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 فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 
 )1383(، 307-301، صفحۀ 3شمارۀ  20     جلد 

 
 زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی درصد، سرعت جوانه

(Eruca sativa L.) و (Anthemis altissima L.) 
 تحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک

 
 2سوند و حمیدرضا عی1محمد علی علیزاده

 
 چکیده

يكي از مهمترين عوامل    .  جوانه زني پاييني دارند   ،بذرهاي اكثر گياهان بالفاصله پس از برداشت      
وسيله نگهداري بذر در    ه   ب  ممكن است  اين فرآيند . باشد  مي ٣اين پديده خواب فيزيولوژيكي   

 ييدر اين تحقيق خواص كيفي بذر دو گونه گياه دارو          . شرايط انبارداري خاص برطرف شود    
و انبار  ) C٤°دماي  (منداب و بابونه كه به مدت شش ماه در دو شرايط متفاوت سردخانه                  

 مورد  ،نگهداري شده بودند تحت آزمون جوانه زني استاندارد        ) ٢٠± C٤°دماي اتاق (خشك  
بذر گياه منداب  ) درصد و سرعت جوانه زني و شاخص بنيه      ( خواص كيفي . ارزيابي قرار گرفت  

(Eruca sativa L.)           كه  درحالي. در دو شرايط فوق از نظر آماري تفاوت معني داري نداشت
 در دو شرايط فوق تفاوت        (.Anthemis altissima L)درصد جوانه زني بذر گياه بابونه         

 به طوري كه بيشترين درصد جوانه زني از بذرهاي نگهداري شده           ،معني داري از خود نشان داد    
 يدهنده وجود خواب فيزيولوژيك  اين موضوع نشان  . مداين گياه در شرايط انبار خشك بدست آ       

شرايط نگهداري بر دو    . وسيله انبارداري خشك است   ه  در بذر اين گياه و برطرف شدن آن ب         
 .ثير معني داري نداشتأصفت سرعت جوانه زني و شاخص بنيه بذر بابونه ت

 . بابونه، جوانه زني، خواب بذر، منداب:کلیدیواژه های 

 
                                                           

 alizadeh@rifr-ac.ir.             مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع) استاديار پژوهشي( ت علمييأعضو ه -١

 تهران و كارشناس ارشد مؤسسه تحقيقات جنگلها و            دانشجوي دكتري فيزيولوژي گياهان زراعي دانشگاه       -٢
 .مراتع

3- physiological dormancy 



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...تحت شرایط سردخانه و  زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی درصد، سرعت جوانه

 

302

 مقدمه
وجود پوششهاي سخت و غير قابل نفوذ نسبت به          ( نظير خصوصيات فيزيكي     عواملي

و فيزيولوژيكي از قبيل وجود مواد بازدارنده، نارس بودن جنين، نامتعادل            ) آب و گازها  
بودن نسبت هورمونهاي الزم براي جوانه زني، هر يك به تنهايي و يا تركيبي از آنها                    

دن موانع فيزيكي از روشهاي     كربر طرف   جهت  . سبب ايجاد خواب در بذر مي گردند      
 مكانيكي و شيميايي، برداشتن پوششهاي سخت و غيره              ١دهي مختلفي نظير خراش   

وجود ( به نوع خواب     با توجه ،  يدن خواب فيزيولوژيك  كربراي برطرف   . استفاده مي شود 
هورموني براي تحريك جوانه زني و نارس بودن              تعادل   عدم   , مواد بازدارنده  

از تيمارهاي  ) وصيات فيزيكي و شيميايي بذر     صي جنين، نامساعد بودن خ     فيزيولوژيك
شستشوي بذر با آب، اعمال پيش سرما، پيش گرما و استفاده            . شود مختلفي استفاده مي  

ن خواب فيزيولوژيكي   كرداز مواد شيميايي، از جمله روشهايي هستند كه براي بر طرف            
 جوانه زني آن دسته از بذرهايي كه داراي         براي. شود تعداد زيادي از بذرها استفاده مي      

 به ميزان تكامل     با توجه (جنين نارس هستند، قرار گرفتن بذر براي يك دوره معين              
با گذشت زمان و در صورت مساعد       . باشد در شرايط محيطي معمولي الزامي مي     ) جنين

بودن شرايط، رسيدگي جنين از نظر فيزيولوژيكي كامل شده و شرايط فيزيكي و                    
.  گفته مي شود  ٢د، به اين فرآيند پس رسي      شويميايي بذر براي جوانه زني مناسب مي       ش

 يكي از روشهايي است كه طي آن عالوه بر بالغ شدن فيزيولوژيكي              ٣انبار داراي خشك  
 هاي نارس، آنزيمهاي الزم براي جوانه زني فعال شده و همچنين پوشش بذر                  جنين

 ود و بذرها مساعد جوانه زني مي گردند          ش  دچار تغييرات فيزيكي و شيميايي مي         

)Morrison et al،١٩٩٢.( 

                                                           
1- scarification 
2- afterripening 
3- dry storage 
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زني،  هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر شرايط نگهداري بر تغييرات درصد جوانه            
سرعت جوانه زني و شاخص بنيه بذر دو گونه بابونه و منداب بوده كه با استفاده از اين                  

ب بذر بابونه و يا در مورد فرايند         اطالعات بتوان در مورد كاهش يا عدم كاهش خوا          
 .زوال بذر در هر دو گونه اظهار نظر كرد

 
 مواد و روشها

منظور انجام اين تحقيق بذرهاي گياهان دارويي منداب و بابونه از بانك ژن منابع                    به
 در  ١٣٨٠اين بذرها در تابستان     . طبيعي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع تهيه گرديد        

آوري و تعيين درصد جوانه زني،      و پس از جمع   شد  برز كرج كشت    مجتمع تحقيقاتي ال  
 و انبارداري خشك  ) C٤°دماي  (به مدت شش ماه در دو شرايط مختلف سردخانه              

آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با چهار تكرار و دو           . نگهداري شدند ) دماي اتاق (
 هر تيمار پس از استريل       عدد بذر از   ٢٠٠تعداد  . تيمار به صورت آزمايشگاهي انجام شد     

با آب مقطر شسته شده و در چهار تكرار        ) به مدت پنج ثانيه   % (٧٠شدن با الكل اتيليك     
 بر روي دو اليه كاغذ صافي واتمن قرار داده           cm١٠ تايي در پتري ديشهايي با قطر        ٥٠

 جهت جلوگيري از كپك زدن، براي آب دادن پتري ديشها از محلول بنوميل                . شدند

 تور با دماي    ژرمينه هاي مورد كشت به شرايط         ار استفاده گرديد و نمونه       دو در هز   

°Cتعداد بذرهاي جوانه زده بعد از روزهاي        .  و نور هزار لوكس منتقل شدند       ٢٠ ± ٣
  سوم، پنجم، هفتم و نهم شمارش و سرعت جوانه زني به روش زير محاسبه گرديد                  

)Maguire، ١٩٦٢:( 
 

 هاي طبيعي در روز اول شمارش تعداد گياهچه     ++    وز آخر شمارشهاي طبيعي در ر تعداد گياهچه

 سرعت جوانه زني= 

                    روز آخر                                                   همان روز
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ها، در روز دوازدهم طول ساقه و ريشه ده              همچنين بعد از رشد كافي گياهچه       
گيري شد و با دردست داشتن درصد جوانه زني و ميانگين            اندازه گياهچه از هر پتريديش   

  و Abdulbaki(محاسبه گرديد    ها، شاخص بنيه بذر با فرمول زير        طول كلي گياهچه  

Anderson ،١٩٩٧زاده،  ، نقل از علي١٩٧٣:( 
 

 ه بذرشاخص بني) = مجموع ساقه و ريشه(ها به ميليمتر  ميانگين طول گياهچه× درصد جوانه زني / ١٠٠

 
هاي بدست آمده از درصد جوانه زني به علت عدم پيروي از توزيع نرمال، با                   داده

هاي ساير صفات     تبديل شدند، اما داده    Arc Sin به روش    minitabافزار   استفاده از نرم  
 . استفاده شدSASافزار  ها از نرم براي تجزيه داده. نداشتندنياز به تبديل 

 
 نتایج

 واريانس نشان داد كه نگهداري بذر منداب در شرايط انبارداري            نتايج حاصل از تجزيه   
خشك اثر معني داري بر عوامل مورد بررسي نداشت و تفاوت بين آنها از نظر آماري                  

اين نتيجه مي تواند بيانگر اثر يكسان هر دو شرايط بر           ). ١  شمارة جدول(معني دار نبود   
براساس نتايج اين   . بذر منداب  باشد  درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و شاخص بنيه        

رسد كه نگهداري بذر منداب به مدت شش ماه در انبار خشك                 آزمايش، به نظر مي    
در مقايسه با نگهداري آن در سردخانه هيچ تفاوت معني داري را نشان                ) دماي اتاق (
ميانگين اين عوامل پس از نگهداري در دو شرايط سردخانه و انبارداري                 . دمي دهن

 . آمده است٣  شمارةدر جدولخشك 

جوانه زني، سرعت جوانه زني   ( مورد بررسي    عواملنتايج حاصل از تجزيه واريانس       
 در مورد بذر بابونه متفاوت بوده و نشان دهنده اختالف معني دار                ) و شاخص بنيه   

درصد جوانه زني بذر   . درصد جوانه زني در دو شرايط فوق است      ) در سطح پنج درصد   (
بود كه پس از نگهداري در شرايط سردخانه به           % ٥١اصله پس از برداشت      بابونه بالف 
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رسيد، اين درحالي   % ٥/٨٨و در شرايط انبارداري خشك به         % ٤/٦٩طور ميانگين به     
است كه شرايط نگهداري تاثير معني داري روي سرعت جوانه زني و شاخص بنيه بذر                

 ).٢  شمارةجدول(اين گونه نداشت 

 
 بحث

صد جوانه زني بذر بابونه نگهداري شده در شرايط انبارداري خشك              بيشتر بودن در   
 :تواند بيانگر دو موضوع زير باشدي نسبت به شرايط سردخانه م

 بوده كه با نگه داشتن در شرايط         يبذر گياه دارويي بابونه داراي خواب فيزيولوژيك       
. اشت تازه برداشت شده د      هايافزايش جوانه زني نسبت به بذر      % ٢٠سرما، حدود    

  بذر، به صورت تناوب سرما        يهمچنين اثر كامل سرما در رفع خواب فيزيولوژيك           

 در شرايط سردخانه     هاي در اين تحقيق فقط بذر      بنابراينباشد و     مي ١)استراتيفيسيون(
 .نگهداري شده و مطالعه تناوب سرمايي در اهداف تحقيق نبود) C٤°دماي ثابت (

انبار داراي خشك يكي از روشهايي است كه        در مقدمه ذكر گرديد،     كه  طوري   همان
هاي نارس، آنزيمهاي الزم براي         طي آن عالوه بر بالغ شدن فيزيولوژيكي جنين             

شود و   جوانه زني فعال شده و همچنين پوشش بذر دچار تغييرات فيزيكي و شيميايي مي            
 Morrison(مي گردند  مساعد   جوانه زني   برايپديده پس رسي بذرها برطرف گرديده و        

et al،بذر گياه دارويي بابونه ممكن است داراي پس رسي بوده و در اثر                   ). ١٩٩٢
 . برطرف گردداين پديده. نگهداري آن در شرايط انبارداري خشك

از طرف ديگر نبود اختالف معني دار آماري براي صفات سرعت جوانه زني و                   
ه كند بودن فرايند    تواند نشان دهند   شاخص بنيه بذر بابونه در دو شرايط ذكر شده مي           

 .باشد) به مدت شش ماه( اين گياه در شرايط انبارداري خشك ٢زوال بذر
 

                                                           
1- Stratification 
2- seed deterioration 
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سرعت جوانه زنی و شاخص  تجزیه واریانس درصد جوانه زنی،F  مقادیر -1  شمارۀجدول
 بنیه بذر منداب تحت تیمارهای مختلف شرایط نگهداری بذر

شاخص 
 بنیه

سرعت 
 جوانه زنی

درصد 
 جوانه زنی

درجه 
 زادیآ

 منابع تغییرات

ns٣١/٣ ns٥١/٠ ns١ ١ 
انبارداري خشك در دماي اتاق و (تيمار 

 )سردخانه
 خطا ٦   
 (%CV)ضريب تغييرات  ٢٥/٧ ٢٣/١١ ٨٣/٧

ns عدم معني داري  
 

 تجزیه واریانس درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص F مقادیر -2  شمارۀجدول
 ختلف شرایط نگهداری بذربنیه بذر بابونه تحت تیمارهای م

شاخص 
 بنیه

سرعت 
 جوانه زنی

درصد 
 جوانه زنی

درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات

ns٦٨/٢ ns١ ٨٤/٧* ٣٠/٣ 
انبارداري خشك در دماي اتاق و (تيمار 

 )سردخانه
 خطا ٦   
 (%CV)ضريب تغييرات  ٥٣/١٣ ١١/١٤ ٣٠/١٥

  عدم معني داري,   ns %٥معني دار در سطح *
 

های درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه   مقایسه میانگین-3 ۀ شمارجدول
 بذر بابونه تحت تیمارهای مختلف شرایط نگهداری بذر

شاخص بنیه 
بذر پس از 
 نگهداری

سرعت جوانه زنی 
 پس از نگهداری

درصد 
جوانه زنی پس 
 از نگهداری

شش ماه نگهداری 
 درشرایط

جوانه زنی 
پس از 
 (%)برداشت 

 یاهنام گ

a٥/٣٠٩ a١٢/١٢ a*سردخانه ٩٨   

a٢/٢٤٧ A٧٢/١١ a٩٥ 
 انبار خشك 

 )٢٠ ± ٤ C°دماي (
 منداب ٩٩

a١٧/٥١ a٧٢/٥ Bسرد خانه ٥/٧٦   

a١١/٦٢ a٨/٧ a٩٥ 
 انبار خشك 

 )٢٠ ± ٤ C°دماي (
 بابونه ٧٤

 .طور جداگانه انجام شده استه  مقايسه ميانگين براي هر گياه ب*
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Evaluation and the study of germination potential, speed of 
germination and vigor index of the seeds of two species of 

medicinal plants (Eruca sativa Lam., Anthemis altissima L.) 
under cold room and dry storage condition 

 
M. A. Alizadeh1 and H. R. Isvand2 

Abstract 
The majority of the crop seeds have physiological dormancy after 
harvesting. This phenomenon is depending to different physiological 
dormancy. This phenomenon can overcome by pre-treatment including 
prechilling, pre-heating, dry storage condition, using chemical for promoting 
germination and overcoming of inhibitor substances. In this study the seeds 
of two medicinal species (Eruca sativa Lam. and Anthemis altissima L.) 
under two cold room (4°C) and dry storage (room temperature) conditions 
were maintained over six months and tested by standard germination test. 
The physiological quality of the seed rocket plant had not any oignificance 
differences in two conditions. 

 The reason might be due to non-physiological dormancy of the seed 
species. Whereas, germination of percent in the species of chamomile was 
significant in two conditions. As it is clear the percent of germination of the 
chamomile from dry storage condition was higher from cold room condition 
and this is due to physiological dormancy of plant seed which overcome by 
dry storage condition. The speed and vigor index of plant seed had no 
significant differences in two conditions.  

 
Key words: rocket, chamomile, dormancy and germination. 
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