                                                  2رابطه 

 (cm) چهطول ريشه × (%) زني استاندارددرصد جوانه = ه بذريبن يشاخص طول                                      3رابطه 

 

 يابخش گلخانه-ب

بر شکست خواب  هاآنکه اثرات مثبت  ييمارهاي، اثر تيشگاهيج بخش آزماينتا وتحليلتجزيهپس از 

 يش گلدانيآزما صورتبهمرتبط با استقرار و سبز شدن  يهان بخش شاخصيدر ا ،ده بوديمحرز گرد

شکست خواب مطابق با  يمارهايو اعمال ت يسازن منظور پس از آمادهيقرار گرفت. بد موردبررسي

 متر( که بايسانت 18و ارتفاع  20)قطر  يلوگرميک 5 يهاعدد بذر در گلدان 7، يشگاهيبخش آزما

ب با استفاده از يترتبه پسبودند، کشت شدند. س پرشده 1:2ت به نسبت يماس و پرلتياز پ يبيترک

ن يانگي(، مISTA, 2003اهچه )ي(، سرعت سبز شدن گISTA, 2003درصد سبز شدن ) 7تا  4روابط 

(، Abdul-Baki and Aderson, 1973اهچه )يه گي(، شاخص بنISTA, 2003زمان سبزشدن )مدت

 د.يگرد يريگمتر( اندازهيلياهچه )مياهچه و طول گين گيتعداد روز تا سبز شدن اول

 شدن سبز درصد =∑(I روزتا  ظاهرشده يهااهچهيگ تعداد×  100/ ) شدهکشت يبذرها تعداد                 4رابطه 

 اهچهيگ شدن سبز سرعت=  ∑( روز تعداد در شده سبز بذور تعداد×  100/ ) روزها تعداد                            5رابطه 

    6رابطه 

بزشدن زمان سن مدتيانگيم  = ∑( ظاهرشده يهااهچهيتعداد کل گ   * ظاهرشده يهااهچهيتعداد کل گ ∑/( تعداد روز  

 گياهچه بنيه شاخص 7 رابطه

اهچهيه گيشاخص بن  = ( * يزندرصد جوانه   100/( مترياهچه به سانتين طول گيانگيم 
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 يآمار وتحليلتجزيه

ها انسيوار يرنف( و همگنيوف اسملموگرها )آزمون کونرمال بودن داده يهاپس از تست فرض درنهايت

                                انجام شد. SAS افزارنرمدرصد، با استفاده از  5در سطح احتمال  هاميانگينسه يمقاو 

 جينتا

 يشگاهيج آزماينتا -

 يزنجوانه يهاشاخص -

 

، يسرماده زمانمدت ياصل ( نشان داد که اثرات1انس )جدول يه وارياز جدول تجز آمدهدستبهج ينتا

 (.>001/0Pدار است )يمعن هاآنو اثرات متقابل  يدما، سطوح سرماده
 يهابر شاخص هاآنو اثر متقابل  ي، سطوح سرمادهيسرماده زمانمدتانس دما، يه واريج تجزينتا -1جدول

يزنجوانه  Smyrniopsis aucheri 

راتييمنبع تغ يدرجه آزاد   
ن مربعاتيانگيم  

زنيجوانهصد در زنيجوانهسرعت   ه بذريبن    

  0/3ns 0/0048ns 10/8ns 3 تکرار

  **12573/6 **10/42 **2678/7 3 دما

يسطوح سرماده  1 24035/28** 127/4** 293042/9**  

 زمانمدت

يسرماده  
3 952/84** 23/37** 24145/4**  

 سطوح ×دما

يسرماده  
3 2678/7** 10/4** 12573/6**  

 زمانمدت×دما

يسرماده  
9 60/64** 1/35** 2942/6**  

سطوح 

-مدت×يسرماده

يزمان سرماده  

3 952/84** 23/3** 24145/6**  

زمان مدت×دما

سطوح ×يسرماده

يسرماده  

9 60/64** 1/35** 2942/6**  

1/9 0/004 0/33 93 خطا   

 راتييب تغيضر

  )درصد(
4/4  7 3/6   

ns  درصد 1در سطح احتمال  داريمعنو  دارمعنير يب غيبه ترت **و 
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، درصد، سرعت يسرماده زمانمدتش ين دما در تعداد روز نشان داد که با افزايانگيسه ميمقا يبررس
 يزنن درصد و سرعت جوانهييپا ين در دمايچن(. هم2افت )جدول يش يز افزايه بذر نيو بن يزنجوانه

اثر متقابل  ي(. بررس2افت )جدول يکاهش  يزنانهش دما درصد و سرعت جويبا افزا يشتر بود به عبارتيب
منجر به  گرادسانتيدرجه  5 يدر دما يروز سرماده 60مار ينشان داد که ت يسرماده زمانمدتدما در 

 (.2شد )جدول  Smyrniopsis aucheriاه يدر گ يزنن درصد و سرعت جوانهيباالتر
 

 Smyrniopsis يزنجوانه يهار شاخصب يسرماده زمانمدتن دما و يانگيسه ميمقا -2جدول 

aucheri 
 دما

)درجه 
 (گرادسانتي

 زمانمدت
 يسرماده

درصد 
 يزنجوانه

 يزنسرعت جوانه
 )تعداد بذر در روز(

  بذر هيبنشاخص 

 درجه 5

  16/3e 0/16hi 21/6h روز 30

  23/7c 1/2d 46/9f روز 40

  31/2b 2/3b 101/5b روز 50

 32/5a 2/9a 121a روز 60
 

 درجه 10

  5/1j 0/07ij 8/8j روز 30

  15g 0/6f 38/9g روز 40

  20/6d 1/8c 83/5c روز 50

  17e 2/3b 53/5e روز 60

 درجه 15

  2kl 0/018j 12/5ij روز 30

  10/5h 0/185h 55/6e روز 40

 15/3f 0/83e 53e روز 50
 

  12/12g 1/8c 70/9d روز 60

 درجه 20

  1/6l 0/0087j 10/3ij روز 30

  2/5k 0/014j 14/4i روز 40

  5j 0/485g 19/2h روز 50

 8/5i 0/83e 53/3e روز 60
 

 
 زمانمدتش ينشان داد که با افزا يسرماده زمانمدتدر  ين سطوح سرمادهيانگيسه ميمقا يبررس

ج ين نتايچن(. هم3ابند )جدول ييش ميز افزاين يزنجوانه يهامار شاهد شاخصيمستقل از ت يسرماده
را يدارد ز Smyrniopsis aucheri بر شکست خواب بذر يداريباشد که سرما اثر معنين مياز ا يحاک
 (.3صورت نگرفت جوانه نزدند )جدول  هاآن يکه اعمال سرما بر رو يبذور
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 Smyrniopsis يزنجوانه يهابر شاخص يسرماده زمانمدتو  ياثر متقابل سطوح سرماده -3جدول 

aucheri 
 

 زمانمدت
يسرماده  

 

يسطوح سرماده يزندرصد جوانه   
يزنسرعت جوانه  

 )تعداد بذر در روز(
1 ه بذريبن   

روز 30 يبدون سرماده   0e 0e 0e  

يبا سرماده   12/5d 0/13d 26/6d  

روز 40 يبدون سرماده   0e 0 0  

يبا سرماده   25/8c 1/1c 77/9c  

روز 50 يبدون سرماده   0e 0 0  

يبا سرماده   35b 2/7b 128/7b  

روز 60 يبدون سرماده   0e 0 0  

يبا سرماده   36/1a 3/9a 149/4a  

 

ش درجه ينشان داد که با افزا يسرماده زمانمدتدر  ين سطوح سرمادهيانگيسه ميمقا يبررس

درجه حرارت و سرما  يعبارتابند. بهييکاهش م يزنجوانه يهامار شاهد شاخصيحرارت مستقل از ت

ابد ييش ميد و هرچه دما افزاندار Smyrniopsis aucheri يبذرها يزندر جوانه يار مهمينقش بس

 (.4ابد )جدول ييکاهش م يزندرصد و سرعت جوانه
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 Smyrniopsis aucheri يزنجوانه يهابر شاخص و دما ياثر متقابل سطوح سرماده -4جدول

 

 دما
)درجه 

(ادگرسانتي  

يسرماده زمانمدت يزندرصد جوانه   
يزنسرعت جوانه  

 )تعداد بذر در روز(
ه يبنشاخص 

 بذر
 

درجه 5 يبدون سرماده   0e 0e 0e  

يبا سرماده   51/9a 3/3a 145/6a  

درجه 10 يبدون سرماده   0e 0e 0e  

يبا سرماده   28/8b 2/4b 92/4b  

درجه 15 يبدون سرماده   0e 0e 0e  

يبا سرماده   20c 1/4c 96b 
 

درجه 20 يبدون سرماده   0e 0e 0e  

يبا سرماده   8/8d 0/73d 48/6c  

 

 رشد يهاشاخص
، يسرماده زمانمدت ي( نشان داد که اثرات اصل3انس )جدول يه وارياز جدول تجز آمدهدستبهج ينتا

 (.>001/0Pدار است )يمعن هاآنو اثرات متقابل  يدما و سطوح سرماده
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بر  هاآنو اثر متقابل  يو سطوح سرماده يزمان سرمادهانس دما، مدتيه واريج تجزينتا -5جدول

 Smyrniopsis aucheri رشد يهاشاخص

 راتييمنبع تغ
درجه 

 يآزاد

 ن مربعاتيانگيم

  اهچهيطول گ طول ساقه شهيطول ر

  0/0093ns 0/0025ns 0/17ns 3 تکرار

 **113/9 **42/58 **19/19 3 دما
 

 **2839/8 **920/79 **526/5 1 يسطوح سرماده
 

 **36/93 **23/85 **1/83 3 يسرماده زمانمدت
 

 سطوح ×دما
 يسرماده

3 19/19** 42/58** 113/91**  

 زمانمدت×دما
 يسرماده

9 2/79** 0/75** 4/9**  

سطوح 
زمان مدت×يسرماده
 يسرماده

3 1/83** 23/85** 36/9**  

زمان مدت×دما
سطوح ×سرمادهي

 يسرماده

9 2/77** 0/75** 4/9**  

008/0 0/005 0/003 93 خطا   

رات ييب تغيضر
  )درصد(

7/2  6/2  9/1   

ns  درصد 1در سطح احتمال  دارمعنيو  دارمعنير يب غيبه ترت **و 

 
درجه  5 يا، دمييسطوح دما يدر دما نشان داد که در تمام يسرماده زمانمدتاثر متقابل  يبررس

رشد  يهازان شاخصين ميباالتر گرادسانتيدرجه  20و  15 يچه و دماشهين طول ريکمتر گرادسانتي
رشد  يهاش دما شاخصيبا افزا ياهچه( را موجب شدند. به عبارتيشه، طول ساقه و طول گي)طول ر

 (.6افتند. )جدول يش يافزا
 زمانمدتش ينشان داد که با افزا يرمادهس زمانمدتدر  ين سطوح سرمادهيانگيسه ميمقا يبررس

(. به 7ابند )جدول ييش ميز افزايرشد ن يهاشاخص مار شاهد که جوانه نزدند(ي)مستقل از ت يسرماده
 (.7اهچه شد )جدول يچه و گچه، ساقهشهين طول ريروزه سبب باالتر 60 يسرماده يعبارت
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 رشد يهابر شاخص يادهسرم زمانمدتو  ياثر متقابل سطوح سرماده -7جدول 
Smyrniopsis aucheri 

 زمانمدت
 يسرماده
 

سطوح 
 يسرماده

 شهيطول ر
(cm) 

 طول ساقه
(cm) 

 اهچهيطول گ
(cm) 

 

 روز 30
بدون 
 يسرماده

0d 0d 0d  

 3/9b 4/1c 8c يبا سرماده
 

 روز 40
بدون 
 يسرماده

0d 0d 0d  

  3/9b 4/1c 8/1c يبا سرماده

 روز 50
بدون 

 يرمادهس
0d 0d 0d  

  3/6c 5/2b 8/8b يبا سرماده

 روز 60
بدون 
 يسرماده

0d 0d 0d  

  4/7a 7/8a 12/5a يبا سرماده

 
ش درجه حرارت )مستقل از ينشان داد که با افزا يسرماده زمانمدتن دما در يانگيسه ميمقا يبررس

ن يباالتر گرادسانتيدرجه  20 يدماابند. ييش ميرشد افزا يهامار شاهد که جوانه نزدند( شاخصيت
 (.8اهچه را موجب شد )جدول يچه و گچه، ساقهشهيزان طول ريم
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 Smyrniopsis aucheri رشد يهابر شاخص ياثر متقابل دما و سطوح سرماده -8جدول 
 

 دما
 

سطوح 
 يسرماده

 شهيطول ر
(cm) 

 طول ساقه
(cm) 

 اهچهيطول گ
(cm) 

 

 درجه 5
بدون 
 يهسرماد

0e 0d 0e 
 

  2/5d 2/2c 4/8d يبا سرماده 

 درجه 10
بدون 

 يسرماده
0e 0d 0e  

  2/8c 4/9b 7/8c يبا سرماده 

 درجه 15
بدون 

 يسرماده
0e 0d 0e  

 5/2b 6/8a 12b يبا سرماده 
 

 درجه 20
بدون 

 يسرماده
0e 0d 0e  

  5/5a 7/3a 12/9a يبا سرماده 

 

 استقرار يهاشاخص

 
 زمانمدتو  يسطوح سرماده ينشان داد که اثرات اصل انسيه وارياز جدول تجز آمدهدستبهج يتان

 (.>001/0Pدار است )يمعن يسرماده زمانمدت×يو اثر متقابل سطوح سرماده يسرماده
ن است که با يمشخص است ا آنچه، يو سطوح سرماده يسرماده زمانمدتبا توجه به اثر متقابل 

ن يروز ا يس زمانمدتدر  کهطوريبهافت يش يز افزاي، درصد سبزشدن نيسرماده مانزمدتش يافزا
د و صد يروز به حداکثر مقدار خود رس 60تا  يسرماده زمانمدتش ياما با افزا ،مقدار صفر درصد بود

 (.9م )جدول يرا شاهد هست يزان سبزشدگيدر صد م
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 Smyrniopsis aucheri استقرار يهابر شاخص يمادهو سطوح سر يسرماده زمانمدتاثر متقابل  -9جدول 

 

 زمانمدت
 يسرماده

 

سطوح 
 يسرماده

درصد 
 سبزشدن

سرعت 
-جوانه

 يزن

 زمانمدتن يانگيم
 يزنجوانه

 ه بذريبن
طول 

 اهچهيگ

تعداد روز 
تا سبز 

 شدن

بدون  روز 30
 يسرماده

d0 d0 d0 d0 d0 d0 

 d0 d0 d0 d0 d0 d0 يبا سرماده

 بدون روز 40
 يسرماده

d0 d0 d0 d0 d0 d0 

 19c 0/07c 15/5c 118/6c 6/2c 15/6a يبا سرماده

بدون  روز 50
 يسرماده

d0 d0 d0 d0 d0 d0 

 41b 0/5b 23b 310/2b 7/5b 3/6b يبا سرماده

بدون  روز 60
 يسرماده

d0 d0 d0 d0 d0 d0 

 100a 2a 28a 800a 8a 2c يبا سرماده

 

 بحث
ش يمنجر به افزا يسرماده زمانمدتش يو افزا ين پژوهش مشخص شد که سرمادهيج ايبا توجه به نتا
 Smyrniopsisاه ينکه بذر گيبا توجه به ا .گردديه بذر ميو بن يزن، سرعت جوانهيزندرصد جوانه

aucheri اثر  يسرماده روازاينزمستان دارد،  ياز به تجربه سرمايبوده و ن يريبذور سردس ازجمله
 موردنظر اهيگ يزنجوانه بااليسرعتاه داشته است. درصد و ين گيا در شکست خواب بذر يبار مطلويبس

اه در تحمل ين گيا يدهنده توان باالروز نشان 60 يسرماده زمانمدتو  گرادسانتيدرجه  5 يدر دما
 ين طول دوره سرمايب يميان کرده است که رابطه مستقيب (Villers, 1978)لرز يبه سرما است. و

ش يافزا يزنجوانه يسرماده زمانمدتش يم وجود دارد و با افزايشکست خواب بذر و اقل يبرا موردنياز
 تأثيربه  ياهان مختلف بستگيگ يه در بذرهايش قوه ناميافزا يالزم برا يسرماده زمانمدتابد. ييم

 ,Villersارد )د يط سرمادهيز شراينمو بذر و ن يميو اقل يطيط محيبذر، شرا يکيژنت هايويژگي

لهر يب يياه دارويدر شکست خواب گ مؤثر هايروش ي(، با بررس1394و همکاران ) يصالح .(1978
(Dorema aucheriبه ا )ش درصد يسبب افزا يش طول دوره سرمادهيدند که افزايجه رسين نتي

 Lانه )ياه رازيگافتند که در ي(، در1393) يو محمدخان يشود. نوربخش سامانياه مين گيدر ا يزنجوانه
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vulgare Foeniculumمار جهت يت مؤثرترينساعت  72 زمانمدتمرطوب به  يش سرمادهي( پ
افتند يدر (Sharifi & Pooresmaeil, 2006)ل يو پوراسماع يفيباشد. شريم گونهاينشکست خواب 

ش يافزاموجب شکست خواب و  خوبيبه گرادسانتيدرجه  4در  يسرماده يرانياه ايره سيکه در ز
آن شده  يزنش درصد جوانهيباعث افزا يش طول دوره سرمادهياه شده و افزاين گيا يبذرها يزنجوانه

اه ين گيجن يکيولوژيزينحوه شکستن خواب ف يبر رو يا( در مطالعه1373) ياست. مدرس هاشم
درصد و  70وبت از شن مرطوب با رط اياليهروز در داخل  70تا  56ر قرار دادن بذرها را به مدت يجاش

 يتيوالک و هدا ه نمود.يا انکوباتور توصيخچال يدر داخل  گرادسانتيدرجه  5تا  3درجه حرارت 
(Walk & Hedayati, 2004) يمختلف شکست خواب بر بذرها يهاشيبا آزما Osmorhiza 

depauperata شود.يبرطرف م يهفته سرماده ودوسيتنها با  هاآنخواب بذر در  ،افتنديدر 

 زمانمدتش يش درجه حرارت همراه با افزايرشد، مشاهده شد که افزا يهاج مربوط به شاخصيدر نتا
ن در يبرليل سنتز جيتواند به دلين ميشود که ايرشد م يهازان شاخصيش ميسبب افزا يسرماده

ره يت ياهشتر گونهي( خواب بذر در بISTAآزمون بذر ) يالمللنياه باشد. بر طبق گزارش انجمن بيگ
کننده و کيتحر يهااست که با نسبت نامناسب هورمون يکيولوژيزيف يان از نوع خواب درونيچتر

 يخارج يهابه کمک سرما و کاربرد هورمون معموالًن نوع خواب يبذر مرتبط است. ا يزنبازدارنده جوانه
دوره  ترسريعو  زدهجوانه ترسريعن عامل سبب شده که بذور يا .است کنترلقابلن يبرليج ازجمله

رشد  يهاش شاخصياز افزا يبخش توان گفت کهيگر ميد يقيند به طريل نمايخود را تکم يشيرو
 درها جوانه يري، قرارگيزنپس از جوانه يمارها بوده از طرفين تيزودهنگام در ا يزنمربوط به جوانه

دوره  ترسريعد کرده و جوانه توانسته جايجوانه ا يرا برا ترسريعباالتر فرصت رشد و نمو  ييسطوح دما
 5 ياه در دماين گيا يباال يزنن پژوهش، درصد جوانهيج ايد. با توجه به نتايل نمايخود را تکم يشيرو

ز ين نييپا ياه در دماين گياه در تحمل به سرما است. اين گيا يدهنده توان باالنشان گرادسانتيدرجه 
ن ييپا ياه در دماين گيا يدهدن به برگياما زمان رس ،دهد تواند به رشد و نمو خود ادامهيم

رود ياه هم باالتر ميشود سرعت رشد و نمو گيتر ممناسب يطيمح ياما هرچه دما ،است مدتطوالني
اثر  ي( با بررس1393ان و همکاران )يآر يل کند. قاسميخود را تکم يشيتواند دوره رويم ترسريعاه يو گ

افتند يدر (Dorema ammoniacumاه کندل )يو رشد گ يزنات جوانهيخصوص يدرجه حرارت بر رو
چه در چه و طول ساقهشهيزان طول رياز دارند و مين نييپا يبه دما يزنجوانه ياه براين گيکه بذور ا

تر مناسب يطيمح يهرچه دما يباشد و از طرفيشتر مين زودتر جوانه زدند بييپا يکه در دما ياهانيگ
 د.ينمايل ميتکم ترسريعخود را  يشيه دوره روايشود گ
روز  60 زمانمدتبا  يمار سرمادهيسبزشدن، ت يهاشاخص يدر تمام ياگلخانه يهاشيج آزمايدر نتا
ع احتمال خروج يسر يزنجوانه ،(Evers, 1991ورز )يد. براساس گزارش ايمار محسوب گردين تيمؤثرتر

دهد. يش مياهچه را افزاين استقرار بهتر گيچنز رطوبت خاک و همچه از بذر و استفاده اشهيبه موقع ر
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دهند و سرما يرا از خود نشان م يکيولوژيزياز خواب ف يان اشکال مختلفياهان خانواده چتريبذر گ
شکست خواب بذر از  ي(. برا2007، ييها اثر کند )عموآقان نوع خوابيدر رفع ا ياديتواند تا حدود زيم

 آنچهاه و نوع خواب دارد. يگونه گ يشگاهيط رويبه شرا يشود که بستگياستفاده م يمختلف هايروش
ان و يکند )رجبيزا را فعال من درونيبرلين است که سرما عامل سنتز محرک جيا ،مشخص است

 يد و زمستان سرديرويدر مناطق معتدله و سرد م موردنظراه ينکه گي( و با توجه به ا1386همکاران، 
 يک بذرهايولوژيزيتوان فرض نمود که خواب فيم ؛کنديم يسپر ياريستان چهارمحال و بخترا در ا

Smyrniopsis aucheri يک در بذرهاياکولوژ يک سازگاري عنوانبهشوند يشکسته م يکه با سرماده 
 است. گرفتهشکلاه ين گيا

روز  60 زمانمدتبه  يادهمار سرميتوان گفت که تيش، مين آزمايج ايبا توجه به نتا: يريگجهينت

اه ين گيا يشکست خواب بذرها يمار براين تيبهتر عنوانبه گرادسانتي درجه 5همراه با درجه حرارت 
(، سرعت ٪9/51) يزنشاهد، درصد جوانه يهاسه با نمونهيدر مقا داريمعني طوربهمار ين تيباشد، ايم

رشد،  يهاش شاخصيبهبود افزا منظوربهج يتوجه به نتا با درنهايتش داد. يه بذر را افزايو بن يزنجوانه
با توجه به  درنهايتگردد. يه ميتوص گرادسانتيدرجه  20و  15روز با درجه حرارت  60 يسرماده

روز که  60 زمانمدتبه  يکاربرد سرماده ،Smyrniopsis aucheri اهيبهبود استقرار گ منظوربهج، ينتا
 گردد.يه ميمار شاهد شد، توصياستقرار نسبت به ت يهاشاخص يش تماميسبب افزا
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 منابع

بر  يد و سرمادهيک اسيبرلي. اثر ج1386، ح. يني، ب.، فالح حسيان، ط.، صبورا، ع.، هستيرجب

و  يياهان دارويقات گيتحق يپژوهش – ي(، فصلنامه علمFerula Assa-foetidaبذر آنغوزه ) زنيجوانه

 .404-391: 23ران يمعطر ا

 يياه دارويخواب بذر در هفت گونه گ ي. بررس1393، م.، راشد محصل، م.ح. يني، ح.، خواجه حسيفيشر

 .25-35: 2ران يبذر ا يها(. مجله پژوهشApiaceaeان )ياز خانواده چتر

 يوياه دارويودر شکست خوواب گ مؤثر هايروش ي. بررس1394، ع. ياصل، ا.، مراد ي، ا.، معصوميصالح

 .65-72(: 1)2ران، يبذر ا يها(، مجله پژوهشDorema aucheriلهر )يب

بوذر  يزنومارها بر شکست خواب و بهبود جوانوهيت يبرخ تأثير ي. بررس1389وند، ح. يان، ر.، آذرنييصفا

(: 2) 17ران يوابوان ايقات مرتع و بيتحق يپژوهش ي(. فصلنامه علمPrangus ferulaceaeر )ياه جاشيگ

339-331. 

 Ferula oviniaمرطوب بور شکسوت خوواب بوذر کموا ) ين و سرمايبرليج يرتأث. 1386، ر. ييعموآقا

Boiss481_471: 11 يعيو منابع طب ي(. مجله علوم و فنون کشاورز. 

. اثوور درجوه حوورارت بوور 1393. ، مي، م.ت.، مصوداقيزديووپوور  ي، ر.، ناصووريان، ع.، قربوانيووآر يقاسوم

)مجلوه  ياهيوگ يهوامجلوه پوژوهش (،Dorema ammoniacumاه کنودل )يگ يزنجوانه يهاشاخص

 . 686-693(: 3) 29ران( يا يشناسستيز

 .2465: 6ها و مراتع. قات جنگليران، انتشارات موسسه تحقي. فلور ا1378قهرمان، ا. 

، Prangus ferulaceaeر يدر بوذر جاشو زنيجوانوه يکيولووژيزي. رفع مانع ف1373، م. يمدرس هاشم

 .10اصفهان، خرداد ماه: يران، دانشگاه صنعتيدر ا داريمرتعتع و نار مرين سميمجموعه مقاالت اول

انوه يراز يياه دارويو شکست خواب بذر گ يزنک جوانهي. تحر1393، ع. ي، م.، محمدخانينوربخش سامان

 يو کشواورز يياهان دارويگ يش ملين همايم، دوميتراتت پتاسيمرطوب و ن يسرمادهشيتحت اعمال پ
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