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 دهیچک

. است) Apiaceae( انیره چتریران و متعلق به تی ای، بومیی دارویاهی گ)Ferula persica var. persica( یرانی ايکما

 ي بذرها توسط روشهایزن جوانهزان یش می خواب و افزاةن کوتاه کردن دوریباشد بنابرا ی می دوره خواب طوالنياه داراین گی ايبذرها

 جهت شکستن زود هنگام خواب بذر بذرهاساندن ی و خیار سرمادهمیاز آنجا که ت. اه موثر باشدین گی ايایتواند در اح یم یشگاهیآزما

 درصد خلوص يریگ بعد از اندازه انجام گرفته است، 1388 که در سال در این تحقیقد است، لذا یان مفیره چتری تيشتر جنسهایدر ب

 يت کمای پنج جمعيرو بر ی قبل از سرمادهبذرها ين شستشوی خشک و همچنی مرطوب، سرمادهی سرمادهي اثر فاکتورهابذرها

 در نشان داد که حاصلهج ینتا . قرار گرفتیابی در چهار تکرار مورد ارزیکامالً تصادفدر قالب طرح پایه ل ی فاکتوربه صورت یرانیا

ن الزم  روزانه و متوسط زمایزن   سرعت جوانه روزانه،یزن متوسط جوانه(مرتبط به آن  يها  شاخصه ویقوه نام، یمورد بررس يفاکتورها

 F4Z0 در مورد اثرات متقابل، تیمار. دهند ینشان مک درصد یدر سطح احتمال   از لحاظ آماريرا يدار ی تفاوت معن)یزن  جوانهيبرا

تا رسیدن به حداکثر ، قوه نامیه باالتري داشته و تعداد روز  نسبت به سایر تیمارها)در تیمار سرمادهی مرطوب بدون شستشو F4  بذر(

 باشد زنی تک بذر می زنی روزانه که مربوط به تعداد روز براي جوانه  شاخص سرعت جوانهخصوص همچنین در.کمتري دارددرصد سبز، 

در خواب بذر ن روش شکستن یبهتر در مورد اثرات ساده،. دنباش  داراي کمترین سرعت و بیشترین مقدار میF5Z0 و F4Z0 هايتیمار

 نداشته یزن  برجوانهی بذر اثر مثبتپوششن بردن ی قبل از کشت به جهت از ببذرها مداوم يشوشست و باشد می مرطوب ی، سرمادهن گونهیا

 .است
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 مقدمه

ان است که در مناطق یره چتریاهان تیاه کما از جمله گیگ

شود که عالوه بر  یافت می يازهیبدار با خاك واری شیکوهستان

 عی سریشیرشد رو از يل برخوردارین گونه بدلی ا،ییمصرف دارو

). 5( باشد یمطرح مه دام ی تغذيمهم براک علوفه یبعنوان 

  طرف سازمانهاي صورت گرفته ازيرغم تالشها بهسفانه أمت

سازمان جنگلها و مراتع، سازمان حفاظت بخصوص مختلف 

ش از حد، ی بيل چرایبدل یعیع طبست و سازمان منابیز طیمح

 ي است و براياه در حال نابودی گنی ایعی طبيها عرصه

 الزم است ضمن حفاظت یعین علوفه طبی انابودي از يریجلوگ

صورت  مخروبه ی اراضي جهت بازسازییتالشها ، آنیعیمنابع طب

ن گونه یش ای از موانع عمده موجود جهت رویکی). 5(رد یگ

زان یت میمحدود ،یعیشگاه طبیرو از خارج در منحصربفرد

). 20( باشد یم ن گونهیا بودن خواب بذر ی و طوالنیزن جوانه

 International Seed بذرآزمون  یالملل نیف انجمن بیطبق تعر

Testing Association (ISTA) ، یعنیمنظور از خواب بذر 

). 22( نهیو بهط مطلوب ی در شرااهانی گبذرهاي یزن عدم جوانه

اهان سودمند ی گي است که حالت خواب در بذرها برایهیبد

نه نخواهد زد و  جواياه مادری گين حالت بذر رویرا در ای، زاست

 .فرصت پراکنش دارد

جه یفعال است و در نتریغن حالت یگر بذر در ای دياز سو

 را یمیلـاسب اقـط نامنیراـ و شیطیـ محيشهاـ از تنياریسـب

 را یاهیگونه گ يقاـمر تداوم نسل و بن ایکند که ا یبهتر تحمل م

ت نامطلوب یک وضعی خواب بذرها یگاه. )18 (نماید یم نیتضم

اه با یک گید انبوه یژه اگر مدت تولی، بوشود یدر نظر گرفته م

پژوهشگران تالش ن یبنابرا.  باال باشدییا داروی يارزش اقتصاد

 یمناسب ییبه روشهالل خواب بذرها، ـ عیند تا با بررسینما یم

 بذرها یزن ش درصد و سرعت جوانهی شکست خواب و افزايبرا

 .دنابیدست 

جاد آن به یاز نظر منشاء و عوامل موثر در اه بذر یخواب اول

ن انجمن یبر طبق قوان. شود یم می تقسیرونی و بیدو منشاء درون

 ان،یره چتری تيها شتر گونهیمشکل بذر بر،  آزمون بذیالملل نیب

 ی ناشیکیولوژیزیکه از عوامل فاست  ی درونهی خواب اولوجود

 بذر یکیولوژیزیجاد و کنترل خواب فیهورمونها در ا). 5( گردد یم

جیبرلیک ، ی مورد بررسين هورمونهایدر ب.  دارنديدینقش کل

 .دینما ی، خواب بذر را کنترل میزن ق القاء جوانهی از طراسید

گر از ی ديمارهایا همراه با تی یی به تنهایمار سرمادهی تیگاه

 یزن جوانه شی شکست خواب و افزايبراجیبرلیک اسید جمله 

 درجه 4( ی سرماده.)27( ردیگ یم  مورد استفاده قراريبذرها

جیبرلیک دکننده شکل فعال یم تولیش آنزیسبب افزا) گرادیسانت

 . ) 34 (شود یم آلورونه یچه و ال شهیدر راسید 

  Ferula persica var. persica ی با نام علمیرانی ايکما

 تا 100به ارتفاع  يا  ساقه با کرك آلود و است چندسالهیاهیگ

 بار 4 تا 3 يا  قاعدهيبرگها، ارداری ش ومیمتر، ضخی سانت150

 یمتر، در سطح فوقانی سانت25 و عرض 35 تا 30، بطول يا شانه

ا متراکم، با یتنک  ي با کرکهایبدون کرك، در سطح تحتان

متر، با لبه کامل و یلی م10 تا 3 و عرض 20 تا 4  بطولییلوبها

 دارايدار  وهی ميها  چترك، همچنیناست  درشتيها دندانه

ران ی اين گونه انحصاریا). 6(باشد  یم ییتا25  تا17 يشعاعها

 .پراکنش دارد سمنان  و مازندران، تهرانيبوده و در استانها

دار با خاك بی سرد و شياه در کوهستانهاین گی ایستگاه اصلیز

 ).6(باشد  ی ميا زهیوار

 يا ا قهـوه یـ اه به رنگ زرد روشن ین گیصمغ تراوش شده از ا 

   صـمغ،   درصـد  25ن،  ی رز  درصد 62 ي دارا یرانی ا يکما. باشد یم

ار یآزاد و مقــدار بــس دیک اســیــ فرول28/1 اســانس،  درصــد3-7

همچنین دو سولفور جدید با خواص  .)4( باشد ین میلیـ وانییجز

.Ferula persica varهـاي   ی متفاوت از ریشهداروی latisecta 

 استخراج شده   umbelliprenin و ماده    )23( استخراج شده است  

مهارکننده تولیـد   var. persica Ferula persicaهاي  از ریشه

 جهت  یرانی ا يکما .)24( باشد  می serratiaدر   هاي قرمز  رنگدانه

 قلب مـورد    يآور و مقو   قاعده تشنج،  ضد انگل، ضد   يه داروها یته

 ی منـشاء عـصب    ي دارا يهـا یماریرد و در رفع ب    یگ یاستفاده قرار م  

اسپاسم حنجره، آسـم، دسـتگاه گـوارش و رفـع           ،  یتنفسدستگاه  

 ).4( بوست افراد مسن موثر استی

 ی منابع موجود، تاکنون اطالعات مدون و جامعیطبق بررس

تحقیق . استده ین گونه ارائه نگردیدرباره شکستن خواب بذر ا

زنی و یافتن مناسبترین  جوانهشاخصهاي حاضر به منظور بررسی 

 Ferula persicaروش جهت برطرف نمودن خواب بذر گونه 

var. persicaانجام گردیده است  . 

 

 مواد و روشها

 یرانی اياه کمایت از گی پنج جمعي بذرهاتحقیقن یر اد

)Ferula persica var. persica ( از 1388در تابستان 
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 دی گرديآور  جمعي البرز مرکزيها  در دامنهمختلف يتهایجمع

 یسع ،آوري شده  جمعيبذرهاگیري درصد خلوص  بعد از اندازه و

 را یکیولوژیزی از نوع فی درونیخفتگ لیق ذی که به سه طردیگرد

تیمار سرمادهی ) الف :ساخت برطرف یرانی اي کمابذرهايدر 

 مرطوب با یار سرمادهمیت) ، ب)Z0( مرطوب بدون شستشو

 .)Z2(تیمار سرمادهی خشک ) و ج) Z1(شستشو 

در این روش ): Z0( تیمار سرمادهی مرطوب بدون شستشو) الف  

دیش در درجه   بر روي کاغذ صافی مرطوب در پتريبذرها

 .ند درجه سانتیگراد به مدت دو ماه قرار داده شد5-3حرارت 

ابتدا ن روش یدر ا :)Z1(  مرطوب با شستشویمار سرمادهیت) ب

 بصورت مرطوب قرار شید ي در پتر کاغذ کشتانیدر م را بذرها

 گرادی سانت درجه5-3ها در درجه حرارت  شید يداده سپس پتر

 قبل از بذرهاالزم بذکر است که  .ندگذاشته شدبه مدت دو ماه 

 مدت ي سپس برا، شدهی ضدعفون درصد5ش با آب ژاول یآزما

 شستشو و هر روز ر شدهیر دوبار تقطله آب مقطیپنج روز بوس

 .دیض گردین بار آب آنها تعویچند

  برآنکه در این روش بدون ): Z2( تیمار سرمادهی خشک) ج

 ماه در 2 بصورت خشک به مدت ، عملیاتی انجام شودبذرهاروي 

 درجه سانتیگراد  قرار داده و بعد از 5-3یخچال در درجه حرارت 

 20-25 درجه حرارت مطلوب ماه در میان کاغذ کشت در دو

 .نددرجه سانتیگراد کشت شد

د و ی استفاده گردي بذر25ها از چهار تکرار  شین آزمایدر ا

 کاغذ يبر رو  درصد5 توسط آب ژاول ی بعد از ضدعفونبذرها

 بعد .نددیکشت گردگراد ی درجه سانت5-3 در درجه حرارت یصاف

 جوانه بذرهاکه  یاز دو ماه شمارش روزانه صورت گرفت و تا زمان

زنی  روند جوانهپس از ثابت شدن  .ادامه داشت این روند ،زدند یم

 :د که عبارتند ازی گرديریگ ه اندازهی قوه نامي از شاخصهایبعض

 که شاخصی از سـرعت و      : 1زنی   متوسط زمان الزم براي جوانه     -1

    ): 17 (د گرد می  محاسبه رزی از رابطهو باشد  می زنی شتاب جوانه

n

)nd(
MTG




 

 :طهـکه در این راب

 n  =زده طی  هـ جوانيبذرهاعداد ـتdروز ،  

 d =تعداد روزها ،   

∑n = باشد زده می  جوانهيبذرها کل تعداد. 

                                                
١. Mean Time Germination (MTG)

زنـی     که شاخصی از سـرعت جوانـه       2زنی روزانه    متوسط جوانه  -2

  :)31( باشد از رابطه زیر تعیین گردید روزانه می

                                                       

d

FGP
MDG  

 تعداد روز تا    dزنی نهایی و       درصد جوانه  FGP 3در این رابطه  

  .باشد می) طول دورة آزمایش(زنی نهایی  رسیدن به حداکثر جوانه

زنـی    این شـاخص، عکـس متوسـط جوانـه        : 4زنی  سرعت جوانه -3

    ):   19(باشد  روزانه می

MDG
DGS


 

هـا   گیري تیمارها در شاخصهاي فوق، کلیـه داده        بعد از اندازه  

در قالب یک طرح فاکتوریل کامالً تصادفی در چهار تکـرار مـورد             

 .ارزیابی قرار گرفت

 

 جینتا 

دهـد کـه       نشان می  نس تجزیه واریا  ،1 حاصل از جدول  نتایج  

 Ferula persicaآوري شـده از   جمعیتهاي مختلـف جمـع  بین 

var. persica     و همچنین روشهاي مختلـف سـرمادهی و اثـرات

داري در سـطح احتمـال       متقابل آنها از لحاظ آماري تفاوت معنی      

 .یک درصد وجود دارد

ــدول  ه ــه ج ــانگین   2مانطوریک ــسه می و شاخــصهاي مقای

در  دهـد  نـشان مـی   گیري شده در تیمارهاي آزمایـشگاهی        اندازه

ــوه نامیــه تیما  و 92بترتیــب ( F4Z0و F5Z0رهــايشــاخص ق

 F1Z0و  F3Z0ه را دارنـد و تیمارهـاي   بیشترین قوه نامی) 87/90

در صـورتیکه  . گیرند می دوم قرار  در جایگاه    )84 و   5/83بترتیب  (

 را بدلیل عـدم سـبز   F1Z2 وF5Z2،F4Z2، F3Z2،F2Z2 تیمارهاي

میـه   کمترین میزان قوه نا    F2Z1، تیمار   گرفته نشود شدن در نظر    

نیـز بیـانگر    ) 2 جدول( ها در اثرات ساده     مقایسه میانگین  .را دارد 

 )Z0( و همچنـین تیمـار    ) F4 )29/48باال بـودن قـوه نامیـه بـذر          

 .باشد می) 92/81( سرمادهی مرطوب بدون شستشو

 زنی روزانه  و سرعت جوانه  ) MDG( متوسط جوانه زنی روزانه   

)DGS :(     دهد کـه    ن می  حاصل گردید نشا   2نتایجی که از جدول       

                                                
٢ . Mean Daily Germination (MDG)
٣ . Final Germination Percent (FGP)
٤ . Daily Germination Speed (DGS)
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 بـوده   F4 و   F5زنی روزانه مربوط به دو جمعیـت         بیشترین متوسط جوانه  

در مورد اثرات متقابـل     . باشد  می Z0و بهترین روش سرمادهی مربوط به       

 بـا  F2Z1 و  بیـشترین 33/15 و 39/13بترتیـب بـا     F5Z0 و F4Z0تیمار

ی مرطوب بـا     و تیمار سرماده   F2  ،F1 هايبذر.  کمترین میزان بود   48/0

 .زنی تک بذر را داشتند شستشو باالترین تعداد روز براي جوانه

همانطوریکـه  ): MTG( متوسط زمان الزم براي جوانـه زنـی       

زنـی در    دهد متوسط زمـان الزم بـراي جوانـه           نشان می  2جدول  

کمتـرین میـزان    F5Z0 و F4Z0 بیشترین میزان و در تیمـار  F2Z1تیمار 

و تیمـار سـرمادهی مرطـوب بـا          F2 که بذر     این در حالی است    باشد می

  .دننیز بیشترین زمان جهت جوانه زنی را الزم دار) Z1( شستشو

نتایج کلی بدست آمده بیانگر این موضـوع اسـت کـه چـراي       

رویــه دام، پــایین بــودن درصــد خلــوص بــذر، وجــود خــواب  بـی 

هـاي   فیزیولوژیکی و کمبود قوه نامیه سـبب گردیـده کـه عرصـه            

 .ونه انحصاري در حال نابودي باشدطبیعی این گ

 

گیري شده در تیمارهاي آزمایشگاهی قوه نامیه و شاخصهاي اندازه) میانگین مربعات(جدول تجزیه واریانس : 1جدول

 

 منابع تغییرات

)s.o.v(

 درجه آزادي
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بحث

بذرهاي تیـره چتریـان از       دهد که انواعی از      بررسی منابع نشان می   

 ،)10وBunium )20( ،Osmorhiza)9 هـاي   گونـه  جنسها و جمله

Ptilianium nuttalli )11( ،Anthriscus sylvestris)12( ،

Perideridia gairdneri )30(،Apium graveolens)35( ،

Ferula ovina )5 (هاي دیگـر   و همچنین بذرهاي گیاهان تیره

ــواب    ) 33 و21،32 ،15( ــوي خ ــی از الگ ــات مختلف ــز درج نی

رمادهی تـا حـد     دهنـد کـه سـ      ژیکی را از خود نشان می       یزیولوـف

 .فتگی کمک نمایدـتواند به رفع این نوع خ زیادي می

مق خـواب   ـورد نیـاز بـراي سـرمادهی بـه عـ          ـمدت زمان مـ   

ا ـتري نیاز دارند تـ     هاي طوالنی ـهایی که زمان   ونهـگ. ستگی دارد ـب

 و  Acer pennsylvanicumمانند ( در معرض سرما قرار گیرند

A. saccharun (درحالیکـه  . تري دارند دوره خواب رویانی عمیق

اي که به زمان سرمادهی کوتاهتري نیاز دارند، دوره خـواب         دسته

معموالً گروه اول ). A. pseudoplatunus مانند( کم عمقی دارند

 روز بـراي    120 تـا    90 درجـه سـانتیگراد بـه مـدت          5به دمـاي    

 د بـه مـدت   دسته دوم بایـ بذرهايشکست خواب نیاز دارند، ولی     

 و  7(  درجه سانتیگراد را تجربـه نماینـد       5 روز یا کمتر دماي      80

 کمـا داراي خـواب کـم عمقـی          بـذرهاي  تحقیـق مطابق این   ). 8

 ) هفتـه 11 تـا  7(  روز77 تـا  50حـد   هستند چون سرمادهی در  

  و 5( زنی را در آنها القـا نماینـد         درصد جوانه  85 تا   82ادر است   ق

25 .( 

 استفاده شده جهت شکست خـواب       از میان روشهاي مختلف   

 بعد از ضدعفونی در بذرهابذر، روش سرمادهی مرطوب که در آن 

 درجـه سـانتیگراد   5-3کاغذ صـافی مرطـوب در درجـه حـرارت         

زنـی اسـتاندارد گردیدنـد     کشت و بعد از دو ماه وارد آزمون جوانه   

. بعنوان بهترین روش شکست خواب در این گونه پیشنهاد گردید         

 کـه  شـد ي صورت گرفته توسط محققین مـشخص        طی پژوهشها 

روي کاغذ صافی مرطوب در مقایسه بـا         تیمار سرمادهی بذرها بر   

تیمارهاي کوتاه و بلنـد مـدت بـا جیبـرلین بیـشترین اثـر را بـر                  

 ).26و  5، 3( زنی بذرها نشان داد افزایش درصد و سرعت جوانه

هاي آلی نظیـر     سرمادهی مرطوب ممکن است سطح فسفات     

). 13( بیس فسفات و نوکلئوتیـدها را متـأثر کنـد            6 و   1ز  فروکتو

El-Nabawy     گـزارش کردنـد کـه       2006 در سـال       و همکاران

ها، موجب افزایش سطح ورود      کاربرد سرمادهی مرطوب روي دانه    

نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها به مـسیر سـنتز اسـیدهاي نوکلئیـک            

 محور جنینـی    اندازي تقسیم سلولی در    شود که این امر در راه      می

  1984 در سال  Murthy و  Nolandاز سوي دیگر . موثر است

 

داري در  گزارش کردند که طـی تیمـار سـرمادهی افـزایش معنـی         

دهد که زمینه  سطح فعالیت آنزیمهاي مسیر پنتوز فسفات رخ می     

 .)28 (سازد زنی دانه مهیا می را براي شکست خواب و جوانه

تیجـه گرفـت کـه در تیمـار         تـوان ن   از نتایج بدست آمده مـی     

 بصورت خشک بـه مـدت       بذرهاکه در آن    ) Z2( سرمادهی خشک 

 درجه سانتیگراد قرار داده شـده و    5 تا   3دو ماه در درجه حرارت      

اي   هـیچ گیاهچـه    ند،سپس در میان کاغذ کشت، کشت شده بود       

  .دشتولید ن

توان نتیجه گرفت که هر چـه قـوه          با توجه به این فرمول می     

تر و تعداد روز تا رسیدن به حداکثر کمتر باشد متوسـط          نامیه باال 

زنـی روزانـه    ولی در سرعت جوانه . شود زنی روزانه بیشتر می    جوانه

 داراي F2Z1باشد تیمـار  زنی تک بذر می که تعداد روز براي جوانه

 داراي کمتـرین سـرعت و   F4Z0 و F5Z0کمتـرین مقـدار و تـوده    

در ســال مکــاران  و هHuntrبیــشترین مقــدار مــی باشــد کــه 

.نیز این موضوع را تائید نمودند1984

هایی که سـرعت      توده :نموداین گونه بیان    دربارة  توان   لذا می 

باشد، متوسط زمان الزم براي      زنی و قوه نامیه آنها باالتر می       جوانه

زنی آنها کمتر است که این موضوع نیز بـا نتـایج حاصـل از              جوانه

 . نماید می مطابقت1981ال در س Robertو  Ellisتحقیقات 

 

 تشکر و قدردانی 

 از کلیه همکاران بخش تنوع زیستی گیاهی سازمان حفاظت         

 در پیـشبرد ایـن        صـمیمانه  هـاي محیط زیست به خـاطر همکاری     

 .گردد تحقیق سپاسگزاري می
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Abstract
Ferula persica var. persica is an Iranian endemic medicinal plant that belongs to 

Apiaceae family. Seeds of this plant have a long period of dormancy. Therefore, experimental 
methods, which decrease seed dormancy period, could be effective in the seed germination 
rate and also in revival of the plant. Since the treatment of cold and soaking is beneficial for 
seed dormancy breaking of other Apiaceae plants, thus the effect of humid chilling, dry 
chilling and seed brushing before chilling evaluated on five population, Ferula persica var.
persica in form of completely randomized factorial with four replication. After measuring the 
percentage of seed purification, data analysis revealed that the Vitality and its related indices 
(Mean Daily Germination, Daily Germination Speeds and Mean Time Germination) show a 
significant difference in one percent probability level in the three mentioned factors .In case 

of the interplay, the treatment F٤Z٠ (the seed of F٤ in the humid chilling without brushing 

treatment) showed higher vitality and less MDG than the other treatments. In case of DGS 

index, the F٤Z٠ and F٥Z٠ have the least speed and the most quantity. In case of the simple 

affects, humid chilling was the best method for breaking seed dormancy in this species. Since 
repetitive brushing of the seeds before planting results in destroying their coating, thus it 
doesn't have a positive effect on Germination.   
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