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  چکیده

. نمایـد  و حفـظ  تکثیر ،رویشی ازدیادهاي سنتی  روش ي در مقایسه باترنحو مؤثر بهرا و نادر سته است گیاهان بااهمیت توان اي شیشه  کشت درون
اي از گیاهان دارویی ایران  گونه مهم، در حال انقراض و فراموش شده Apiaceaeمتعلق به تیره  ).Levisticum officinale Koch(انجدان رومی 

هاي  و مطالعه اثر روش منظور دستیابی به ماده گیاهی کافی براي ریزازدیادي به .باشد میدد دیورتیک، ضداسپاسم و ضدنفخ است که داراي خواص متع
صورت فاکتوریل،  ، آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی و بهاي شیشه زنی بذور در کشت درون مختلف ضدعفونی و سطوح متفاوت سرمادهی بر جوانه

درصد  92میزان زنی به  ماه بیشترین درصد جوانه 3مدت  سرماي مرطوب به  کاربرد پیش. هاي استریل از کشت بذر ترتیب داده شد هچهبراي استقرار گیا
 2ثانیه، سپس کاربرد هیپوکلریـت سـدیم    30درصد براي  70 بهترین تیمار استریلیزاسیون، شستشو با اتانول. پی داشت   زنی را در و حداکثر سرعت جوانه

  .بار آبشویی با آب مقطر استریل تعیین شد 3دقیقه و در ادامه  15صد به مدت در
  

  اي شیشه  زنی بذر، کشت درون ، گیاهان دارویی، جوانهLevisticum officinale :کلیدي هاي واژه
  

    4 3 2 1مقدمه
گیاهان دارویی، از منابع مهم تولید دارو هستند که بشـر سـالیان   

فزونـی   رو بـه هـا   اهمیت آن نیز  امروزهه نموده و ها استفاد دراز، از آن
درصـد مـردم    80طبق برآوردسازمان بهداشت جهانی، بیش از . است 

روي طـب   مطالعـه . کننـد  جهان هنوز از داروهاي گیاهی استفاده می
خصـوص هنـد، ژاپـن،     سنتی و گیاهان دارویی، در سراسر جهان و به

در ارتباط با  .باشد ست انجام میپاکستان، سریالنکا و تایلند در دایران، 
هاي مهـم از   سه مقوله انتخاب، تکثیر و حفظ ژنوتیپ ،گیاهان دارویی

در ي عنوان ابزار به اي شیشه وکشت دروند نبرخوردار اي اهمیت ویژه
صـنایع دارویـی    از ایـن رو .شـود  کارگرفتـه مـی   هب خدمت این اهداف

 به در بعضی موارد بافت گیاهی و جایگزین کردن آن  استفاده از کشت
، 30، 24، 4( انـد  جاي گیاهان طبیعی را در دستور کار خـود قـرار داده  
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36(.  
ــی  ــدان روم ــره  ) Levisticumofficinale( انج  Apiaceaeاز تی

)Umbelliferae(  اي چندسـاله بـا    و تنها گونه در جنس خود و بوتـه
سـال   گیاهـان از ). 25(متر اسـت   سانتی 200تا  20ارتفاع  اي به  ساقه

تورانی و پراکندگی -گیاه بومی منطقه ایرانی این  .روند ساقه می دوم به
انجدان رومی . گیرد جغرافیایی آن اروپا، ایران و افغانستان را در بر می

هـزار بـا ارتفـاع      در جنوب شرق ایران، در کرمان، شیب جنوبی کـوه 
 Lovageنام عمومی ایـن گیـاه   . متر از سطح دریا رویش دارد 3200

بوده، در زبان محلی آن را کاشم رومی، کرفس وحشی، کرفس رسمی 
بقایاي گیاهان کشت شـده   .)5، 3، 2، 1(خوانند  و زیره کوهی نیز می

در قـرون وسـطی یافـت     انجدان رومی در قرن پنجم قبل از میالد و  
شـود و   اسـتفاده مـی   این گیاه در صنایع آرایشی و غـذایی   .شده است

فتالیدها . پاسم آن نشان داده شده استا کن و ضدآور، مس اثرات خلط
هاي  اجزاي خاص اسانس ریشه بالغ هستند، در حالی که اسانس اندام

  ).20، 16، 5، 1(هوایی بیشتر مرکب از ترپنوئیدهاست 
انجمن بین المللی آزمـون  از ) 12(الیس و همکاران طبق گزارش 
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این گیاه به یک  در حقیقت.بذرهاي این گیاه داراي خفتگی است ،1بذر
قـوه نامیـه بـه    . یخبندان زمستانه براي شکستن خواب بذر نیـاز دارد 

یافتـه کمـی در    سـازمان   تالش. یابد شدت با افزایش سن کاهش می
. زنی و رفع رکود بـذر صـورت گرفتـه اسـت      زمینه بهبود فرآیند جوانه

 گـراد  درجـه سـانتی   21روز در دماي  12تا  10زنی  تعداد روز تا جوانه
زنـی و خفتگـی    در برخی منابع، اشاراتی به راندمان پایین جوانه. است

در گزارش دانشـگاه ایـالتی   . فیزیولوژیک بذر انجدان رومی وجود دارد
و  3سـرمایی  هفتـه چینـه   2تـا   1زنـی مطلـوب،    ، براي جوانه2کانزاس

 5هفته و تنها به میزان  2زنی در  جوانه. استفاده از بذور ریز توصیه شد
  .)18، 17، 7، 1(به وقوع پیوست  درصد

در گیاهان دارویی، بذر برداشت شده از عرصه معموالً عـالوه بـر   
هاي سطحی و پنهـان بیشـتري نیـز     تر، آلودگی مشکل خفتگی عمیق

هـر  . مالحظـه خواهـد بـود    زنی قابل دارد، لذا افت کمی و کیفی جوانه
ها، نیاز  دگیجمعیت بذري بنابر شرایط قبل و پس از برداشت و نوع آلو

از سویی، با در نظر گرفتن . به یک روش ضدعفونی سطحی مؤثر دارد
زنـی، غلظـت و زمـان بهینـه      کننده بر جوانـه  اثر سوء مواد ضدعفونی

در انجدان رومی همچون بسیاري . ضدعفونی سطحی باید تعیین گردد
زنی ضعیف مانع از  از گیاهان دارویی، میزان کم تشکیل میوه و جوانه

خفتگی بذر این . شود انبوه و یکنواخت گیاهان می هاي ل کلونیتشکی
کــه دربرگیرنــده گیــاه از نــوع خفتگــی عمیــق فیزیولــوژیکی اســت، 

هاي  هایی در درون خود جنین به همراه خفتگی ناشی از پوشش کنترل
است  5خفتگی و درون 4این نوع خفتگی ترکیبی از فراخفتگی. بذر است

ماهه است که در طـی   3تا  1وره سرماي و ویژگی آن، نیاز به یک د
بذور رسیده . آن امکان آبگیري و دسترسی به هوا نیز وجود داشته باشد
ــه   ــا الی ــبرگ ی ــتان در الش ــاییز و زمس ــرماي پ ــین  در س ــاي زم ه

از جملـه  . زنـی شـوند   کنند تا در بهار آماده جوانـه  گذرانی می زمستان
سرمایی یـا   ، چینهعملیات باغبانی براي اعمال این سرمادهی مرطوب
هاي کاغذ یا ماسه  استراتیفیه نمودن است، که قرار دادن بذرها در الیه

. شود مرطوب، در معرض دماهاي سرد طبیعی یا مصنوعی را شامل می
تواند به صورت کشت بـذور   در شرایط کشت استریل، این عملیات می

در محیط کشت جامد و سپس قرار دادن در دمـاي یخچـال صـورت    
سرما نیاز جنین به اکسیژن را کمتر و میزان اکسیژن در دسترس .پذیرد

 ،داراي سازوکار خواب هستند یی کهبذرها اصوالً در. سازد را بیشتر می
دلیلفیزیولوژیکی شکستن خواب از بین رفتن مـواد بازدارنـده و فعـال    

شـود کـه در    چنین برداشت می. باشد زنی می ها جهت جوانه شدنآنزیم
از جمله بذر، سرما در تغییر تعادالت هورمونی به سـمت   ها، همه بافت

                                                        
1- ISTA 
2- Kansas State University (KSU) 
3- Stratification 
4- Paradormancy 
5- Endodormancy 

حذف عوامـل خفتگـی و تحریـک متابولیسـم دخالـت دارد برداشـتن       
با . سرمایی را کوتاه سازد تواند دوره چینه هاي بذر می مکانیکی پوشش

زنـد و حتـی ممکـن     طور طبیعی جوانه نمی این حال جنین جداشده به
  ).31، 28، 15(باشند هاي حاصله غیرعادي  است دانهال

زنی و صرفه اقتصادي نسبتاً اندك، موجـب اسـتقبال کمتـر      جوانه
ــده اســت  ــین محصــولی ش ــین از چن ــه. زارع ــالی و  ب ــل خشکس دلی

رویه و با توجه به جمعیت و گسترش جغرافیایی محدود  برداري بی بهره
پالسم و تکثیر آن بیش از پیش احساس  این گونه، لزوم حفظ این ژرم

مقاله حاضر بخشی از نتایج پروژه کشت بافت و ریزازدیـادي  .شود می
این گیاه ارزشمند بوده است که متأسـفانه مطالعـات و منـابع علمـی     

از آنجا که تیمار سرمادهی و خیساندن . اندکی در مورد آن وجود دارد
هنگام خواب بذر در بیشتر اعضـاي تیـره چتریـان     زود نجهت شکست

دف دستیابی به ماده گیاهی کـافی  ها بمفید است، در پژوهش حاضر 
سـرمایی و   تیمارهاي مختلـف چینـه  ثیر أت اي، شیشه براي کشت درون

اسـتقرار گیاهـان اسـتریل     سـازي  و بهینهزنی بذر  ضدعفونی بر جوانه
  .انجدان رومی، مورد مطالعه قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

سـازي پروتکـل ضـدعفونی و رفـع      منظور بهینـه   این آزمایش به
زنـی در انجـدان رومـی تـوده بـومی       مشکل رکود بذر و بهبود جوانه

به رنـگ زرد یـا زیتـونی و      ، بذور سالم و رسیده. کرمان، انجام گرفت
دقیقـه درون   20متر جدا گردیده، ابتدا به مـدت   میلی 5متوسط طول 

 50هاي  سپس بذرها درون فالکن. صافی در زیر آب جاري قرار گرفتند
) نسبت حجمی% (70 اتانوله و پس از اضافه کردن لیتري ریخت میلی

در ادامه از . ثانیه با تکان دادن، شستشو و ضدعفونی شدند 30به مدت 
درصــد  5وایــتکس تجــاري محتــوي (محلــول هیپوکلریــت ســدیم 

NaOCl (در این مرحله بذرها . براي ضدعفونی سطحی استفاده گردید
به منظور کاهش کشش . با استفاده از شیکر به خوبی تکان داده شدند

سطحی و تماس بهتر آن با سطح نمونه، دو قطره مایع ظرفشویی به 
مرتبه  4تا  3دقیقه،  10در نهایت بذور به مدت . این محلول اضافه شد

  .با آب مقطر استریل شستشو شدند
تکـرار و بـه شـکل     5آزمایش در قالب طرح کامالً تصـادفی بـا   

و طول دوره ) سطح 8(نی سطحی ضدعفو  فاکتور روش 2فاکتوریل با 
). تیمار 32به عبارتی با مجموع (اجرا شد ) سطح 4(سرمادهی مرطوب 

 ثانیـه، 30درصد به مدت 70استریلیزاسیون سطحی با استفاده از اتانول
، 15، 10درصد بـه مـدت    2یا  1(سدیم  سپس استفاده از هیپوکلریت

تریل صـورت  بار شستشو با آب مقطـر اسـ   3و آنگاه ) دقیقه 25و  20
هـاي   دیـش  پتـري پس از آن بذور با رعایت اصول استریل در . گرفت

آگـار  -درصد آگار 7/0حاوي محیط کشت استریل متشکل از محلول 
سرمایی عبارت  هاي چینه روش). بذر 10در هر پتري (کشت گردیدند 
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در . گـراد  درجـه سـانتی   4±2 هفته سـرماي  12 و 10 ،  8، 6: بودند از
دمـاي  (شـده   ها به اتاق رشد با شرایط کنتـرل  ، کشتپایان این دوره

ساعت  8درصد، فتوپریود  70گراد، رطوبت نسبی  درجه سانتی 2±25
 .انتقال یافتند) لوکس 4000ساعت روشنایی و شدت نور  16تاریکی، 

 )23(بـه روش مـاگویر    زنـی  ها، سرعت جوانـه  رست پس از ظهور دانه
ها در  رست ثبت شد و سپس دانه زنی گیري و درصد نهایی جوانه اندازه

گرم بر لیتر آگار واکشت  9گرم بر لیتر ساکارز و  30حاوي  MSمحیط 
سازي شدند،  هاي غیرکمی نرمال پیش از تحلیل آماري، داده. گردیدند

هـاي   جـذر و از داده ) داده نسبی(زنی  بدین ترتیب که از سرعت جوانه
افـزار   کمـک نـرم   هاي حاصـل بـا   داده. سینوس گرفته شد درصد آرك

SPSS ،MSTATC  وExcel 2003 آنالیز شدند .  
  روش ماگویرزنی به  محاسبه سرعت جوانه -1فرمول  

 

تعـداد روز از آغـاز    tiزنـی،   سـرعت جوانـه   GRدر فرمول مزبـور  
  .باشد ام میiتعداد بذر جوانه زده تا روز  niام، و iآزمایش تا روز 

ه مراحـل ضـدعفونی و کشـت در زیـر     که کلیالزم به ذکر است 
و سپس با اتانول  UVکه از پیش با تابش ) هود المینار(اتاقک تمیز 

ظروف و ابـزار مـورد اسـتفاده    . گرفت ضدعفونی شده بود، صورت می
 152با فشار  C˚121ساعت یا اتوکالو  2مدت  به  C˚180توسط آون 

م در زیر اتاقک دقیقه استریل و در موارد لزو 20مدت  کیلوپاسکال به 
آگار و نیز  -محیط کشت آگار. شد تمیز با اتانول و شعله ضدعفونی می

کیلوپاسـکال بـه    152و با فشار  C˚121در دماي  MSمحیط کشت 
ها به محیط  رست پس از انتقال دانه. دقیقه اتوکالو شده بود 18مدت 
MSاي و رسیدن به نمو  برگچه 3هاي اصلی  ها تا تشکیل برگ ، کشت

در ) ها تهیه کرد هاي مناسبی از آن اي که بتوان ریزنمونه مرحله(شتر بی
اي در محـیط کشـت تـازه،     هفتـه  4همان شرایط حفظ و در فواصل 

  .واکشت شدند
  

  نتایج و بحث
با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه، اثر مستقیم دو فاکتور روش 

و اثـر متقابـل    )استراتیفیکاسیون(سرمایی  استریلیزاسیون و روش چینه
نتـایج حـاکی از   . زنی بررسی شد آن دو بر روي میانگین درصد جوانه

دار بین سطوح مختلف تیمارهاي استریلیزاسـیون و   وجود تفاوت معنی
زنی  دار از نظر درصد جوانه سرمایی و نیز وجود اثرات متقابل معنی چینه

بررسی اي دانکن براي  آزمون چنددامنه). 1جدول (بود  01/0در سطح 
زنـی بـذور،    سرمایی بر درصد جوانـه  اثر سطوح استریلیزاسیون و چینه

درصد بـه   2بهترین تیمار استریلیزاسیون را کاربرد هیپوکلریت سدیم 
دقیقه نشان  20درصد به مدت  1دقیقه یا هیپوکلریت سدیم  15مدت 

 2یـا   1(بر اساس این نتایج، کاربرد هیپوکلریت سدیم ). 1 نمودار(داد 
دنبال  زنی را به دقیقه کاهش چشمگیر درصد جوانه 25به مدت ) ددرص

زنی به صورت تجزیـه واریـانس    هاي سرعت جوانه تحلیل داده. داشت
دار سـطوح استریلیزاســیون و   دهنـده اخـتالف معنـی    دوطرفـه، نشـان  

دار اثر متقابل این دو عامل در سطح  استراتیفیکاسیون و اختالف معنی
بــه منظــور تعیـین مــؤثرترین تیمارهــاي   ).1جـدول  (درصـد بــود   5

دانکـن اسـتفاده    اي زنی از آزمون چنددامنه ضدعفونی بر سرعت جوانه
زنی را در  دار سرعت جوانه دست آمده کاهش بسیار معنی نتایج به. شد

دقیقه نشان داد، در حالی  25درصد به مدت  2تیمار هیپوکلریت سدیم 
دعفونی با هیپوکلریت سدیم زنی در تیمار ض که بیشترین سرعت جوانه

  ).2نمودار (دقیقه به دست آمد  15درصد به مدت  2

هاي قبلی مبنی بر کاربرد اتانول  شده با گزارش کار گرفته  روش به
درصد  2دقیقه ضدعفونی با محلول  15دقیقه و  2مدت  درصد به  70

، کاربرد )Pimpinellaanisum(هیپوکلریت سدیم براي بذور آنیسون 
 جنس اکتینوتـوس از دقیقه در 15مدت  درصد به  2لریت سدیم هیپوک

براي کاهش آلودگی قـارچی   )Actinotusleucocephalus( چتریان
درصد بـه   7/1درصد و هیپوکلریت سدیم  70بذر و استفاده از اتانول 

دقیقه براي استریلیزاسیون بذرهاي کرفس تـا حـدودي    10و  5مدت  
از ) 2003(زارش پیکنـز و همکـاران   طبق گ). 22، 13، 8(تطابق دارد 

هاي مختلف تیمار بـا الکـل و هیپوکلریـت     بررسی اثر سطوح و زمان
، بهتـرین  )Tillandsiaeizii( آناناس گرمسیري زنی جوانهسدیم روي 

دقیقـه و   2درصـد بـه مـدت     70نتیجه با اسـتفاده از تیمـار اتـانول    
ـ     40درصـد بـه مـدت     6/2هیپوکلریت سدیم  د دقیقـه بـه دسـت آم

همچنین ایشان بیان نمودند گیاهانی که در اثر ). درصد 94زنی  جوانه(
زنـی کمتـري دارنـد در     خفتگی یا علل دیگر در شرایط طبیعی جوانـه 

زنـی   اي براي جوانه اي کارآیی بسیار قابل مالحظه شیشه شرایط درون
نیز عنوان نمودند که تیمارهاي ) 2007(البخیط و همکاران ). 26(دارند 
دهنـد، بلکـه گـاهی بـه      لیزاسیون نه فقط آلودگی را کاهش میاستری

  ).6(انجامند  زنی هم می بهبود درصد جوانه
از سوي دیگر، مدت تیمار استریلیزاسیون به نوبه خود نه تنها روي 

تواند اثر مثبت یا  ها می رست زنی، بلکه روي رشد بعدي دانه درصدجوانه
زایشی مـدت و غلظـت بیشـتر    توان اثر اف می). 35(منفی داشته باشد 

زنی تجمعی را به کـاهش جمعیـت و    هیپوکلریت سدیم بر روي جوانه
ها روي پوسته بذر و در نتیجه کاهش مرگ و میـر   کلونیزاسیون قارچ

در ) 2002(ارویـن و وتـزل   ). 37(هـاي جوانـه زده نسـبت داد     رویان
ري بررسی اثرات متقابل استریلیزاسیون با هیپوکلریت سدیم و نگهـدا 

دریافتند که اثـرات   )Juncuseffusus( سازو زنی در انبار سرد بر جوانه
اي که  دار بود، به گونه ساده هر دو تیمار و نیز اثر متقابل این دو معنی

 2زنی براي بذور غیراستریل نگهداري شـده بـه مـدت     کمترین جوانه
هفته در انبار سرد به دست آمد، در حالی که بـذور اسـتریل در تمـام    

زدند و در این بین بـذور   تر جوانه می تیمارهاي انبار سرد بهتر و سریع
هفته در انبار سـرد مانـده بودنـد، بیشـترین      52استریلی که به مدت 
  ).14(زنی را داشتند  درصد و سرعت جوانه
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  و استقرار گیاهان استریل )Levisticum officinale( انجدان رومی اي شیشه کشت درون - 1 شکل

  
  انجدان رومی بذر زنی سرمایی بر درصد و سرعت جوانه اثرات سطوح مختلف ضدعفونی و چینه تجزیه واریانس - 1دول ج

  
    میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات

  

F  
  زنی جوانه سرعت  زنی جوانه درصد    2زنی جوانه سرعت 1زنی جوانه درصد

 068/9** 792/9**   721/2  269/612 7  روش ضدعفونی سطحی
 221/119** 208/63**  775/35  422/3952 3 سرمایی روش چینه
 715/1* 039/2**  515/0 506/127 21 سرمایی چینه × ضدعفونی سطحی
       300/0 530/62 128  خطا

        CV(    39/13  01/9%(ضریب تغییرات 
  01/0داري در سطح  معنی**، 05/0داري در سطح  معنی *

  .سینوس تبدیل شدند  زنی پیش از تحلیل آماري به آرك  هاي درصد جوانه داده 1
  .زنی پیش از تحلیل آماري به ریشه دوم تبدیل شدند  سرعت جوانه يها داده 2
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   رومی انجدان زنی بذر جوانهسرمایی بر درصد  چینه   هاي ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم و زمان اثر ساده روش -1 نمودار

 .)خطاي معیار است دهنده میانگین نشانبار در نمودارها ( 
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   رومی انجدان زنی بذر جوانهسرمایی بر سرعت  چینه   هاي ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم و زمان اثر ساده روش -2نمودار 

 .)خطاي معیار است دهنده میانگین  بار در نمودارها نشان(
  

c
d

e
fg

h

h
ij

kl

h
ij

kl

ij
kl

ij
kl

jk
l

m

l

c
d

e
fg

h

fg
h

ij

fg
h

ij

g
h

ij
k

g
h

ij
k

h
ij

kl

jk
l

kl

b
c

d
e

c
d

e
f

c
d

e
fg

d
e

fg
h

e
fg

h
i

fg
h

ij

g
h

ij
k

ij
kl

a

a
b a

b

a
b

c

b
c

d

b
c

d

c
d

e
fg

c
d

e
fg

h

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8

روش ضدعفونی سطحی

ني
ه ز

جوان
صد 

در

6هفته سرما 

8هفته سرما 

10هفته سرما 

12هفته سرما 
    

  
سطوح مختلف ( ؛انجدان رومی زنی بذر ی بر درصد جوانهو ضدعفون )C˚4هفته سرماي  12و  10،  8، 6شامل ( یسرمای چینهمتقابل اثر  -3نمودار 

دو درصد به مدت  و هیپوکلریت سدیم) 4و  3، 2، 1به ترتیب (دقیقه  25و  20، 15، 10هیپوکلریت سدیم یک درصد به مدت عبارتند از ضدعفونی 
  ))8و  7، 6، 5به ترتیب (دقیقه  25و  20، 15، 10

  .داري ندارند اختالف معنی =05/0هاي داراي حرف و یا حروف مشترك در سطح  میانگین
  

زنـی،   سرمایی بر درصـد جوانـه   با مقایسه اثر سطوح مختلف چینه
گراد معرفی گردیـد   درجه سانتی 4هفته سرماي  12مؤثرترین روش ، 

از  دقیقه استفاده 15در روش ) درصد 92(زنی  حداکثر جوانه). 1نمودار (
سـرمایی و   هفته چینـه  12درصد به همراه تیمار  2هیپوکلریت سدیم 

دقیقه استفاده از هیپوکلریت  25در روش ) درصد 20(زنی  حداقل جوانه

سـرمایی بـه دسـت آمـد      هفته چینه 6درصد به همراه تیمار  2سدیم 
داري بـین   زنی تفاوت معنـی  همچنین از نظر سرعت جوانه). 3نمودار (

هفتـه   12سـرمایی وجـود داشـت و تیمـار      ح چینـه هر یـک از سـطو  
  ). 2شکل (سرمادهی از این نظر، بهترین گزینه بود 
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سطوح مختلف  ؛انجدان رومی زنی بذر و ضدعفونی بر سرعت جوانه )C˚4هفته سرماي  12و  10،  8، 6شامل ( سرمایی اثر متقابل چینه -4نمودار 

و هیپوکلریت سدیم دو درصد به مدت ) 4و  3، 2، 1به ترتیب (دقیقه  25و  20، 15، 10رصد به مدت ضدعفونی عبارتند از هیپوکلریت سدیم یک د
  )8و  7، 6، 5به ترتیب (دقیقه  25و  20، 15، 10

  .داري ندارند اختالف معنی =05/0هاي داراي حرف و یا حروف مشترك در سطح  میانگین
  

زنی  ت جوانهدهد، کمترین سرع نشان می 4همان طور که نمودار 
درصد بـه   2دقیقه هیپوکلریت سدیم  25در روش ) بذر در روز 12/1(

بـذر   93/22(زنی  سرمایی و بیشترین سرعت جوانه هفته چینه 6همراه 
 12درصد بـه همـراه    2دقیقه هیپوکلریت سدیم  15در روش ) در روز

تحقیقـات متعـدد بهبـود     ).p<0.05(دست آمـد   سرمایی به هفته چینه
سرمایی  هاي دارویی را پس از تیمار چینه ی بذر بسیاري از گونهزن جوانه

، گون )Amsoniatabernaemontana(نشان داده است که آسونگیا 
)Astragalusmembranaceus( ــرخارگل  ،).Echinacea spp(، س

Eucomisautumnalis  وSchisandrachinensis انـد  از آن جمله .
کاربرد  Hippophaerhamnoidesturkestanicaبه عنوان مثال در 

ــه  3 ــاه چینــــ ــرمایی و در  مــــ و  Crataeguslaevigataســــ
Hamamelisvirginiana 18 سرمایی براي رفع خفتگی بذر  ماه چینه

اي و  ، یــک گیــاه دارویــی ریشــهGentianaluteaدر .پیشــنهاد شــد
تـرین و   چندساله، با شرایط اگرواکولوژیکی مشابه انجدان رومی، ساده

براي غلبه بر رکود بذر استراتیفیکاسیون شناخته شـد  ترین روش  ارزان
همچنین در تناظر با مشاهدات ما، سودمندي دماي پـایین  ). 29، 27(
زیره سـیاه ایرانـی   هـای  در رفـع خفتگـی بـذر جمعیـت    ) سرمایی چینه(
)Buniumpersicum( زیره سیاه اروپایی ،)Carumcarvi ( نشان داده

ایگزینی بـراي اسـتفاده از   توانـد جـ   در کـرفس نیـز، سـرما مـی    . شـد 
با  Inularacemosaو زیره سیاه نیاز سرمایی بذر در .ها باشد هورمون
 GA3سرمایی از اثر  جایگزین شد، ولی اثر یک ماه چینه GA3کاربرد 

مــاه  2کــاربرد حــداقل زیــره ســیاه ایرانی،در . بیشــتر بــود KNO3و 

سـئله بـر پاسـخ    این م. زنی بود سرمایی تنها تیمار مؤثر بر جوانه چینه
رغم  علی. هاي بسیار نزدیک داللت دارد گونه حتی در بین گونه خاص

در برطرف کردن خفتگـی بـذر زیـره سـیاه      GA3اینکه عدم کارآیی 
سرمایی  پس از اعمال چینه GA3ایرانی نشان داده شده است، کاربرد 

در بـذرهاي  . زنی شد یا تیمار با اسید منجر به افزایش چشمگیر جوانه
Saussureacostus   سـرمایی از کـاربرد    اثر یـک مـاه چینـهGA3   یـا

KNO3  ــود ــتر ب ــر   Podophyllumhexandrumدر . بیش ــرما اث س
و بیشـتر   GA3اثري کمتر از اثر  Hyoscyamusnigerبازدارنده و در 

  ). 32، 21، 19، 11(داشت  KNO3از اثر 
هـاي ارکیـده داراي     زنـی گونـه   اشـکاالت جوانـه  ) 33(اشتوتامایر 

بـه چهـار عامـل مـرتبط     شیشـه   انیسم خفتگی را در شرایط درونمک
حساسـیت  ) 2شـده،   زنی بذر نگهداري فقدان قابلیت جوانه) 1: دانست

هاي مورد نیـاز بـراي    فقدان هورمون) 3جنین به ضدعفونی سطحی، 
سرمایی؛ که به تفسیر  فقدان یا کافی نبودن تیمار چینه) 4زنی و  جوانه

کوچـک بـودن جنـین، احتـراز از     . کند می نتایج پژوهش حاضر کمک
کننده به جنین یـا تشـکیل کـالوس از بـذر و      رسیدن مواد ضدعفونی

وري حـداکثري از موجـودي انـدك     پوسته آن و سعی در حفظ و بهره
با . حذف مکانیکی پوسته و نجات جنین شد  بذر، مانع از آزمودن گزینه

مایش، کنترل دقیق توان گفت در این آز توجه به تمام نکات فوق، می
سرمایی کافی از عوامـل موفقیـت    و یکنواخت شرایط محیطی و چینه

  .اي بود شیشه زنی در شرایط درون باالي جوانه
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و  MSانتقال به محیط غذایی ) ب اي؛ هاي لپه پیدایش برگ) الف: و مراحل مختلف رشد رومی انجدان استریلروند استقرار گیاهان  - 2شکل 

  .گیاهان آماده برداشت ریزنمونه) رشد و تشکیل برگ بعدي؛ د) هاي اصلی؛ ج ایش برگپید
  

  گیري نتیجه
هاي ذاتـی گیاهـان    اي و دستیابی به توانایی شیشه با کشت درون

هـاي   از سویی، تـوده  .توان روند طوالنی رویش گیاه را کوتاه کرد می
ي بـالقوه  هـا  گیاهی بومی، ذخایر ملـی هـر کشـور و داراي پتانسـیل    

اکنـون   انجدان رومی، گیاهی دارویی و معطر است کـه هـم  . باشند می
سهم چشمگیري در هیچ بازاري ندارد، اما دامنه مصارف گونـاگونی از  

آن،  دفضاي سبز تا پخت و پز، آرایشی و دارویی دارد که موارد کاربر
هاي اخیـر، برداشـت    متأسفانه در دهه. دهد چندین بازار را پوشش می

رویه و نامناسب از عرصه و خشکسالی، باعث شده تا این گونـه در   بی
  ).34، 16، 10، 9. (معرض تهدید و حتی انقراض قرار گیرد

نتایج اولیه پروژه در بخش استقرار گیاهان استریل از بذر، حاکی از 
زنی، بهترین  این است که با توجه به فاکتورهاي درصد و سرعت جوانه

ثانیه و  30درصد براي  70 ستشو با اتانولپروتکل ضدعفونی سطحی ش

دقیقـه، و   15درصـد بـه مـدت     2سپس کاربرد هیپوکلریـت سـدیم   
هفتـه سـرماي مرطـوب در     12سرمایی اعمـال   مؤثرترین روش چینه

میـزان گونـاگونی زیـادي از نظـر نیـاز       .شده کشت بود شرایط کنترل
ـ   سرمایی و زمان جوانه ز بـین  زنی هر بذر درون یک توده بـذري و نی

هاي مختلف  ها یا مکان هاي بذري مختلف یک گونه که در سال توده
بدیهی است بررسی رفتار . تواند وجود داشته باشد اند، می برداشت شده

هر جمعیت خاص براي حفاظت گونه و کشـت تجـاري آن ضـروري    
لذا نتایج ما اصوالً بـراي جمعیـت مـورد نظـر قابـل      ). 32، 15(است 

  .استفاده است 
  
  سگزاريسپا

خاطر   به گاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهشی دانش نویسندگان از
  .دننهایت قدردانی را دارحمایت مالی پروژه 
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