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  چکیده
آزمایشی در قالب ) Astracantha adescendens(به منظور بررسی تاثیر تیمارهاي شکست خواب بذر گیاه گز خوانسار 

انجام  1388در بخش گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سال تیمار و چهار تکرار  18طرح کامال تصادفی با 
دقیقه، خراش دهی پوسته بذر  15و  10درجه سانتی گراد به مدت  90و  70شامل خراش دهی پوسته بذر با آب داغ  شد.تیمارها

هفته و ترکیبی از این تیمارها بود.   6و  4، 2دقیقه، سرمادهی بذر به مدت  45و  30، 15درصد به مدت  90با اسید سولفوریک 
ري یک درصد تحت تاثیر معنی دار تیمارهاي آزمایش قرار گرفت.  سرمادهی نتایج نشان داد جوانه زنی بذر گز در سطح آما

نانومول بر بذر بر دقیقه شد. بیشترین  14و  1/13هفته سبب تحریک فعالیت آنزیم آلفا آمیالز بذر به  6و  4بذر گز به مدت 
هفته سرمادهی مشاهده شد  4گراد +  درجه سانتی 90دقیقه خراش دهی با آب داغ  15و  10درصد جوانه زنی بذر در تیمارهاي 

درصد).  نتایج نشان داد خراش دهی بذر گز با اسید سولفوریک سبب آسیب به گیاهچه و افزایش تعداد  83درصد و  81(
گیاهچه هاي غیرنرمال گیاه گز شد. نتایج نشان داد بهترین تیمار براي شکست خواب بذر و تحریک جوانه زنی گز خوانسار 

  هفته سرمادهی بذر بود. 4دقیقه +  15و  10درجه سانتیگراد به مدت  90ر با آب داغ خراش دهی بذ
  

  آلفا آمیالز، آب داغ، خواب بذر،گز خوانسار، سرمادهی.  کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
یـک گیـاه   ) Astracantha adescendens(گیاه گز 

مهم در مراتع و اقتصاد نواحی مرکزي ایران است کـه  
مهـم تهیـه صـمغ در ایـن نـواحی       به عنـوان یـک منبـع   

مطرح می باشد. عالوه بر این، گیاه گز (گز خوانسـار)  
 Cyamophilaمیزبان اصلی حشره پسیل گز با نام علمی 

dicora  است که منبع تولید گزانگبین بوده و در صنایع
غذایی ایران به عنوان ماده اصلی شیرینی گز از اهمیت 

 Astracantha(زیادي برخوردار است. گـز خوانسـار    

adescendens (   گیــاهی اســـت چندســاله از خـــانواده
متـر و   5/1الـی   1لگومینوز با قطـر سـایه انـداز حـدود     

ــاع  ــی  5/0ارتف ــکل    1ال ــه ش ــوایی آن ب ــدام ه ــر، ان مت
. مخروط برعکس بوده و به صورت  خودرو می روید

گــز خوانســار در حاشــیه کــوه هــاي  زیســتگاه اصــلی 
زارمتـري مـی باشـد و بـه     ه 3الی  2زاگرس در ارتفاع 

عنوان گونه غالب گون گزي در استان هاي اصـفهان،  
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چهارمحال بختیاري و لرسـتان مـی باشـد. گـز انگبـین      
عالوه بر کاربرد در صـنایع غـذایی در طـب سـنتی بـه      
عنوان تسکین دهنده سرفه و التهابات سینه و رفع سـوء  
هاضمه نقش دارد و به عنوان یکی از منابع اصـلی قنـد   

کتوز جهت تولید محصوالت غذایی براي مبتالیان فرو
  ). ١٩٩٨ ,Gerami( به دیابت کاربرد دارد

خواب بذر یک مکانیسم کلیدي جهت بقا گیاهـان در  
 Copeland andشـرایط نامسـاعد محیطـی مـی باشـد      

McDonald, شیوه تکثیر  گیاه گز در طبیعـت  ). (٢٠٠١
بذر می باشد اما بر طـرف نشـدن مناسـب خـواب بـذر      
یکی از دالیل کاهش جوانه زنی این گیـاه در طبیعـت   
اســت. خــواب بــذر یــک پدیــده معمــول در گیاهــان   
خانواده لگومینوز اسـت کـه معمـوال ناشـی از سـختی      
پوسته بذر در این گیاهان است. سختی پوسـته بـذر در   
این گیاهان مانع از جـذب رطوبـت کـافی و تبـادالت     

 می شـود  گازي مناسب توسط بذر در حال جوانه زنی

)Rehman et al., و این مشکل معمـوال مـانع از   ) ١٩٩٩
جوانه زنی و رشد یکنواخت بـذر گونـه هـاي وحشـی     

 ,.Pandita et al(لگومینــوز در طبیعــت مــی گــردد  

یکی از مکانیسم هاي اصـلی شکسـت خـواب     ).١٩٩٩
بــذر در گیاهــان خــانواده لگومینــوز اســتفاده از روش  

سـولفوریک، آب   خراش دهی پوسته بذر توسط اسید
 ؛ ٢٠٠١ ,.Mackay et al(داغ و کاغـذ سـمباده اسـت    

(Martin and De La Cuadar, ــین  .) ٢٠٠٤ محقق
ــذر    ــواب ب ــت خ ــت شکس ــد جه ــزارش نمودن  .A گ

adsurgens     ــید ــا اسـ ــذر بـ ــته بـ ــی پوسـ ــراش دهـ خـ
 and (ســـولفوریک و آب داغ مفیـــد مـــی باشـــد 

Takeuchi, ٢٠٠٤  Kondo( .   مشاهدات نشـان داده کـه
 Acacia ار مناســب جهــت شکسـت خــواب بــذر تیمـ 

salicina      خــراش دهــی پوســته بــذر توســط اســید ،
ــا آب داغ (  ــولفوریک ی ــه   70س ــانتیگراد ) ب ــه س درج

دقیقه می باشد اما افزایش مدت تیمار بـذرها   20مدت 
دقیقه سبب آسیب دیدگی گیاهچـه   40دقیقه به  20از 

و  Pandita). 1999و همکـاران،    Rehmanشده است (
 ) نیز مشاهده نمودند تیمار نمودن بـذر 1999مکاران (ه

Trigonella corniculata   بـــــا آب داغ و اســـــید
سولفوریک سبب شکست خواب بذر این گیاه شد در 
حالیکـه اسـید ســولفوریک تعـداد گیاهچــه هـاي غیــر     

 Rinko et(نرمال را نیز افزایش داد. رینکو و همکاران 

al., ــرین تی  )٢٠٠٣ ــد بهت ــزارش نمودن ــت  گ ــار جه م
 Acacia angustissimaتحریــک جوانــه زنــی بــذر    

 10درجـه سـانتیگراد بـه مـدت      90استفاده از آب داغ 
  دقیقه می باشد.

عالوه بر عوامل بیرونی مانند پوسته بذر، عوامل درونی 
نظیـر عـدم تعـادل هورمـون هـاي بـذر و عـدم تکامــل        
ساختار جنین نیز از عوامل ایجاد کننده خواب بذر می 

تحقیقات نشان ). ٢٠٠١،McDonaldو  Copeland(باشد 
داده که اضافه کردن اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم یا 
سرما دهی بـذر نقـش بـه سـزایی در شکسـت خـواب       

 ). ١٩٩٢ ,.Baskin et al(ناشی از عوامـل درونـی دارد   
بـا  نیـز    )  ٢٠٠١,.Mackay et al(مککـی و همکـاران   

 Lupinusه بررسی روش هاي شکست خواب بذر گیا

arboreus   مشاهده نمودند که تیمار سرمادهی نقش بـه
ــرا    ــذر دارد زی ــی ایــن ب ــه زن ــزایش جوان ســزایی در اف
سرمادهی عـالوه بـر افـزایش نفوذپـذیري پوسـته بـذر       
سبب تحریک تولید اسید جیبرلیک توسـط جنـین نیـز    

-Garcı´a) مــی شــود. گارســیا گوزانــو و همکــاران    

Gusano et al., فزایش فعالیت آنزیم آلفـا  نیز ا  (٢٠٠٤
تحـت تـاثیر    Prunus dulcisآمیالز و جوانه زنـی بـذر   

تیمار سرمادهی را گزارش نمودند.  نتیجه ایـن تحقیـق   
نشان داد سرمادهی، غلظت درونی اسید جیبرلیک بذر 
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را افــزایش داد و ســبب تحریــک فعالیــت آنــزیم آلفــا 
  آمیالز و رشد جنین شد. 

ــاه گـــز،   Astracantha )علـــی رغـــم اهمیـــت گیـ

adescendens)    در اقتصاد و اکوسیستم نواحی مرکزي
و غربی ایران، بـذر ایـن گیـاه ماننـد اکثـر گونـه هـاي        
وحشی خانواده لگومینوز داري خواب است. چنین بـه  

نظر می رسد که بر طرف نشدن مناسب خواب بذر آن  
مانع از جوانه زنی یکنواخـت و مناسـب آن در محـیط    

مـی شـود. ایـن تحقیـق بـه منظـور         طبیعی و مصـنوعی 
یافتن تیمار مناسب جهت شکست خواب بذر این گیاه 
ارزشمند دارویی و مرتعی در محیط آزمایشگاه انجـام  

  .گرفت
 

  مواد و روش ها
) Astracantha adescendens( بذر رسیده گیاه گز

جمـع   1387از منطقه خوانسار در مرکز ایران در سـال  
) در 1388آزمایش (سـال   آوري شده و تا شروع زمان

درجه سانتی گـراد   20پاکت هاي پالستیکی در دماي 
نگهــداري شــدند. ایــن تحقیــق در قالــب طــرح کــامال 

در بخــش گیاهـان دارویــی  تصـادفی در چهــار تکـرار   
ــه ــع    موسس ــا و مرات ــل ه ــات جنگ ــد.  تحقیق ــام ش انج

  تیمارهاي شکست خواب بذر عبارت بودند از:
یمار بذرها بـه  خراش دهی شیمیایی: در این ت -1

ــدت  ــه در  45و  30، 15م ــید    500دقیق ــر اس ــی لیت میل
درصد خیسانده شده و سپس به مدت  90سولفوریک 

  دقیقه با آب جاري شسته شدند. 5
خراش دهی با آب داغ: در این تیمار بـذرها   -2

 70میلی لیتـر آب داغ   500دقیقه در  15و  10به مدت 
از آب درجه سانتیگراد خیسـانده شـده و سـپس     90یا 

 داغ خارج شدند و در دماي اتاق قرار گرفتند.

 12سرمادهی: در این تیمار بـذرها بـه مـدت     -3
ــاق  500ســاعت در  ــر آب مقطــر در دمــاي ات میلــی لیت

خیسانده شدند و سپس در ظـروف پالسـتیکی بـین دو    
سـانتی متـر    5الیه ماسه مرطوب به ضـخامت هـر الیـه    

الي صفر به درجه سانتیگراد با 4قرار گرفته و به دماي 
 هفته منتقل شدند. 8و  6، 4مدت 

بعد از اعمال تیمارهاي شکست خواب بذر،  -1
 10عدد بذر در پتري دیش هاي شیشه اي با قطر  25

سانتی متر و ارتفاع دو سانتی متر روي یک الیه کاغذ 
صافی قرار گرفتند و به دستگاه ژرمیناتور با شرایط 

 25/15درصد و تناوب دماي  70تاریکی، رطوبت 
درجه سانتیگراد در شبانه روز قرار گرفت. پس از 

درصد بذور شاهد، پتري دیش ها به  20جوانه زنی 
ساعت تاریکی  8ساعت روشنایی و  16شرایط نوري 

   .منتقل شدند 

روز بـود و در پایـان صـفات     40مدت زمان آزمـایش  
درصد جوانه زنی، فعالیت آنزیم آلفا امـیالز، میـانگین   

زنی، وزن تر گیاهچه، بنیه گیاهچـه، طـول   زمان جوانه 
درصـد جوانـه زنـی     50ریشه چه و سـاقه چـه و زمـان    

(E٥٠)     بررسی شد. میانگین زمان جوانـه زنـی و درصـد
 (جوانه زنی بر اساس فرمول هاي زیر محاسبه گردید  

Scott et al., ١٩٨٤: (  
  

  زنی درصد جوانه -) 1رابطه (
GP = (Ng / Nt) × ١٠٠ 

Ng ذور جوانه زده تا روز تعداد بi  ،امNt تعداد کل بذر   
  

  

میانگین زمان جوانه زنی   -)  2رابطه(
N

xf
MGT ii                                                                          

fi: روز شمارش  
xi :تعداد بذر جوانه زده در روزf 

N: کل بذرها جوانه زده  
یه بذر  بر اساس رابطه زیر محاسبه شد   شاخص بن

)Abdul-Baki. and Anderson, ١٩٧٠(  
  

  )      3رابطه (
SVI = (GP × SH) / ١٠٠ 

SVI: شاخص بنیه بذر  
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GP زنی : درصد جوانه  
SH: چه) طول گیاهچه (مجموع طول ساقچه و ریشه  

یک بذر وقتی جوانه زده محسوب می شـد کـه طـول    
طـول ریشـه    میلی متر رسید. دوریشه چه آن به حدود 

چه و طول ساقه چه به کمک خط کـش و بـر اسـاس    
واحــد میلــی متــر انــدازه گیــري شــد. بــه ایــن منظــور   

طـول  و طـول ریشـه چـه و     هخمیدگی گیاهچه باز شد
ساقه چه از انتها تا محل اتصـال بـه بـذر انـدازه گیـري      

گیاهچه هاي داراي نکـروز و پـیچ خـوردگی بـه      شد.
   یر نرمال ثبت شدند.عنوان گیاهچه غ

یک گرم بافت بذري جهت اندازه گیري فعالیت 
آلفا آمیالز استفاده شد. براي تهیه عصاره ابتدا پنج 

  ٦٫٨ pH)( میلی موالر بافر فسفات 60میلی لیتر محلول 

 15به بذر اضافه شد و سپس این مخلوط به مدت 
دور در دقیقه).  12000دقیقه سانترفیوژ شدند (با دور

میلی  5/0آمیالز ابتدا  -αاندازه گیري آنزیم جهت 
 لیتر محلول نشاسته به داخل لوله آزمایش منتقل شد

به آن از عصاره تهیه شده در باال میلی لیتر  5/0سپس 
درجه  37دقیقه انکوباسیون در  30اضافه شده و بعد از 
میلی لیتر اسید هیدروکلریدریک  1سانتی گراد بوسیله 

و در ادامه یک کرده ا متوقف نرمال واکنش ر 1/0
میلی لیتر از معرف ید به آن اضافه شد. پس از آن 

میلی  10حجم محتوي لوله را با آب مقطر به حدود 
رسانده و میزان جذب رنگ را با استفاده از لیتر 

نانومتر خوانده و با  620فتومتر در طول موج واسپکتر
  ).٢٠٠٦ ,.Xiao et al( نمونه شاهد  مقایسه شد

هـاي حاصـل از آزمـایش بـا      محاسبات آماري داده 
و  انجـام گردیـد   MSTATC آماري افزار استفاده از نرم

چند دامنه اي دانکـن   ها از آزمون براي مقایسۀ میانگین
  استفاده شد.   درصد 5در سطح آماري 

  

  نتایج و بحث
  و فعالیت آنزیم آلفا آمیالز  درصد جوانه زنی

زنی  و فعالیت آنزیم آلفا نتایج نشان داد درصد جوانه 
آمیالز بذر گیاه گز تحت تاثیر معنی دار تیمارهاي 

). بیشترین 1شکست خواب بذر قرار گرفت (جدول
درصد جوانه زنی در بذرهاي تیمار شده با آب داغ 

هفته  4دقیقه +  15و  10درجه سانتیگراد به مدت  90
مشاهده شد. خراش  83و % 81سرمادهی به میزان %

درجه سانتی گراد به  90ته بذر با آب داغ دهی پوس
 50دقیقه جوانه زنی بذر را بیش از  15و  10مدت 

درصد افزایش داد در حالیکه هیچ گیاهچه غیر نرمالی 
در این تیمارها دیده نشد. همچنین بذرهاي تیمار شده 

هفته  4دقیقه +  45با اسید سولفوریک به مدت 
د سولفوریک به سرمادهی و بذرهاي تیمار شده با اسی

دقیقه هر چند به ترتیب سبب افزایش درصد  45مدت 
درصد در مقایسه با شاهد شدند  56و  67جوانه زنی به 

اما اما تعداد زیادي از بذرهاي جوانه زده تا پایان دوره 
آزمایش از بین رفتند و عالیم لهیدگی و سیاه شدن 

 ). عیسوند و همکاران2گیاهچه را نشان دادند (جدول 

)Eisvand et al., مشاهده نمودند که خراش ) ٢٠٠٦
با اسید  Astragalus siliquosus دهی پوسته بذر

سولفوریک سبب تحریک جوانه زنی بذر این گیاه 
شد اما در همین حال تعداد گیاهچه هاي غیر نرمال 
تحت تاثیر کاربرد اسید سولفوریک افزایش یافت. فو 

ش نمودند خراش گزار) ١٩٩٦ ,.Fu et al( و همکاران
با اسید  Ornithopus compressus دهی بذر گیاه

سولفوریک سبب تحریک جوانه زنی این بذور می 
شود اما افزایش مدت زمان غوطه وري بذر در اسید 
سولفوریک منجر به ظهور گیاهچه هاي غیر نرمال 
گردید. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد هرچند که 

گز با آب داغ  یا اسید خراش دهی پوسته بذر گیاه 
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سولفوریک سبب افزایش درصد جوانه زنی بذر شد. 
اما بیشترین کارایی این تیمارها هنگامی بود که تیمار 
آب داغ همراه با سرمادهی بذرها به کار رفت 

). فعالیت آنزیم آلفا آمیالز بذر گز تحت 2(جدول
تاثیر تیمارهاي خراش دهی با آب داغ و اسید 

نگرفت و تفاوت معنی داري میان  سولفوریک قرار
این تیمارها با شاهد مشاهده نشد اما سرمادهی بذر به 
تنهایی یا در ترکیب با تیمارهاي خراش دهی سبب 
افزایش معنی دار فعالیت آنزیم آلفا آمیالز در مقایسه 

 4). سرمادهی بذر گز به مدت 2با شاهد شد (جدول 

ا آمیالز بذر هفته سبب افزایش فعالیت آنزیم آلف 6و 
نانومول بر بذر بر دقیقه در مقایسه  14و  1/13به میزان 

نانومول بر بذر بر دقیقه) شد  3/6با دو هفته سرمادهی (
که بیانگر نقش مثبت سرمادهی بر فعالیت انزیم آلفا 
آمیالز است. بیشترین فعالیت آنزیم آلفا آمیالز از 

درجه  70و  90بذرهاي تیمار شده با آب داغ 
هفته سرمادهی مشاهده  4نتیگراد در ترکیب با تیمار سا

 6و  4شد که تفاوتی با فعالیت این آنزیم در تیمارهاي 
  ). 2هفته سرمادهی نداشت (جدول 

  

  تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي شکست خواب بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گز خوانسار -1جدول 
Table ١. Analysis of variance of the effect of seed dormancy breaking on Astracantha adescendens seed germination and 

seedling growth 
Germination 
percentage  

α-amylase 
activity 

  

Mean 
germination 

time  

٥٠٪ 
germination  

Radicle 
length  

Shoot 
lenght  

Vigor 
index 

Seedling 
fresh weight 

df    

١٧ ** ٥٢١٫٠ **٧١٫١  ** ٤٣٩٫٧  ** ٦٥٥٫٩  ** ٢٦٦٤٫٣  ** ١١٠٤٫١  ** ٤١١٫٦  ** ٤٠٦١٫٦  treatment  
٥٤ ١٩٫٨  ٨٫٢  ٣٩٫٩  ٥٣٫٤  ٢٠٩٫٣  ٩٢٫١  ٧١٫٠  ٣٩٩٫٦  eroor  

٨٫١ ٣٫٩ ١٠٫٧ ٤٫٦ ١١٫٧ ٢٫٥ ٣٫٧ ٦٫٧  Cv(%) 
                                      level of probability ٠٫٠١ Significant at the :**        ** : معنی دار در سطح یک درصد آماري  

       
  

  تاثیر تیمارهاي شکست خواب بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گز خوانسار -2جدول 
Table ٢- Effect of seed dormancy breaking on Astracantha adescendens seedling growth and seed germination 
Seed treatment                            

Germination 
(%) 

α-amylase 
activity( n 
mol seed -١ 

min -٢) 

Seedling 
fresh 

weight 
(mg ) 

Mean 
germination 
time (day)  

٥٠٪ 
germination 
time (day) 

Abnormal 
seedling 

(%) 

Radicle  
length 
(mm) 

plumule 
length 
(mm) 

Vigor 
index 

Acid scarification (١٥ min)                                      
٨ f 

٢٫٧ d ٠٫١٦ d ٢١٫١ d ٢٧ e ١٠ ١٢ d ٦ d 
١٫٢٨ e 

Acid scarification (٣٠ min) ١٢ f ٢٫٩ d ٠٫١٧ d ٢٢ d ٢٣٫١ d ١١ ٣٦ d ٧ d ٢٫١٦ e 
Acid scarification (٤٥ min) ٥٦ b ٣٫٤ d ٠٫١٧ d ٩٫٩ b ١٤٫٣ bc ١٣ ٦٤ d ٩ d ١٢٫٣٢

c 
٩٠ °C Hot water scarification(١٠ 

min) 
٥١  b ٢٫٧ d ٠٫١٦ d ١٤ cd ١٦٫٤ c ١١ ٤ d ٩ d 

١٠٫٢ c 
٩٠ °C Hot water scarification(١٥ 

min) 
٥٤ b ٤٫١ d ٠٫١١ e ١١ c ١٥ bc ٩ ٤ d ٦ d 

٨٫١ cd 
٧٠ °C Hot water scarification(١٠ 

min) 
٣٣ d ٣٫٢ d ٠٫١٣ de ١٤ cd ١٩٫٩ d ٨ ٣ d ١٠ d 

٥٫٩٤ d 
٧٠ °C Hot water scarification(١٥ 

min) 
٣٣ d ٣٫٨ d ٠٫١٦ d ١٦٫٣ cd ٢٢٫٢ d ١٢ ٤ d ٨ d 

٦٫٦ d 
Stratification (٢ week) ١٢ f ٦٫٣ c ٠٫٢٨ c ٢١٫١ d ٢٩٫١ f ----- ٢١ c ١٦ c ٤٫٤٤ d 
Stratification (٤ week) ٢٠ e ١٣٫١ a ٠٫٣٦ b ٢٣ d ٢٧٫١ e ----- ٢٩ b ٢٤ b ١٠٫٦ c 
Stratification (٦ week) ٢٣ e ١٤٫٠ a ٠٫٣١ bc ١٦٫٥ cd ١٩٫٣ cd ----- ٣٠ b ٢٥ b ١٢٫٦٥

c 
Stratification (٤ week)+  Acid 

scarification (١٥ min) 
١٤ f ٨٫٩ b ٠٫٣٨ b ١٢٫٢ c ١٨٫١ cd ١٩ ٩ c ٢٣ b 

٥٫٨٨ d 
Stratification (٤ week)+  Acid 

scarification (٣٠ min) 
١٩ ef ٩٫٩ b ٠٫٣٧ b ١١٫٤ c ٢٠٫٢ d ٢٩ ٢١ b ٢٧ b ١٠٫٦٤

c 
Stratification (٤ week)+  Acid 

scarification (٤٥ min) 
٦٧ ab ٩٫٧ b ٠٫٣٠ bc ٨ ab ١١٫٧ b ١٠  ٦٧ d ١٢ d ١٤٫٧٤

c 
٩٠ °C Hot water scarification(١٠ 

min) + Stratification (٤ week) 
٨١ a ١٣٫٤ a ٠٫٥٩ a ٦٫١ a ٩٫٣ a ٤١ ٤ a ٣٥ a ٦١.٥٦

a 
٩٠ °C Hot water scarification(١٥ 
min)+ Stratification (٤ week) 

٨٣ a ١٢٫٩ a ٠٫٥٥ a ٥٫٤ a ٦ a ٤١ ٢ a ٣١ a ٥٩٫٧٦
a 

٧٠ °C Hot water scarification(١٠ 
min)+ Stratification (٤ week) 

٤١c ١٤٫١ a ٠٫٤٩ ab ١٢٫٨ c ١٦ c ٣٤ ٣ b ٢٨ a ٢٥٫٤٢
b 

٧٠ °C Hot water scarification(١٥ 
min)+ Stratification (٤ week) 

٤١ c ١٢٫٥ a ٠٫٥٣ a ١١٫١ c  ٢١٫٢ d ٣٧ ٥ a ٣٤ a ٢٩٫١١
b 

Control ٧ f ٣٫٠ d ٠٫١٢ de ٢٢٫١ d ٢٩٫٢ f ---- ٩ d ٧ d ١٫١٢ e 



    مکی زاده تفتیو  فرهودي                                                                                                                                                            158 

  .ندارند داري معنی اختالف  %1احتمال سطح در آزمون دانکن  اساس بر هستند مشابه حروف داراي که ستون هر در هایی، میانگین
Means followed by the same letter(s) are not significantly different at P = ٠٫٠١ according to Dunkan's  test 

 
  

ترکیب سرمادهی با خراش دهی پوسته بذر با اسید 
سولفوریک هر چند سبب تحریک جوانه زنی بذر و 

عداد بیشتر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز شد اما با توجه به ت
جوانه هاي غیرنرمال و فعالیت کمتر این آنزیم در این 
تیمارها در مقایسه با ترکیب تیمار سرمادهی و خراش 
پوسته بذر با آب داغ نشان دهنده تاثیر منفی نفوذ اسید 
سولفوریک به درون بافت بذر و تخریب ساختار بذر 

). خراش دهی بذر گیاهان خانواده 2می باشد (جدول 
ینوز با اسید سولفوریک هر چند موجب تحریک لگوم

جوانه زنی در این بذرها می شود اما خطر آسیب 
 Pandita et(دیدگی جنین و گیاهچه را نیز در پی دارد 

al., ١٩٩٩; Mackay et al., فرهودي و    .)٢٠٠١
گزارش نمودند ) ٢٠٠٧ ,.Farhoudi et al(همکاران 

خراش دهی پوسته بذر گیاه روناس با اسید  که
سولفوریک سبب افزایش تعداد جوانه هاي غیرنرمال 
بذر روناس در مقایسه با خراش دهی پوسته بذر با آب 
داغ شد. تیمار سرمادهی بذر در تحریک جوانه زنی 
بسیاري از بذرهاي داراي خواب نقش دارد زیرا سبب 

د می شوافزایش تولید اسید جیبرلیک در بذر 

)Garcı´a-Gusano et al., سرمادهی بذر  .)٢٠٠٤
آرابیدوبسیس سبب افزایش رونویسی از ژن هاي 
دخیل در فعالیت اسید جیبرلیک شد و این نشان 
دهنده نقش سرما در شکست خواب بذر گیاهانی 
است که غلظت درونی اسید جیبرلیک در بذر آنها 

 ,( اوکبو).  ساتو و ٢٠٠٤ ,.Yamauchi et alکم است (

٢٠٠٦ Sato and Okubo (  گزارش نمودند سرمادهی
پیازچه گیاه سنبل سبب تحریک فعالیت آنزیم آلفا 
آمیالز و جوانه زنی پیازچه سنبل شد.  از آنجا که بذر 
گیاه گز در شرایط طبیعی اواسط تابستان تا اوایل پاییز 

می رسد و در بهار جوانه می زند ( مشاهدات 
ال سرماي زمستان در مناطق رشد نویسندگان) احتما

این گیاه جهت کاهش خواب این بذر موثر می باشد 
اما دلیل اصلی خواب این بذر پوسته سخت بذر در 
گیاهان خانواده لگومینوز می باشد زیرا تیمارهاي 
خراش دهی پوسته بذر در مقایسه با تیمارهاي 
سرمادهی به تنهایی، درصد جوانه زنی بیشتري داشتند 

  ) . 2ل (جدو
  

  وزن ترگیاهچه و  شاخص بنیه  
وزن تر گیاهچه  و شاخص بنیه گیاهچه گـز تحـت   

ــدول    ــت (ج ــرار گرف ــایش ق ــاي آزم ــاثیر تیماره ). 1ت
ــاهد در     ــا ش ــه ب ــز در مقایس ــه گ ــترین وزن گیاهچ بیش

 10درجـه سـانتیگراد بـه مـدت      90تیمارهاي آب داغ 
میلی گرم) ، آب داغ  59/0هفته سرما دهی ( 4دقیقه + 

هفتـه سـرما    4دقیقه +  15درجه سانتیگراد به مدت  90
درجــه  70میلــی گــرم )،  تیمــار آب داغ  55/0دهــی (

هفتــه ســرما دهــی  4دقیقــه +  10ســانتیگراد بــه مــدت 
ــه  70میلــــی گــــرم) و تیمــــار آب داغ  49/0( درجــ

هفتــه ســرما دهــی  4دقیقــه +  15ســانتیگراد بــه مــدت 
ــرین وز     53/0( ــد.  کمت ــت آم ــه دس ــرم) ب ــی گ ن میل

درجــه  70گیاهچـه در تیمــار خــراش بـذر بــا آب داغ   
میلـی   11/0دقیقـه دیـده شـد (    10سانتیگراد بـه مـدت   

ــا تیمــار آب داغ    70گــرم) کــه تفــاوت معنــی داري ب
دقیقـه و عـدم تیمـار بـذر      15درجه سانتیگراد به مدت 

 )٢٠٠٧ ,.Farhoudi et al( نداشت. فرهودي و همکاران
وناس با آب داغ در مشاهده نمودند خراش دهی بذر ر

مقایسه با اسید سولفوریک سبب افزایش وزن و رشـد  
گیاهچه روناس شد زیرا خـراش دهـی بـا آب داغ بـر     
خالف اسید سولفوریک تاثیر منفی بـر رشـد گیاهچـه    
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بیشترین بنیه گیاهچه تحت تاثیر تیمـار   روناس نداشت.
 4دقیقـه +   10درجه سـانتیگراد بـه مـدت     90آب داغ 

ــرما دهـــ   ــه سـ ــه  90) و آب داغ 56/61ی (هفتـ درجـ
هفتــه ســرما دهــی  4دقیقــه +  15ســانتیگراد بــه مــدت 

) به دست آمـد در حالیکـه در تیمـار شـاهد و      76/59(
 30و  15خراش دهی بذر با اسید سولفوریک به مدت 

دقیقــه کمتــرین بنیــه گیاهچــه مشــاهده شــد.  فانــگ و 
مشـاهده نمودنـد بنیـه     )٢٠٠٦ ,.Fang et al(همکـاران  

ــه گیا ــار    Cyclocarya paliurusهچ ــاثیر تیم ــت ت تح
خراش دهی با آب داغ + سرمادهی افزایش یافت زیرا 
سرمادهی سبب افزایش فعالیت آنزیم آلفا آمیالز بـذر  
ــدم     ــا ع ــه ب ــه در مقایس ــد گیاهچ ــه رش ــد و در نتیج ش
سرمادهی افزایش یافت که بـا نتـایج آزمـایش حاضـر     

 Kirmizi et )( همخـوانی دارد. کریزمـی و همکـاران    

al., ــذر   ٢٠١٠ ــاهده نمودنـــد  خـــراش دهـــی بـ مشـ
Pedicularis olympica  بـــا آب داغ و تلفیـــق آن بـــا

ــا    ســرمادهی ســبب افــزایش بنیــه گیاهچــه شــد زیــرا ب
سرمادهی و تحریک فعالیت آلفـا آمـیالز ، رشـد ایـن     
گیاهچه در مقایسـه بـا تیمارهـایی کـه تنهـا از خـراش       

  . دهی استفاده شد افزایش یافت
  درصد جوانه زنی   50یانگین زمان جوانه زنی و زمان م

 50نتایج نشان داد میـانگین زمـان جوانـه زنـی و زمـان      
درصد جوانه زنی  بذر گیاه گز تحت تـاثیر تیمارهـاي   

). کمتـرین  1شکست خواب بذر قرار گرفت (جـدول  
میانگین زمان جوانه زنی تحت تاثیر تیمار خراش دهی 

 15درجه سانتیگراد به مـدت   90پوسته بذر با آب داغ 
 90روز ) و آب داغ  4/5هفتـه سـرما دهـی (    4دقیقه + 

هفته سرما دهی  4دقیقه +  10درجه سانتیگراد به مدت 
 50روز ) به دست آمد . همچنین کمتـرین زمـان    1/6(

درصد جوانه زنی از تیمارهاي فـوق الـذکر بـه دسـت     
). نتـایج نشــان داد  خـراش دهــی بــذر   2آمـد (جــدول  

دقیقـه در مقایسـه    45سط اسید سولفوریک به مدت تو
با خراش دهی بذر با آب داغ به تنهـایی یـا سـرمادهی    
به تنهایی سبب کاهش معنی دار میانگین زمـان جوانـه   

درصـد گیاهچـه    60) امـا بـیش از   2زنی شـد (جـدول   
هاي حاصل از این تیمار تا پایان دوره آزمایش از بـین  

ــاران   ــوند و همکـ  ,.Eisvand et al(رفتنـــد. عیسـ

 Astragalusگزارش نمودند خراش دهـی بـذر   )٢٠٠٦

siliquosus   با آب داغ + سرمادهی بهترین تیمار جهت
افزایش سرعت جوانه زنی این بذر می باشد. در همین 

) ٢٠٠٧ ,.Farhoudi et al(فرهـودي و همکـاران   حـال  

بـا آب داغ   )گزارش نمودند خراش دهی بذر روناس 
سبب کاهش میانگین زمان جوانـه   و اسید سولفوریک

زنی شد اما تعداد گیاهچه هاي غیرنرمـال در بـذرهاي   
تیمار شده بـا اسـید سـولفوریک بـه طـور معنـی داري       

 )٢٠٠٦ ,.Fang et al( افزایش یافت. فانگ و همکـاران 
 Cyclocaryaنیز کاهش میانگین زمان جوانه زنی بـذر  

paliurus   اغ + تحت تاثیر تیمار خراش دهـی بـا آب د
سرمادهی را گزارش نمودند. ایشـان گـزارش نمودنـد    
سرمادهی سبب افزایش تولید اسید جیبرلیـک در بـذر   
شد. بر اساس نتایج آزمایش حاضر هر چند تیمارهـاي  

سبب افزایش فعالیـت آنـزیم    6و  4سرمادهی به مدت 
آلفا آمیالز بذر گز شد اما این افـزایش فعالیـت آنـزیم    

زنـی و کـاهش زمـان جوانـه     هنگامی بر درصد جوانـه  
زنی موثر واقع شد که سرمادهی با خراش پوسـته بـذر   
همراه بود که نشان دهنده نقش پوسته بـذر در خـواب   

  ).  2بذر گز می باشد (جدول 
  

  طول ریشه چه و ساقه چه
نتایج نشان داد طول ریشـه چـه و سـاقه چـه گیـاه گـز       
تحت تاثیر معنـی دار تیمارهـاي شکسـت خـواب بـذر      

). بیشترین طول ساقه چه و ریشه 1گرفت (جدول قرار 
درجـه سـانتی    90چه از خراش دهـی بـذر بـا آب داغ    
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 4دقیقه + سـرمادهی بـه مـدت     10و  15گراد به مدت 
). ایـن نتـایج نشـان داد    2هفته به دسـت آمـد (جـدول    

سرمادهی بذر گز نقـش بـه سـزایی در تحریـک رشـد      
ر تیمار گیاهچه داشت زیرا طول ساقه چه و ریشه چه د

سرمادهی به تنهـایی یـا ترکیـب سـرمادهی بـا خـراش       
). 2دهی پوسته بذر بیش از سایر تیمارها بود  (جـدول  

هفته سرمادهی و خراش دهی بذر بـا اسـید    4در تیمار 
دقیقه طول ریشه چـه و سـاقه    45سولفوریک به مدت 

هفتـه سـرمادهی و خـراش     4چه در مقایسه بـا کـاربرد   
دقیقـه   30و  15وریک به مـدت  دهی بذر با اسید سولف

به طور معنی داري کاهش یافت که احتمـاال ناشـی از   
اثرات منفی اسید بر سـاختار بـذر اسـت.  خـواب بـذر      

وز ـواده لگومینـ ـان خانـ ـول در گیاهـ ـده معمـیک پدی
می باشد که مانع از جوانه زنی یکنواخت و رشد سریع 
 گیاهچه این گیاهان در طبیعت و محیط رشد مصنوعی

نتایج آزمایش  . ) ٢٠٠١ ,Tigabu and Oden( می شود
حاضر نشان داد تیمار بذر گیاه گز با اسید سولفوریک 

دقیقه سبب تخریب شدید گیاهچه  45به ویژه به مدت 
گیاه گز و افزایش گیاهچه هاي غیر نرمال شد (جدول 

) نیـز  ٢٠٠٧ ,.Farhoudi et alفرهودي و همکاران ( ).2
اهچه روناس تحت تاثیر خـراش  لهیدگی و تخریب گی

دهــی بــذر بــا اســید ســولفوریک را مشــاهده نمودنــد.  
گزارش  ٢٠١٠ ,.Kirmizi et al)(  کریزمی و همکاران

ــذر     ــی ب ــراش ده ــد خ ــر چن ــد  ه  Pedicularisدادن

olympica  با آب داغ سبب افزایش جوانه زنی بذر شد
اما سـرمادهی بـذور خـراش داده شـده سـبب افـزایش       

درونی بذر و در نتیجـه افـزایش جوانـه     اسید جیبرلیک
تحقیـق حاضـر نشـان    به طور کلی نتـایج   زنی بذر شد.

داد هر چنـد ترکیـب تیمارهـاي سـرمادهی بـا خـراش       
دهی پوسته بذر سبب تحریک جوانه زنی بذر گز شـد  
اما بهترین تیمـار جهـت شکسـت خـواب بـذر گـز در       
آزمایشگاه استفاده از خراش دهی پوسـته بـذر بـا آب    

دقیقــه +  15و  10درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  90 داغ
هفته بود زیرا این تیمارهـا عـالوه    4سرمادهی به مدت 

بر تحریک رشد گیاهچه جوانه زنی بذر را به بـیش از  
ــاي       80 ــه ه ــداد گیاهچ ــد و تع ــزایش دادن ــد اف درص

درصد بود. کاربرد اسـید سـولفوریک    5غیرنرمال زیر 
ا بـا سـرما سـبب     دقیقـه بـه تنهـایی یـ     45و  30به مدت 

افزایش تعداد گیاهچه هاي غیرنرمال گیـاه گـز شـد و    
 جهت شکست خواب بذر این گیاه توصیه نمی شـود. 

با توجه به این نتایج می تـوان گفـت خـواب بـذر گـز      
خوانسـار ترکیبــی از خــواب فیزیکــی و فیزیولــوژیکی  
است. پیشنهاد می شود جهت شکست خواب بذر گیاه 

خانه و عرصه هاي طبیعی بـه  گز خوانسار در محیط گل
 90منظور تکثیر آن، به تیمار خراش دهی بـا آب داغ   

دقیقه توام بـا ترکیـب آن    15به مدت  درجه سانتیگراد
هفتـه) اقـدام شـود. بـا توجـه بـه       4با سرمادهی (حداقل 

پاسخ مناسب بذر گز خوانسار به ترکیب خراش دهـی  
با آب داغ و سرمادهی پیشـنهاد مـی گـردد سـرمادهی     

هفتـه) بعـد از    8الـی   6بذر به مدت طوالنی تري (بـین  
  خراش دهی بذر با آب داغ بررسی شود. 
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