
Iranian Journal of 

Seed Science and Technology 

Vol.: 7, No.: 1, Spring and Summer 2018 

(pp: 223-232) 

DOI: 10.22034/ijsst.2017.108031.1017 

 "نشریه علوم و فناوری بذر ایران" 

  79، بهار و تابستان 1جلد هفتم، شماره 

 (223-232)ص 

 

 Tanacetumو  Anthemis هایجنساز گونه  هفت زنی بذرجوانهخصوصيات اثر سرمادهی مرطوب بر 
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 ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايرانها و مراتع كشوراستاديار مؤسسه تحقيقات جنگل. 1

 ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايرانها و مراتع كشور مؤسسه تحقيقات جنگل استادياره ترتيب استاد، دانشيار و ب. 4تا 2

 (22/11/1931؛ تاريخ پذيرش: 22/70/1931)تاريخ دريافت: 

 چکيده
هکاي بکومي و ريرزرا کي    باشند. يکي از مشککتت ایيکاب بکذر گونکه    ني زيادي مي، داراي خواص درماAsteraceaeمتعلق به تيره  Tanacetumو  Anthemisهاي جنس گونه

 .A. altissima ،Aاكسشکت از هتککت گونکه    13باشکد. در ايکت تحقيککق بکذر    سکازي مککي زنککي بکذرها بکا افککماير زمکان  خيکره    هکاي نن، كککاهر درجکد جوانکه   موجکود در بانک   

haussknechtii ،A. tinctoria ،A. triumfettii ،A.pseudocotula ،T. parthenium  وT. pinnatum  كه بجم گونهA. altissima سال قبل جمع آوري  12 كه

در بان  نن منابع طبيعي موسسه تحقيقکات جنگکل هکا و مراتکع كشکور      ( C °4سال بود مورد بررسي قرار گرفتد. بذرها در سردخانه فعال )دماي14تا  3شده بود،  مر بقيه بذرها بيت 

هکا بکا ا مکال تيمارهکاي     زني نمونکه زني اوليه از بان  نن منابع طبيعي دريافت گرديد و درجد جوانهها به همراه اطت ات درجد جوانهبودند. در ايت تحقيق بذر نمونه نگهداري شده

تعيکيت گرديکد و    34و  39هاي زني در آزمايشگاه در سالدر شرايط استاندارد جوانه (گرادسانتي C °4دماي) شکست خواب بذر شامل شاهد، تيمار سرما دهي مرطوب ي  و دوماه

تکرار تجميه واريانس  4در قالب طرح كامتً تصادفي با  0×  1هاي یاجل بر اساس فاكتوريل درجد استقرار آنها در ممر ه نيم بررسي شد. دادهبا انتقال بذرهاي جوانه زده به ممر ه 

سازي داشت. بطکوري كکه سکرماي    زني نسبت به شاهد و زمان  خيرهداري بر افماير جوانهها تيمار سرمادهي تأثير معنيه در همه گونهدر شرايط آزمايشگاكه نتايج نشان داد  .دشدن

بدست آمد كه  A. altissimaدر گونه زني ر( افماير داد. كمتريت درجد جوانهبدرجد )چهار برا 0/24درجد به  2/2زني شاهد را از مرطوب ي  ماهه درجد ميانگيت كل جوانه

، A.altissima ،A.triumfettiiزنکي سکه گونکه    جوانکه درجکد  هکا بکود.   سکال( نسکبت بکه سکايرگونه    12نشاندهنده زوال بيشتر بذر ايت گونه در طول دوره نگهکداري طکویني تکر )   

T.parthenium ماهه رفع شد.ها با سرمادهي مرطوب ي زني اكثر گونهمشکل جوانه بيشتر بود. هابا تيمار سرمادهي در مقايسه با ساير گونه 
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Abstract 
Two genera of chamomile and tansies (Anthemis and Tanacetum) belong to asteraceae family are widely used as medicinal plant 

possessing several pharmacological effects due to presence of active compounds. One of the main problem in maintenance seeds 

of wild and native species in gene bank is regeneration of aged seeds that lose their viability over times. For increasing of seed 

germination percentage (G%), it is necessary to apply some seed dormancy breaking treatments. In this experiment seeds of 19 

accession from seven species of A. altissima, A. haussknechtii, A. tinctoria, A. triumfettii, A.pseudocotula, T. parthenium  and T. 

pinnatum were provided from Iranian natural resource Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran in 2014-2015. 

Seeds of A. altissima were storage for 18 years and seeds of other species were storage in range of 9-14 years as medium-term 

storage (active cold room 4C). The initial seed G% was also provided from gene bank. Seeds of 7 species were evaluated using 

5 x7 factorial based on completely randomized design with four replications. The five levels of chilling treatments were initial 

G%, (control), 1 month and 2 months moist chilling (4C) and field establishment. Result of analysis of variance showed that 

there is a significant effects between species, treatment (P<0.0) and their interactions (P<0.05). Results showed that both moist 

chilling had significantly increased G% in all of species than that for both initial G% and control G%. The 1 month moist 

chilling treatment had significantly increased total G% with average values of 24.7 % than that for control (6.2%). The lowest 

G% was obtained in A. altissimo. This species was kept for longer time (18 years) in gene bank, indicating the effect of long 

time storing in seed derogation. The effect of chilling treatment on G% was higher in A. altissima, A.triumfettii, T.parthenium 

than other species. It was concluded that 1 month moist chilling is suggested for dormancy breaking of chamomile and tansies 
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 مقدمه

اسکت كکه   توليد مثل جنسي گياهان اندام بذر مهمتريت 

سککل نیتککو و بقککاي ، یتاظککت  خککاير تککوارثي  ککتوه بککر

در  ،محيطکي هکاي گيکاهي در شکرايط سکيت زيسکت     گونه

استقرار  هاي پراكنر ومکانيمم، انتقال خصوجيات وراثتي

. بککذر در (Sarmadnia, 1996) نقککر بسککمايي داردگيککاه 

خکورا   ، تجاري، جنعتي، دارويي، جنايع ميتلف رذايي

گيکرد.  و توليد پوشا  مورد استتاده قکرار مکي   طيور دام و

انککواخ خککواب فيميکککي )سککيتي پوشککر بککذر و ممانعککت   

 رسکککيمککککانيکي آن( و فيميولکککونيکي و پديکککده پکککس  

(Afterripening) ،هکا را بکه   زني بذر برخکي از گونکه  جوانه

. بکه همکيت   (,Bewley, and Black 1994)انکدازد خير ميأت

زنکي بکایتر در چنکيت    سبب جهت دستيابي به درجد جوانکه 

 .هاي ميتلتي انجام شود بذرهايي یزم است آزمون

كه بکه نکام بابونکه     Tanacetum و Anthemisجنس دو 

 كاسني تيرهمتعلق به  شوندشناخته مي ي پركپهو ميناگاوي 

(Asteraceae) هکاي  داراي گونکه  هکا باشند. ايکت جکنس  مي

كککه بککه جککورت خککودرو در  ندسککتهسککاله يککا چندسککاله يک

رويکد.  هکا مکي  ممارخ و كنار جاده، اراضي شني، زارهاچمت

دارويکي يککي تحکت     گيکاه  ايکت دو  شکده  خش  هايگل

ديگکري بکا نکام    ( و Anthemis nobilisرومي )  نوان بابونه

( Matricaria chamomilal Syn. recutitaبابونه آلمکاني) 

قکرار   دارويکي  بابونکه مکورد اسکتتاده     نوانبه از قديم ایيام

. (Lo Presti, and Oberprieler, 2009)گرفتککه اسککت 

وسيله تقطير با بيکار آب بدسکت    هاي بابونه به اسانس گل

و  1بيسککابول اسککانس بابونککه  آيککد. در ميککان تركيککب  مککي

و ضد  توانائي بالقوه ضد التهابيكه  وجود دارد 2كامازولت

 (.Zargari, 1996)ميکروبي دارند 

رده  جککککککنس172يکککککککي از  Anthemisجککککککنس 

Anthemideae تيکککککره  و دومکککککيت جکککککنس بکککککمر  از

(Asteraceae) گونکه معطکر دارويکي     277كکه داراي   است

پککراكنر جارافيککايي آن در  .مککي باشککديکسککاله و دائمککي 

اي و بيککر نایيککه مديترانککه ، اروپککا-ي آسککيامنککاطق رربکک 

 اسکککککککککت كکککککککککوچکي از آفريقکککککککککاي شکککککککککرقي 

(Lo Presti, and Oberprieler, 2009  ايت جکنس داراي .)

باشکد كکه   گونه  لتي يکساله و چندسکاله در ايکران مکي    93

 .(Mozaffarian, 2008) هستندبومي ايران  گونه آن19

 بکذر از مهکم   يرطکوبت و محتکواي   دما و رطوبت نسکبي 

انبارداري هستند و كاهر  دوره تريت  وامل زوال بذر طي

دما و رطوبت نسبي طي انبارداري، بکه افکماير طکول دوره    

. Sharma et al.2007)) گکردد مکي  انبارداري بکذرها منجکر  

فيميولکونيکي، انکدازه بکذر، درجکه      و هکاي فيميککي  آسيب

سکيتي پوسکته بکذر، رطوبکت بکذر، رطوبکت نسکبي و دمککا،        

ي، رسککککککيدگي بککککککذر و وجککککککود  وامککککککل ننتيککککککک

ميکروفلور)ريمموجودات زنکده( از  وامکل مکوثر بکر طکول      

 ISTA,2012. 12))  مر بذرها هستند

اكثر بذرهاي نگهداري شده در بان  نن منابع طبيعکي  

 مکدتا از ارتتا کات    باشکند و مکي  ايران داراي تيپ ویشي

 شکسکت اند. بنابرايت اكثر ايت بذرها براي جمع آوري شده

ه ي  دوره سرما نياز دارنکد. تحقيقکات نشکان داده    خواب ب

است كه رابطه مستقيمي بيت طول دوره سرماي مورد نياز و 

 (Bewley and Black. 1994اقليم وجود دارد )

نظکرات   زنکي جوانکه در مورد مکانيسم اثر سرما در القکا  

گمارش نمود كه  Dengawy (2771) متتاوتي وجود دارد.

 زنکي جوانهارتباط مستقيمي با  بذرافماير رلظت فستر الي 

 افککماير دارد و سککرمادهي تركيبککات فسککتره الککي را    آن

 (1327و همکککاران )  El-Nabawyدر یاليکککه  دهککد مککي

ها بکذر گمارش نمودند كه كاربرد سرمادهي مرطوب روي 

شکود و ايکت   مکي  موجب افماير سنتم اسيدهاي نوكلوئي 

 يامککر موجککب افککماير تقسککيم سککلولي در محککور جنينکک    

 .گرددمي

بککذر  زنککيجوانککهدر رابطککه بککا تيمککار مناسککب جهککت   

تيمکار مناسککب   9IPGRI (1976) ،ي جککنس بابونکه هکا گونکه 

                                                           
1 -Bisabobl  

2 Chamazulene 

9 International Plant Genetic Resources Institute  
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بستر كارذ جافي و نگهداري  رازني جهت تحري  جوانه

در شککرايط نککور توجککيه  C11°روز در دمککاي 14بککه مککدت 

 1المللي آزمون بذرانجمت بيتبه هميت ترتيب  ست.ا نموده

(ISTA, 1985)    زنکي  تيمار مناسب جهکت تحريک  جوانکه

  هکککککککاي جکککککککنس بابونکککککککه آلمکککککککاني بذرگونکککککککه

(Matricaria chamomilal Syn. recutita ) پککير را

و نگهککداري روي كارککذ جککافي در دمککاي   C14°سککرماي 

. ديويککد و نمککودا ککتم  C97-27°و متنککاوب C27°ثابککت

زني بذر ( در بررسي جوانهDavid et al., 1985همکاران )

Anthemis cotula شرايط آزمايشگاهي تحکت شکرايط    در

زني متوجه شدند كه یداكثر جوانه C 97°تا 1دمايي ثابت 

ها( بذر خالص و بذرهاي درون ميوه )فندقهدر هر دویالت 

، اتتککاا افتککاد و در تمککام تيمارهککاي آزمککون   27در دمککاي 

ها كمتر از بکذرها بکود. بککارگيري تيمکار     زني فندوقهجوانه

دقيقککه و خيسککاندن در  11بککا اسککيد بککه مککدت  دهککيخککراش

 زنککيجوانککه، ميلککي مککویر 14جيبرليکک  اسککيد بککا رلظککت  

. آنها متوجه داد برابر افماير به دوها را بذرهاي درون ميوه

مککانع ميککوه  كککه تککراوش مککواد بازدارنککده از پوشککر ندشککد

تکثيکر   تکريت  امکل   مده. (Nasiri, 2007) استزني جوانه

بنابرايت  (Pirzad et al., 2011) باشدذر ميبابونه از طريق ب

زني بذر آن مورد توجه هاي مناسب جوانهاست روشیزم 

 و مطالعه بيشتري قرار گيرد.

هکاي نن پيکر   يکي از مشکتت نگهداري بذر در بان 

انها بکه مکرور زمکان     زنيجوانهشدن بذرها و كاهر قدرت 

 كکاهر  به شدت زنيجوانهباشد و گاهي اوقات درجد مي

و  زنکي جوانکه نها و افماير درجکد  آيابد كه براي ایياب مي

رشد گياهچه یزم است برخي تيمارهاي خکواب شککني و   

يا پرايمينگ بذر بر روي انها ا مال گردد. به هميت منظکور  

مکورد   يهکا گونکه بکذر  زني جوانه بررسي جهتايت مطالعه 

نکي بکذور   زنهاسرما در افماير توان جوتأثير  وبابونه اشاره 

 سکازي  خيرهاوليه در زمان زني جوانهدر مقايسه با شاهد و 

 انجام شد. آنهانامگذاري تاييد  و
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 هامواد و روش

آوري اطت کات یزم در  پکس از جمکع   بررسکي در ايت 

 ،هاي بابونکه موجکود در بانک  نن    خصوص تعداد اكسشت

سکازي  ناميه آنها با افکماير زمکان  خيکره   هايي كه قوهنمونه

متناسب با نيازهاي رويشگاهي، هر بيشتري يافته بودند كا

تکا   قکرار گرفتنکد   زنکي تحت تأثير تيمارهاي ميتلف جوانکه 

تکريت تيمکار   ناميکه مناسکبت  قوهكاهر  دیيلضمت بررسي 

د. ومعرفکي شک   هاآن زني بذرجهت تحري  و افماير جوانه

در ادامه ايت تحقيق از هر اكسشت تعدادي بوتکه بکه ممر که    

هکاي مشککو  از   از نمونکه شدند و پس از گلکدهي  منتقل 

 همکککارنظککر نامگککذاري نمونککه هربککايومي تهيککه و توسککط  

مککورد موسسککه تحقيقککات جنگککل هککا و مراتککع گياهشککناس 

 .قرار گرفتندشناسايي كامل و اجتح نامگذاري 

دست آوردن یکداكثر  به منظور بهقبل اجراي آزماير 

د. جهکت  شک انجکام  آزمکون خلکوص فيميککي    ، خلوص بذر

 کدد بکذر بکا دسکتگاه      4×177وزن ، دانکه  1777تعييت وزن 

ميصوص شمارشکگر ديجيتکالي تعيکيت و از ميکانگيت آنهکا      

جهت ضد توني كکردن بکذرها    وزن هماردانه محاسبه شد.

ثانيکه در ايکت    1استتاده شد و بذرها به مدت  %07از اتانول 

هيپوكلريت بذرها با محلول  سپس ه ومحلول روطه ور شد

 27، درجد كلکر فعکال   1/1)ستيد كننده تجارتي یاوي  1%

 اي جککابون مککايع( بککه مککدت درجککد یجمککي یککاوي قطککره

  شکککککدند شستشکککککوقکککککرار گرفتنکککککد و دقيقکککککه  11– 27

(Nasiri, 2007.) 

 بککر روي شکسککت خککواب تيمارهککاي بررسککيدر ايککت 

 ، A. altissima) بابونکه  گونکه  پکنج بکذر   زنکي جوانکه درجد 

A. haussknechtii ،A. tinctoria ،A. triumfettii ،

A.pseudocotula ) و دو گونکککککککه مينکککککککاي پركپکککککککه 

T. parthenium)  وT. pinnatum)   در بانکک  نن منککابع

دوره طککول انجککام شککد.   31و  34طبيعککي ايککران در سککال  

درجکه سکانتي(   4در سردخانه فعال )دمکاي  نگهداري بذرها 

اير سبقيه  و برايسال  12 به مدت A. altissima گونهبراي 

 .(1)جدول سال بود14تا  3بيت  هاگونه
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 آوري بذر و مدت زمان نگهداري بذر در بان  نن در سردخانه فعال هاي بابونه شامل منشاب و تاريخ جمعنام و مشيصات بذر گونه -1جدول 

 ( %97و رطوبت نسبي  4)با دماي 

Table 1 - Name and seed characteristics of Anthemis and Tanacetum accessions including geographical 

origin, date of collection and time of stooge in active cold room (+4ºC and 30% RH) 

 

Date of 

collection 

 تاريخ

 جمع آوري بذر
 آوريمنشابجمع 

Seed Origin 

 ننبان  كد

Gene bank code 

 نام  لمي گونه

(Species name) 

1998 1377 Yazd 3119 شاهديه -يمد Anthemis altissima L. 

      

2006 1385 Yazd 21071 شاهديه -يمد Anthemis pseudocotula Boiss 

      

2005 1384 Kordestan 17024 كردستان Tanacetum pinnatum (Wild.). 

      

2005 1384 Sardasht 27465 سردشت Anthemis haussknechtii Boiss. 

2007 1386   24761  

2004 1383 Ilam 13472 ايتم  

2004 

 
1383 Gorgan 13818 گرگان  

2003 1382 Baneh 9787 بانه Anthemis tinctoria L. 

2004 1383 Urmia 14221 اروميه  

2007 

 
1386 Saghez 25962 سقم  

2002 1881 Golestan 10695 گلستان Anthemis triumfettii (L) 

2004 1383 Urmia 14170 اروميه  

2006 

 
1385 Urmia 22840 اروميه  

2004 1383 Gorgan 12923 گرگان Tanacetum parthenium (Wild.) 

2005 1384 Golestan 20144 گلستان  

2003 1382 Malayer 9628 متير  

2004 1383 Golestan  13810 گلستان -كتله  

2004 1383 Golestan 16393 راميان -گلستان  

2005 1384 Golestan 20169 گلستان  

 

در قالکب طکرح    0×  1فاكتوريکل  به جکورت   آزماير

تيمارهکاي مکورد   . ندشکد بررسي تکرار  4كامتً تصادفي در

آوري بکذر،  زني در زمان جمکع درجد جوانه :استتاده شامل

دهي )شاهد(، تيمار سرما  یاضر در زمان زنيجوانهدرجد 

اسکتقرار  و  )سکانتيگراد  C °4دمکاي ( مکاه مرطوب ي  و دو

 بودنکد.  دهي مرطوب تيمار سرماپس از  در ممر هگياهچه 

 پکس از در ظکرو  پتکري     کددي  21در سه تککرار  بذرها 

 بککه نرمينککاتور بککا تنککاوب دمککايي  ا مککال تيمککار سککرمادهي  

C°21 - 11 نککور سککتيد بککا  سککا ته 2- 12 نککوري تنککاوب و(

بکه طکور    هاربکذ  زنکي جوانکه  منتقکل و لوكس(  1177شدت 

نسکبت بکذرهاي   از  زنکي جوانکه درجد  ندشدبررسي روزانه 

تعيکيت  جوانه زده نسبت به بذرهاي كل در هر پتکري ديکر   

 .گرديد

تيمارهکاي   مربوط بکه  بذرهاي جوانه زدهدر مریله بعد 

و منتقکل شکدند   تي پات یکاوي كمپوسکت   يبه جسرمادهي 

در ايسکتگاه تحقيقکات البکرز    پس از رشد كافي بکه ممر که   



 DOI: 10.22034/ijsst.2017.108031.1017 220 ...بر مرطوب سرمادهي اثر

ج وابسته به موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتکع كشکور   كر

 محاسکبه نهکا در ممر که نيکم    آدرجد استقرار  و منتقل شدند

 .شد

 x ArcSin  ايبل از تجميه واريانس تبديل زاويکه ق

بر روي داده هاي درجد جوانه زني انجام شکد ولکي چکون    

ميانگيت تايير گروه بندي نرمال كردن داده ها و  تاثيري در

تيمارها نداشت به هميت دليل از داده هاي تبديل نشکده در  

و مقايسکه ميکانگيت اثکرات    تجميه واريکانس اسکتتاده شکد و    

 SAS19نکرم افکمار   اجلي و اثر متقابل با آزمون دانککت در  

جهکت رسکم نمودارهکا     Excelانجام گرفکت. از نکرم افکمار    

تعکداد  یزم به  كر است در تجميکه واريکانس    .استتاده شد

هاي درون هر گونه بعنوان تکرار در نظر گرفته شد اكسشت

و بکيت تيمارهکا بکا اسکتتاده از آزمکون       هاگونهو مقايسه بيت 

 .اي دانکت انجام شدچند دامنه

 نتایج

هکاي مکورد   اطت ات مربوط به تجميه واريکانس گونکه  

آمکده اسکت. نتکايج نشکان داد كکه اثکر        2بررسي در جدول 

اجککلي تيمارهککاي سککرمادهي در سککط   اجککلي گونککه و اثککر

دار بودند. اثر متقابل گونه در تيمار نيم در معني %1ایتمال 

(. نتايج مربوط بکه  2دار بود )جدول معني %1سط  ایتمال 

زني در آزمون اوليه مقايسه اثر اجلي تيمارها )درجد جوانه

آزمايشگاه، شکرايط ممر که و تيمارهکاي سکرمادهي( و اثکر      

 آمده است. 2در شکل  هااجلي گونه

 و  T. pinnatumهکککاي نتکککايج نشکککان دادكکککه گونکککه

A. altissima  ترتيب بيشکتريت و  درجد به 97/2و  20/94با

(. يکي از دیيل 1زني داشتند )شکل كمتريت درجد جوانه

دوره  A. altissimaزنکي در گونکه   كم بودن درجد جوانکه 

ها بود. در سال نسبت به بقيه گونه 12نگهداري طویني تر 

مقايسه بيت ميانگيت تيمارها، نتکايج نشکان داد كکه ميکانگيت     

 93/21زني بکذرها در زمکان جمکع آوري    كل درجد جوانه

درجد بود در یاليکه پس از سال هکاي متمکادي بکا ا مکال     

زني پير سرماي ي  و دو ماهه ميانگيت كل درجد جوانه

لحکا    درجد بودند كه از 07/22و  24/22ترتيب بذرها به

زنکي در  داري نسبت بکه درجکد جوانکه   آماري تتاوت معني

زمککان ورود بککه سککردخانه نداشککتند هککر دو تيمککار سککرماي   

درجد(  24/2مرطوب ي  ماهه و دو ماهه نسبت به شاهد )

زني بيشکتري داشکتند. كکه نشکان دهنکده ايکت       ميانگيت جوانه

تکوان  است كه با ا مکال تيمکار پکير سکرماي مرطکوب مکي      

زنکي را پکس از سکال هکاي طکویني بازيافکت       هدرجد جوان

 نمود.

نتايج مقايسه اثرات متقابل گونه در تيمکار بکه تتکيک     

آمده است. نتکايج نشکان داد    2ها در شکل هر ي  از گونه

هکاي  زنکي در گونکه  كه روند تاييرات اثر تيمارهکاي جوانکه  

 (.2ميتلف كم و بير يکسان بود )شکل 

 1زني در سکرماي  وانهدرجد ج A. altissimaدر گونه 

درجد بود كه نسبت بکه   2/12و  0/14ترتيب با ماهه به 2و 

درجد( از لحا  آماري بيشکتر   2/0زني اوليه )درجد جوانه

زنکي بکذرها   درجد جوانه A. haussknechtiiبود. در گونه 

 4/91و  72/47ترتيککب ماهککه بککه 2و  1در سکرماي مرطککوب  

زنکي در بکدو ورود   جوانکه درجد بود كه نسبت بکه درجکد   

درجکد   A. tinctoriaدرجد( بيشکتر بکود. در گونکه     3/11)

و  7/14ترتيکب  ماهه بکه  2و  1ها در سرماي زني نمونهجوانه

 2/1زني اوليکه ) درجد بود كه نسبت به درجد جوانه 2/10

 A. triumfettiiدرجد( از لحا  آماري بيشتر بود. در گونه 

و  4/29ترتيکب  ماهکه بکه   2و  1زني در سرماي درجد جوانه

داري بکا  درجد بود كه از لحا  آماري تتاوت معنکي  3/22

درجککد( داشککت. نتککايج  9/12زنککي اوليککه ) درجککد جوانککه 

 و  A.pseudocotulaهککککاي زنککککي بککککذر گونککککه جوانککککه

T. parthenium  هکا متتکاوت بکود. در    نسبت به ساير گونکه

 2و  1زني در سرماي درجد جوانه A.pseudocotulaگونه 

درجکد بکود. كکه از لحکا       3/13و  9/22ترتيکب بکا   ماهه به

درجد( كمتر 2/90زني اوليه )آماري نسبت به درجد جوانه

زني در سرماي درجد جوانه T. partheniumبود. در گونه 

درجکد بکود. كکه از     1/29و  9/21ترتيکب بکا   ماهه بکه  2و  1

د( درج2/20زني اوليه )لحا  آماري نسبت به درجد جوانه

 داراي نداشککتند. نتيجککه متتککاوتي در گونککه   تتککاوت معنککي 
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T. pinnatum زنکي  در ايت گونه درجد جوانه .مشاهده شد

درجکد بکود در    2/07هکا در بکدو ورود بکه بانک  نن     نمونه

درجد  2/12زني ان به یاليکه در زمان یاضر درجد جوانه

)شاهد( كاهر يافت. بکا ايکت وجکود بکا ا مکال تيمارهکاي       

و  3/47ترتيکب  زنکي بکه  ماهه درجد جوانکه  2و  1ي سرماده

سککازي بککذر (. زمککان  خيککره2بدسککت آمککد )شکککل   1/17

و  T.parthenium هککاي دوگونککه مينککاي پركپککه ) اكسشککت

T.pinnatumهاي بابونه كمتر بود. بطکوري  ( نسبت به گونه

 12الکي   17بکيت   T. partheniumكه ست بکذرها در گونکه   

سکال بکود    T. pinnatum  ،17سکال و سکت بکذرها در گونکه    

ها  مر بذرهاي  خيره شده بيشتر كه در ساير گونهدریالي

 (.1بود )جدول 

 بذر زنيجوانهتيمار  1در  Tanacetum و Anthmisگونه جنس  0بيت  زنيجوانهتجميه واريانس درجد  - 1جدول 

Table 2-Analysis of variance (MS) of germination percent in 7 species and 4 treatments of Anthmis and Tanacetum 

 منابع تاييرات Source of variation (DF) درجه آزادي (MS) ميانگيت مربعات

1628.7** 6 Species  هاگونهبيت 

1886.4** 4 Treatments بيت تيمارها 

286.3* 24 Species × Treatments ر تيماراثر متقابل گونه د 

106.7 155# Error خطاي آزماير 

   
 درجد ضريب تاييرات

CV%= 35.1% 
 In ANOVA the accession effects were considered as replication در تجميه وازيانس اكسشت ها تکرار منظور شدند #

 % ns= Significant at 5%, 1 ,** ,* درجد 1و  1در سط  ایتمال  دارمعني ترتيببه=  **و  *
 

 

 

 دار ندارندتتاوت معني %1باشند بر اساس آزمون دانکت در سط  ها و تيمارها كه داراي یرو  مشابه ميزني يبت گونهميانگيت درجد جوانه

Means of germination in species and treatments with the same letter are not significantly different (P=0.01) 

 هاي جنس بابونهگونه زنيجوانهدرجد  مقايسه ميانگيت -1شکل 

Fig. 1- Means comparisons of species for germination percentage 
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 ندارنددار تتاوت معني %1باشند بر اساس آزمون دانکت در سط  ها و تيمارها كه داراي یرو  مشابه ميزني يبت گونهميانگيت درجد جوانه

Means of germination in species and treatments with the same letter are not significantly different (p=0.01) 
 

 تيمار سرمادهي در زني بيت اثرات متقابل گونهمقايسه ميانگيت درجد جوانه -2شکل 

Fig. 2- Means comparisons of species by treatments interaction effects for germination percentage 
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آمکده اسکت.    9نتايج همبستگي بيت تيمارها در جکدول  

نتايج نشان داد كه بيت تيمار سرماي يک  ماهکه، دوماهکه و    

آوري بذر همبستگي مثبکت  استقرار در ممر ه با زمان جمع

دار وجککود دارد. از طرفککي همبسککتگي بککيت تيمککار   و معنککي

ه با شاهد در سط  يک  درجکد   سرماي ي  ماهه و دوماه

مثبت و معنکي بکود. همبسکتگي بکيت اسکتقرار در ممر که بکا        

زنکي  تيمارهاي سرماي ي  ماهه و دوماهه و درجد جوانکه 

دار بککود درجککد معنککي 1اوليککه مثبککت و درسککط  ایتمککال  

دار نشکان  هکاي مثبکت و معنکي   (. وجود همبستگي9)جدول 

نکي در بکدو   زدهنده ايت است كه بای بکودن درجکد جوانکه   

زني زمان فعلي ارتباط مسکتقيمي  ورود به سردخانه با جوانه

توان درجد جوانه زني دارد و با ا مال سرماي مرطوب مي

و به تبع آن شانس استقرار بذرهاي جوانه زده در ممر ه را 

 افماير داد.

 زنکي سکه گونکه    نتايج ايت تحقيکق نشکان داد كکه جوانکه    

A. altissima ،A. triumfettii ،T. parthenium    بکا تيمکار

زنکي بکود و در   سرما نسبت به شکاهد داراي افکماير جوانکه   

(  ککتوه بککر  (T. partheniumمککورد گونککه بابونککه كبيککر   

آوري و درجکد اسکتقرار نيکم    تيمارهاي سکرما، زمکان جمکع   

 نسبت به شاهد افماير نشان داد.

 Tanacetum  و  Anthmisگونه جنس  0در شکني يذر ضرايب همبستگي بيت تيمارهاي ميتلف نگهداري و خواب  -9جدول 

Table 3- Correlation between moist chilling treatments in seven species of Anthmis and Tanacetum genera 

 تيمارها

Treatments 
 آوريزمان اوليه جمع

Initial time 

 شاهد

Control 

 ماه 1سرماي 

1 Month chilling 

 ماه 2سرماي 

1 Month chilling 

 )زمان فعلي(شاهد 
Control 

0.18ns    

 ماه 1سرماي 
1 Month chilling 

0.44* 0.62**   

 ماه 2سرماي 
2 Month chilling 

0.50** 0.63** 0.93**  

 استقرار ممر ه
Field establishment 

0.59** 0.37ns 0.70** 0.68** 

 % ns= Significant at 5%, 1 ,** ,* درجد 1و  1دار در سط  ایتمال ترتيب معني= به **و  *

 

 بحث و نتيجه گيری

اگرچکه خککواب بکذر يکک  مميکت اكولککونيکي جهککت    

یتو یيات گياهان است كه در شرايط مناسب جوانه زده 

ضکرورت  ، تا نسل گياه یتکو شکود ولکي در برخکي مکوارد     

قبل از اتمام دوره خواب وجود داشته و بايد ، روياندن بذر

هکاي  دن ايت گونه بذرها مشيص شود. بررسيروش رويان

شکسکت خکواب   دهند كه تيمارهاي فيميولونيکي نشان مي

در مکورد بکذرها در نهايکت    مرطکوب  ويژه سرمادهي بهبذر 

زنکي  هکاي مکوثر بکر جوانکه    منجر به تايير نسبت فيتوهورمون

هاي تجميه كننکده  خواهد شد كه پس از فعال سازي آنميم

تاذيککه جنککيت و در نهايککت    خيککره رککذايي بککذر موجککب  

شود. متيصصکان بکذر معتقدنکد كکه ايکت      زني بذر ميجوانه

تواند جانشيت مناسبي براي برطکر  نمکودن نيکاز     وامل مي

يککا یتککي فراتککر از آن كليککه  وامککل مککؤثر بککر  سکرمايي بککذر 

(. ,Bewley, and Black 1985زنککي بککذر باشککد) جوانککه

ت بنکککابرايت هکککر  کککاملي كکککه منجکککر بکککه افکککماير رلظککک 

توانکد بکه   مکي  ،زني بذر شودهاي موثر بر جوانهفيتوهورمون

 زني آن كم  كند.تحري  جوانه

 آوريجمکع هکاي  اگرچه در مورد تعکدادي از اكسشکت  

بکه   زنکي جوانکه درجکد   1922-24هکاي  در سکال  بابونه شده

 قوه كاهر ،ولي روند كلي، نسبت قابل قبولي مشاهده شد

كکه دليکل  مکده آن     بکود ناميه با افکماير زمکان انبکارداري    

ایتمککای  ککدم رسککيدگي كامککل فيميولککونيکي در هنگککام   

 .اي تاذيه جنيت باشدبرداشت و يا كمبود مواد  خيره
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زنکي بکذر در   از آنجا كکه  مکدتاً نتکايج آزمکون جوانکه     

تواند به طور كامل بکا اسکتقرار گياهچکه در    آزمايشگاه نمي

اسکتقرار  توان گتت آنچه در مکورد  مي ، رجه منطبق باشد

بنيه بذر است كکه ميکمان   ، رست در  رجه اهميت دارددانه

پايداري بذر جوانه زده در شکرايط محيطکي و رشکد و نمکو     

كند. در خصوص بنيکه بکذر نقکر    سريع آن را مشيص مي

 بايکککد مکککد نظکککر قکککرار گيرنکککد   نيکککم   وامکککل ادافيککککي 

(Pirzad, 2011).      در نتيجه كاربرد يک   امکل بکه تنهکايي

در جورت موفقيکت   شود و یتيیاجل نمينتيجه مطلوب 

استقرار و سازگاري گياهچه ممکت است بکا  ، زنيدر جوانه

 موفقيت همراه نباشد.

، با اثر تيمارهاي نگهکداري و سکرما  ها گونهمقايسه بيت 

بکا   T.pinnatumگونکه   بکذر  زنيجوانهدرجد ن داد كه انش
ه استقرار در ممر ، سرماي دوماهه، آوريجمع زمانا مال 

اثکر   برتکر بکود.   ،هکا گونکه سکاير  به و ميانگيت كل آن نسبت 

، A.altissima شکامل ، گونکه  9بر روي سرمادهي تيمارهاي 

A.triumfettii ،T.parthenium نسککبت بککه شککاهد بيشککتر از 

نمونکککه بکککذر گونکککه زنکککي جوانکککهبکککود. هکککا گونکککهسکککاير 

T.parthenium و  آوريجمکع زمکان  ، با تيمارهاي اثر سرما

 بکود. بيشکتري  قرار نسبت به شاهد داراي افماير درجد است

دار تيمارهککاي القککايي   نتککايج همبسککتگي مثبککت و معنککي   

، بويژه براي جتت استقرار در آوريجمعسرمادهي و زمان 

ممر ه، نشان دهنده تاثير هکر دو تيمکار القکايي در افکماير     

هاي بذر و همچنيت اسکتقرار گياهچکه   زني نمونهتوان جوانه

 در ممر ه موثر بودند.هاي یاجله 

، T.parthenium گونککه بککا توجککه بککه چنککد سککاله بککودن

ايکت گيکاه داراي    بذر نشانگر ايت موضوخ است كه تاثيرات

فيميولککونيکي بککوده كککه توسککط تيمککار سککرما رفککع خککواب 

( Sajadi Jaghorogh, 2012سجادي )با ايت نتايج گرديد. 

ي پرايمينکگ  تيمارها مشابه بود. در تحقيقي كه ايشان با اثر

 ، A. altissima هکککککايبکککککر بکککککذر گونکککککهو سکککککرما 
A. haussknechtii ،A. pseudocotula  ،A. tinctoria ،

كه تيمار پرايمنگ و سرما موجکب   مشيص شد، انجام داد

ايت  آنها گرديد. همچنيت زنيجوانه افماير جتاتبهبود و 

( Amini et al., 2015) امينکي و همککاران  نتيجکه بکا نتکايج    

 قت داشت.مطاب

اختت  ماهه  2و  1دو تيمار سرمادهي نتايج یاجل از 

هاي ايکت جکنس بکا    داري نشان نداد و بذر ارلب گونهمعني

زنکي آنهکا رفکع شکد و     ماهکه مشککل جوانکه   سرمادهي يک  

زنککي در افککماير جوانککه چشککمگيري سککرمادهي بيشککتر اثککر

شکد كکه   ها فعاليت قارچنداشت و در برخي موارد منجر به 

تکريت  را تحت تکاثير قکرار داد. بنکابرايت مناسکبت     زنيجوانه

زني بکذر ايکت جکنس    تيمار جهت تحري  و افماير جوانه

ماه سرمادهي تشييص داده شد. در شرايط آزمايشگاه ي 

زني بذر بابونه در آزمايشگاه )زمان آرکاز  طول دوره جوانه

بررسکي   روز بکود.  11زني تا آخريت بذر جوانکه زده(  جوانه

بذر یکاكي از آن اسکت    زنيجوانهمان انبارداري و مدت ز

كه بذر بابونه تحت تاثير مدت زمان انبارداري قرار گرفتکه  

 شود.و دچار زوال بذر مي

 

 قدر دانی

در ايت بررسي همکاران محترم آزمايشگاه تکنولکوني  

و آقايککان:  مهنککدس يگانککه، هککا: مهنککدس فککتحخککانم، بککذر

و مهنکدس پهلکواني در   مهندس اميرخاني ، مهندس سيديان

جککميمانه  مليککات اجرايککي  و هککاي آزمايشککگاهيفعاليککت

یزم است از كليه ايت همکاران گرانقدر  همکاري داشتند.

 جميمانه تشکر و قدرداني شود.
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