
  گینه بذر سیاه و روشهاي شکستن خواب زنی مشکالت جوانهبررسی 
)Dendrostellera lessertii Van Tiegh(  

 
 3شیدا حسینی و 2زارع  ، عباس قمري1لقا قربانلی مه

 
  چکیده

اي است که در  بوته اي گونه )Dendrostellera lessertii Van Tiegh( گینه سیاه
یرخوشخوراك است، مورد از آنجا که این گیاه براي دام غ .ایران گسترده است مراتع هاي عرصه

طور قابل توجهی  به گینه سیاهبرگهاي  عصاره سمی. و مرتعداران قرار نگرفته است توجه محققان
اثر ترکیب . کند آنها جلوگیري می يتصاعد تکثیردهد و از  تکثیر سلولهاي سرطانی را کاهش می

فسفاتاز در چهار نوع سلولهاي  روي فعالیت آنزیم آلکالین خالص عصاره سلولهاي برگ این گیاه بر
شناخت و  ،براي تولید وسیع، اهلی کردن و اصالح این گیاه دارویی .سرطانی انسان مؤثر است

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کیفیت بذر، . بذر آن ضروري است از طریق بررسی روشهاي تکثیر
بذرهاي مورد نیاز این تحقیق از چند . زنی بذر است زنی و درصد جوانه بررسی چگونگی جوانه

تیمارهاي اعمال شده بر روي . آوري شد رویشگاه مختلف، از استانهاي مرکزي و اصفهان جمع
، شن گلدانی، اسید )GA3(اسید جیبرلیک  ،)KNO3(سرما، نیترات پتاسیم تیمار بذرها شامل پیش 

هاي بذري هر تیمار از  نمونه کردن عفونیبراي ضد. و شاهد بودند )H2SO4% (95سولفوریک 
آزمون اولیه در دو دماي . دقیقه استفاده شد 10به مدت  محلول ویتاواکسمحلول ضدعفونی کننده 

چه و  زنی و رشد ریشه میزان جوانه. انجام پذیرفت) ºC20 - 25(و دماي متناوب  )ºC25(ثابت 
ها بر  ل تصادفی انجام و مقایسه میانگینچه با تیمارهاي مذکور در قالب طرح بلوکهاي کام ساقه

تیمارهاي بکار گرفته شده،  میاندر . مورد تجزیه قرارگرفتند  = α%5در سطح  اساس آزمون دانکن
دشوار بودن . دقیقه بدست آمد 5به مدت % 95زنی در تیمار اسید سولفوریک  بیشترین جوانه

توان با  اي آن باشد که می بازدارندگی پوستهناشی از  که احتمال دارد گینه سیاه يبذرهازنی  جوانه
الزم به ذکر است که در طبیعت پوسته . دهی شیمیایی یا مکانیکی آنرا برطرف نمود روشهاي خراش

به عنوان مزیتی ارزشمند از این گیاه براي حفظ و تداوم  گینه سیاهسخت و غیر قابل نفوذ بذرهاي 
  . رود خشک ایران به شمار می نسل این گونه دارویی در شرایط خشک و نیمه

ش زنی، پی جوانه گیاه دارویی، ،)Dendrostellera lessertii( گینه سیاه :کلیديهاي  واژه
  .مکانیکی و دهی شیمیایی خراش اي، سرمادهی، بازدارندگی پوسته

                                                 
  واحد گرگان دانشگاه آزاد اسالمی  -1
 13185 – 116پ . مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران ص -2
  دانشگاه پیام نور تهران -3
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  مقدمه
و از بی شاي خ ، گیاهی بوته)Dendrostellera lessertii Van Tiegh( گینه سیاه

است که به صورت طبیعی و خودرو در )Thymelaeceae(تیره مازریون هاي  گونه
اي و  اي یا بوته درختچه بیشتر تیرهاین  هاي گونه. روید مراتع ایران میاي از  قسمت عمده

  اغلب در نیمکره که باشد گونه می 500جنس و  50ندرت علفی و داراي بیش از  هب
گیاهان  میاندر ). 1374یانی، خا(د نشو میجنوبی مانند استرالیا و جنوب آفریقا یافت 

هاي مهم دارویی نیز وجود دارد که بسیاري از آنها هنوز شناخته نشده  این تیره، گونه
  ).1369زرگري، (است 

ی و اثر یخاصیت داروبرگهاي آن  عصاره سمی از جمله گیاهانی است که  گینه سیاه
اي، روي فعالیت آنزیم  اثر عصاره برگهاي این گیاه بوته. ضد توموري دارد

 Sadghi(سی شده است رسلولهاي سرطانی انسان براز در چهار سري  1فسفاتاز آلکالین
با استخراج . اند جدا کرده 2ترپن دي برگهاي این گیاه یک استر از). 2002 ،و همکاران

این استر جدید، اثر این عصاره سمی برگی را روي چهار سري سلول لوسیمیایی، سلول 
این ترکیب خالص  .ت و سلول سرطانی تیروئید مورد بررسی قرار دادندوستای پرسرطان

همچنین از  و دداعصاره سلولی به طور قابل توجهی تکثیر سلولهاي سرطانی را کاهش 
 کردنیز جلوگیري  Sبه  G1پیشرفت و ازدیاد سلولهاي سرطانی در مرحله عبور از 

)Sadghi و  با خواص یکسان تولید انبوه این گیاه براي بنابراین. )2002 ،و همکاران
و همچنین جلوگیري از تخریب منابع  گینه سیاهحفظ ذخایر ژنتیکی، تداوم تولید 

براي  .رسد مینظر  این گیاه دارویی ضروري به) زنی هجوان(طبیعی، مطالعه تکثیر جنسی 
 عاملسه  زنی و شاخص بهینه بذر زنی، سرعت تجمعی جوانه ارزیابی کیفیت بذر، جوانه

که زنده بودن ( تر آزمایش تترازولیوم طور مصنوعی هزنی یا ب آزمون جوانه .مهم هستند

                                                 
1- Alkalin phosphatase 
2- Ester diterpen 
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علیزاده و عیسوند، (، آزمونهایی براي تعیین قوه نامیه بذرها هستند )دهد بذر را نشان می
1380.( 

در . است چه از پوسته بذر خروج ریشه ،زنی بذر هاي قابل رؤیت جوانه اولین نشانه
چه است که در بذر علف  هاي قابل رؤیت، خروج ساقه رد خاصی نیز، اولین نشانهموا

به ). Mayber– Poljakaff ،1989و Mayer (شود  یمشاهده م ).Salsola spp( شور
زمینی که هنوز قادر به فتوسنتز رصورت یک اندام زی به چه ساقهچه،  دنبال خروج ریشه
خیساندن بذر،  :شامل زنی براي آزمون جوانه ذرب سازي اولیه آماده .کند نیست، رشد می

و استفاده از ) مکانیکی، شیمیایی یا مورفولوژیکی(رکود بذر  بر طرف کردن هر نوع
زنی، به مواد رشد گیاهی درونی و شرایط  جوانه. است) هورمونها(مواد رشد گیاهی 

ریک ها اثر تح برلینیدهد که ج گزارشهاي متعددي نشان می. محیطی حساس است
اثر باز دارنده در ) ABA(ها نقش تنظیم کننده و اسید آبسیزیک  کننده، سایتوکنین

از سایر مواد نیز نیترات پتاسیم، ). Qamaruddin ،1991(زنی بذرها دارند  جوانه
ویژه، اثر  شرایط، براسینولید و استریگول نیز در 2لنین ، فوزیکوکسین، کاتی1هراوتیو

  ).1985اران، و همک Ellist(دارند  زنی تحریک کننده بر جوانه
این رسد که  نظر می به. پوشش سخت و غیر قابل نفوذي دارند گینه سیاهبذرهاي 

با مشکل مواجه  بذرهازنی  جوانهتا سختی و مقاومت مکانیکی پوسته بذر باعث شود 
روشهاي مختلف مکانیکی  ها با استفاده از رفع این مقاومت هدف از این پژوهش. دگرد

استفاده از اسید (شیمیایی  مواد یا) پلالراش دادن پوسته با سوهان یا اسکخ(
هاي  به منظور شکستن خواب بذرهاي گونه. دباش می) تیمار آب داغسولفوریک، اتر و 

زنی آنها با توجه به شرایط رویشگاهی و نیازهاي  اي و تحریک جوانه اي یا بوته درختچه

                                                 
1- Thiourea 
2- Catinglenin 
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هاي  در دماهاي مختلف با دوره 1له سرمادهی، تیمارهاي مختلفی از جمکیاکولوژی
با عوامل مکانیکی یا شیمیایی، قرار دادن بذر در آب داغ، استفاده  2دهی متفاوت، خراش

زنی، مورد استفاده  برلیک در محیط جوانهیاز مواد شیمیایی نظیر نیترات پتاسیم و اسید ج
 .D( گینه سیاهبذرهاي زنی  در نتیجه تیمارهاي مختلف براي جوانه. گیرند قرار می

lessertii( ،زنی و امکان ایجاد مزرعه یکنواخت منظور رفع عوامل بازدارنده جوانه به 
  .بکار خواهد رفت این گیاه يبذرهابراي 
 

  مواد و روشها
قره (، شازند )کوه حاجی قارا(بذرهاي مورد نیاز این تحقیق از مناطق گلپایگان 

آوري  جمع 1382در سال  تانهاي مرکزي و اصفهاناز اس) جاده گوار(و قشالق ) کهریز
استفاده شد لیکن  درصد 5/0 بذرها از محلول تترازولیوم 3نامیه  براي تعیین قوه. شد
دلیل پوسته سخت و پوشش شبه  ، به)سال جاري يبذرها( بذرهارغم تازه بودن   به

. ن دادندذرها واکنش مثبت نشادرصد ب 6/26، فقط بذرهاهاي  موسیالژ اطراف لپه
به  4تیمار پیش سرمادهی 5الب یک طرح بلوکهاي کامال تصادفی با ق سی درربر بنابراین
مدت  به PPM،200و  100 برلیکی، اسید ج(KNO3) %2/0 نیترات پتاسیم ،هفته 4مدت 

مورد آزمون  تکرار 3دقیقه در  5مدت  به %95، شن گلدانی، اسید سولفوریک ساعت 24
مودن بذرها، عفونی ناي ضددیش، بر بذرها در پتريع و کشت قبل از شرو. قرار گرفت

 هور نمود دقیقه غوطه 10به مدت  محلول ویتاواکسعفونی کننده آنها را در محلول ضد
ه بذر بر روي دو الی عدد 20سپس تعداد  .با آب مقطر شستشو داده شدندسه بار و 

دیش مقدار کافی آب  يپتر  به هر. دیش قرار گرفتند کاغذ صافی وایتمن در داخل پتري

                                                 
1- Stratification 
2- Scarification 
3- viability 
4- Prechiling 
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ساعت  14(ضافه شد و در دستگاه ژرمیناتور با دماي متناوب ا )لیتر میلی 5( مقطر
و ) ºC20و دوره تاریکی  ºC25ساعت تاریکی، دماي دوره روشنایی 10و  روشنایی

. لوکس قرار گرفتند 1000و شدت نور % 70، رطوبت نسبی محیط )ºC20(دماي ثابت 
ترتیب یک هفته، دو  ي بذرها بهسرمادهی، مدت اعمال سرما برا در اعمال تیمار پیش

در  و سپس انتقال به شرایط طبیعی ºC5هفته، سه هفته و چهار هفته سرمادهی در دماي 
نیز ) غیر از شن گلدانی به(دار سایر تیمارها  بذرهاي جنین .دو دماي ثابت و متناوب بود

ها  دیش پتري. ي تیمار مربوطه قرار گرفتندعفونی در دو الیه کاغذ صافی براپس از ضد
شدند و ضمن  یا گلدانهاي حاوي بذر واقع در ژرمیناتور به طور روزانه سرکشی می

اي از آب در اطراف بذر  اي که هیچ الیه به گونه(تأمین رطوبت آنها در حد مطلوب 
  . شد زنی آنها ثبت می رات جوانهیتغی) تجمع پیدا نکند

  
  نتایج

 زنی فقط نتایج جوانه بنابراینجوانه نزد،  دماي متناوبکه هیچ بذري در نظر به این
 پیش تیمار شامل پنج. مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت ºC20دماي ثابت  در

 برلیکی، اسید ج(KNO3) %2/0 نیترات پتاسیم ،هفته 4به مدت  ºC 4در دماي سرمادهی
 دقیقه 5مدت   به %95لفوریک اسید سو و ، شن گلدانیPPM 200و  100با دوز 

مقایسه ). 1جدول شماره ( ندداشت گینه سیاهزنی بذر  بر درصد جوانه داري اختالف معنی
چند  با استفاده از آزمون گینه سیاهها براي تیمارها اعمال شده بر بذرهاي  میانگین

 5به مدت % 95سولفوریک  نشان داد که تیمار اسید α% = 5دانکن در سطح  اي دامنه
صد رداري نسبت به سایر تیمارها برتر بود و سبب افزایش د طور معنی دقیقه به

نیترات  هفته، 4به مدت  ºC4 در دماي سرمادهی پیش يتیمارها  میاناما  .زنی شد جوانه
 اختالف شن گلدانی و PPM 200و  100با دوز  برلیکی، اسید ج(KNO3)% 2/0 پتاسیم
کمترین درصد  .گرفتند قرار )b(ا در یک دسته و همگی آنه نداشت داري وجود معنی
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تعلق داشت که در آنها هیچ  زنی به تیمارهاي اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم جوانه
% 95ه از تیمار اسید سولفوریک استفادهمچنین  .)2جدول شماره ( بذري سبز نکرد

و عدم  دقیقه در آزمایشهاي مقدماتی سبب آسیب رساندن به جنین 5مدت بیش از  به
  .ظهور گیاهچه گردید

 
به  ºC4در دماي سرمادهی پیش پنج تیمار شامل انس اثرنتایج تجزیه واری -1جدول شماره 

، شن PPM 200و  100با دوز  برلیکی، اسید ج(KNO3)% 2/0 نیترات پتاسیم هفته، 4مدت 
 )D. lessertii( گینه سیاهزنی  بر جوانه دقیقه 5مدت   به %95اسید سولفوریک  و گلدانی

d  منابع تغییرات
f 

میانگین مجموع مربعات  ssمجموع مربعات 
MS 

F 

  ns 0000/0  000/0  0000/0  1  تکرار
/6700**  7500/26  0000/107  4  تیمار

35  
  -  7500/0  0000/3  4  اشتباه
  - -  0000/110  9  کل

ns : استدار  نیمع %1  در سطح تیمارها میانتفاوت **: و  تیمارها معنی دار نیست میانتفاوت.  
 

   گینه سیاه بذرها زنی بر جوانه تیمار مختلف پیش 5میانگین مقایسه  -2جدول شماره 
)D. lessertii( اي دانکن با استفاده از آزمون چند دامنه  

  زنی درصد جوانه  زنی بذر جوانه تیمار پیش  ردیف
  a 33/31  %95اسید سولفوریک   1
 b 67/4  پیش سرمادهی  2

  b 33/2  شن گلدانی  3
  b 000/0  اسید جیبرلیک  4
 b 000/0  نیترات پتاسیم  5

  .داري ندارند اختالف معنی α% = 5 ها با حروف مشابه از نظر آماري در سطح میانگین
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 )سمت چپ( و بدون جنین )سمت راست( دار مقایسه بذرهاي جنین -1شکل شماره 

  گینه سیاه
  

  
اسید سولفوریک زنی  پیش تیمار جوانهدر  گینه سیاهزنی بذرهاي  جوانه -2شکل شماره 

95%   
  دقیقه 5به مدت 
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  گینه سیاهزنی بذرهاي  اثر تیمارهاي مختلف بر درصد جوانه -3شکل شماره 

  
  بحث

زیرا . است گینه سیاهزنی  این اولین مطالعه در مورد جوانه دهد که ها نشان می بررسی
مورد توجه بوده و تحقیقات علت سمیت برگها و عدم خوشخوراکی، این گیاه کمتر  به

یاهی هاي گ گونه) hard seeds( يبذرهاسختی  .اندکی در مورد آن انجام یافته است
موجب بقاء اینگونه گیاهان در شرایط  شده ووب وحشی جزء خواص مفید آنان محس

، )به سبب سختی پوشش( گینه سیاهن خواب بذر دبراي بر طرف نمو .گردد نامسائد می
. )2و  1 هاي شماره جدولهاي( باشد دهی مناسب و سودمند می راشاعمال تیمار خ

شود که  باعث می) Fabaceae(هاي نخودیان  سختی پوشش بذر بسیاري از گونه
 در مورددر مطالعاتی که ). Dais، 1970(زنی بذر آنها با مشکل مواجه شود  جوانه

صورت ) Ceratonia siligna(و خرنوب ) Albizia julibrissin(بذرهاي شب خسب 
 به سبب(که براي برطرف کردن خواب بذر شب خسب داده شد گرفته است نشان 

اما  .دهی شیمیایی مناسب و سودمند بوده است اعمال تیمار خراش نیز )سختی پوشش
رغم کاهش ممانعت فیزیکی پوشش، مضر بوده و  نوب چنین تیماري بهخردر مورد بذر 
 دشب خسب به واسطه سختی پوشش کاربر اما براي خواب بذر. شود توصیه نمی
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مطالعاتی هم ). 1380نصیري و عیسوند، (تیمارهاي مکانیکی و شیمیایی سودمند است 
، نشان داد که )ها منتشر نشده است داده( انجام شد گینه سیاهکه در زمینه ریزازدیادي 

. است زنی سریع بذرها مفید براي جوانه) لپلبا سوهان و اسکا(دهی مکانیکی  خراش
برلیک براي غلبه بر یو اسید ج دهیسایر تیمارهاي اعمالی از جمله پیش سرما

با اینکه در بذر  .داري با شرایط طبیعی ندارند ، تفاوت معنیبذر بازدارندگی پوسته
موجود در  هباعث اثر بر مواد بازدارند دهیسرما پیش تیمارها اعمال  بسیاري از گونه

کند که خاصیت بازدارندگی ندارند،  را به موادي تبدیل می و آنها پوسته و یا جنین شده
تحریک  دهیپیش سرما تیمار زنی در اینگونه بذرها پس از اعمال ه فرایند جوانهجدر نتی
) ماده بازدارنده(برلیک که باعث کاهش غلظت اسید آبسیزیک یشود یا اثر اسید ج می

لیکن در بذر ). 1380یسوند، علیزاده و ع(کند  زنی را تسریع می شده و عمل جوانه
بازدارندگی پوسته سخت بذر  حذف هیچ کدام از تیمارهاي مذکور اثري بر گینه سیاه

شود که تیمار با اسید  گیري می سی چنین نتیجهرهاي حاصل از این بر هو از داد نداشت
تواند جانشین مناسبی براي همه تیمارهاي فوق  دقیقه می 5به مدت % 95سولفوریک 

  .باشد
  

  سپاسگزاري
با همکاري بخش تحقیقات  این پژوهش در بخش تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران

وسیله از همکاري  بدین. ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انجام گرفتژنتیک و فیزیولوژي
خصوص آقایان مهندس عیسوند و دکتر عارفی قدردانی  هفوق ب هاي انه همکاران بخشمصمی
  .گردد می
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  ابعمن
مؤسسه تحقیقات جنگلها و  ،15شماره  .یونرفلور ایران تیره ماز .1374 انی، خدیجهیاخ

   .تهران، ایران مراتع،
چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،  ،جلد چهارم .گیاهان دارویی .1369 ي، علیرزرگ

 .ایران

سرعت   زنی، سی درصد جوانهربر .1380 رضا عیسوند محمدعلی و حمید علیزاده، 
ایشگاهی گونه دارویی تحت شرایط آزم 9زنی و شاخص بنیه بذر  معی جوانهتج

 ،)7(تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران  .مطلوب و پیش سرما
  .تهران، ایران انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 

ستن سی اثر اسید سولفوریک بر شکربر .1380 نصیري، محسن و حمید رضا عیسوند
تحقیقات ژنتیک و اصالح  .زنی بذرهاي شب خسب و خرنوب خواب و جوانه

، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی جنگلها و مراتع، )8(گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 
 .تهران، ایران
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