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 )گزارش کوتاه علمی(

  )Ferula assafoetida ( آنغوزهزنی بذرجوانه  کاردینالهاي درجه حرارتتعیین
 

 3االحمدي د جامی مجی و3، سهراب محمودي2ل پارساسهی، 1ییمصطفی زنگو٭

  استادیار گروه زراعت و 2، رجندبیدانشگاه لوژي بذر علوم و تکنوگروه ی ارشد دانش آموخته کارشناس1
 رجندبیدانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه 3، رجندبیاصالح نباتات دانشگاه 

 
  چکیده

هاي هاي مکرر از عرصهآنغوزه یکی از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است که به دلیل برداشت
 این  بذرزنی دقیق بیولوژي و رفتار جوانه و مطالعهشناخت. عرض نابودي قرار گرفته استطبیعی در م

 به منظور پژوهش این . آن گرددهاي طبیعیعرصهتواند منجر به توسعه کشت و حفاظت از گیاه می
 هاي تکنولوژي بذر و تحقیقاتی دانشکده در آزمایشگاه1390در سال  واکنش دمایی بذر آنغوزه تعیین

 تیمار مشتمل بر 10کامالًًًٌٌٌ تصادفی با طرح   در قالبآزمایش. شداجرا کشاورزي دانشگاه بیرجند 
صفات .  تکرار به اجرا درآمد4گراد در درجه سانتی 33 و 30، 27، 24، 21، 18، 12، 9، 6، 3دماهاي 

 اثر .زنی زمان جوانهگیننزنی و میازنی، سرعت جوانهدرصد جوانه: گیري عبارت بودند ازمورد اندازه
نشان  هاداده تجزیه رگرسیونآمده از دست به نتایج.دار بودگیري معنیدما بر تمامی صفات مورد اندازه

 درجه 04/31 و 46/13 ، 06/1زنی بذر آنغوزه به ترتیب جوانهو حداکثر هاي حداقل، بهینه دادند که دما
  .باشندگراد میسانتی

  
   اهلی سازي گیاهان،زنیسرعت جوانه ،یین داروگیاها:  کلیديهاي واژه
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  مقدمه
 )Apiaceae (چتریان تیره مهم دارویی  گیاهانازL.  Ferula assafoetidaعلمی  نام با آنغوزه

 زدن تیغ اثر در). 2007کار،  (استو پاکستان  افغانستان از هاییقسمت و ایران  بومیگیاه این. باشدمی
 که داراي شودمی تراوش 1رزین اولئوگام نوع از آنغوزه نام به صمغی نغوزه،آ تازه ریشه و ساقه پایین

 در چرخه زندگی گیاهان اهمیت بسزایی داشته و زنیجوانه ).1996زرگري،  (باشدخواص دارویی می
جا که درجه حرارت اثرات قابل از آن). 1999کلر و کولمان، (کند اغلب پویایی جمعیت را کنترل می

ترین زنی دارد، بنابراین بحرانیزنی از جمله شروع، سرعت و درصد جوانههاي جوانهویژگیتوجهی بر 
  ).2007االحمدي و کافی،  جامی(کند عاملی است که موفقیت یا عدم موفقیت استقرار گیاه را تعیین می

زنی، عموماً به دامنه سازگاري محیطی یک هاي حداقل، مطلوب و حداکثر جوانهدرجه حرارت
زنی با شرایط مطلوب براي مراحل بعدي رشد و نمو گیاهچه را گونه بستگی دارد و تطابق زمان جوانه

طور کلی سه درجه حرارت حداقل، مطلوب و حداکثر هب). 2007آدام و همکاران، (نماید تضمین می
ر این توانند دشوند که بذور هر گونه مشخص میهاي کاردینال شناخته میبه عنوان درجه حرارت

ترین ، کمTb(2(درجه حرارت حداقل یا پایه ). 2004باسکین و باسکین، ( دامنه حرارتی جوانه بزنند
، درجه حرارتی To(3(درجه حرارت مطلوب . دهدزنی در آن رخ میدرجه حرارتی است که جوانه

ین درجه باالتر Tm(4(ترین سرعت را داشته و درجه حرارت حداکثر زنی در آن بیشاست که جوانه
 زنی تجزیهجوانه براي ضروري هايباشند و پروتئینزنی میحرارتی است که بذور در آن قادر به جوانه

 در بذور زنیجوانه بینیپیش مدل ارائه براي هاي کاردینال، دما)2002آلواردو و برادفورد، (شوند  می
زنی جوانه سرعت و دما بین خطی طهراب ن،محققا). 1997رامین، (باشند می نیاز مورد گیاهی هايگونه

 و دما بین رابطه توصیف براي خطی از رگرسیون عمدتاً و اندکرده گزارش گیاهی هايگونه برخی در را
  درمتعدديگزارشات ). 2002آلواردو و برادفورد، ؛ 1997رامین، ( کنندمی استفاده زنیجوانه سرعت

 مختلف گیاهی از جمله گیاهان دارویی، مرتعی و هايزنی گونه خصوصیات جوانه اثر دما برمورد
   ).2007االحمدي و کافی،  ؛ جامی2007آدام و همکاران، ؛ 2006بنایان و همکاران، (زراعی وجود دارد 

                                                   
1- Oleo gum-resin 
2- Base Temperature  
3- Optimum Temperature 
4- Maximum Temperature  
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 استقرار منظور ب هابذر آن زنیجوانه از نحوه اطالع دارویی، گیاهان و کشت سازياهلی فرآیند در
 طبیعی هاياز عرصه که دارویی گیاهان بیشتر اینکه خصوصبه. دارد گیاه ضرورت مطلوب و موفق

 زنی نیازجوانه براي بیشتري زمان مدت به شده اصالح و هاي زراعیگونه به نسبت شوند،می برداشت
هاي رشدي و هاي گیاهی نیازمند آگاهی از نیازجا که اهلی سازي گونهاز آن). 1998رانهام، ( دارند

  گزارشی در مورد چنینو تا کنون) 2000بهاچارگا و همکاران، (ها است بذر آنزنی همچنین جوانه
درجه   و بذر آنغوزهزنی دریافت نشده است، هدف از این پژوهش ارزیابی خصوصیات جوانهآنغوزه

 . باشدهاي کاردینال میحرارت

  
  هامواد و روش

ده کشاورزي دانشگاه بیرجند در هاي تکنولوژي بذر و تحقیقاتی دانشک در آزمایشگاهپژوهشاین 
. ند از منطقه رشیدکوه جندق جمع آوري شد1390در تیرماه سال  بذور آنغوزه.  اجرا گردید1390سال 

، 9، 6، 3 تیمار دمایی شامل دماهاي 10 بذري و 20 تکرار 4 کامالً تصادفی با  طرح در قالبآزمایش
دلیل اینکه بذور آنغوزه داراي خواب  به.  گردیدگراد اجرا درجه سانتی33 و 30 ،27، 24، 21، 18، 12

 درجه 5 روز در دماي 28 مدت هاي دمایی، بذور بهال تیمار پیش از اعم،مورفوفیزیولوژیکی هستند
  جهت حذف خواب قرار داده شدند درصد25/0بنزیل آمینوپورین  دارايدر محیط گراد سانتی

هاي مختلف زنی در دماخواب بذور، آزمون جوانهپس از شکسته شدن . )2009اوتروشی و همکاران، (
 دقیقه ضدعفونی 2مدت  درصد به 5براي این کار ابتدا، بذور با محلول هیپوکلریت سدیم . اجرا گردید

 10هایی به قطر در نهایت بذور درون پتري دیش. ه شدند مرتبه با آب مقطر شست3سپس . ندشد
. سی آب مقطر استریل بودند، کشت شدند  سی5ستریل و  دو الیه کاغذ صافی ادارايمتر که سانتی
  .قرار گرفتند درصد و در تاریکی 70 رطوبت نسبی با هاییها در ژرمیناتوردیش پتري

 که زمانی تا و شد انجام روزانه طور به و آزمایش شروع از پس ساعت 24 زده جوانه بذور شمارش
 مبناي. ادامه یافت مرتب طور هب ) روز21 (رسید ثابت حد یک به زده جوانه بذور تجمعی تعداد
آدام و (د بو غیرمسلح چشم با آن بودن رؤیت قابل و بذر ازپوسته چهریشه خروج بذور، زنی جوانه

 میانگین زمان .شد حرارت محاسبه درجه هر در بذور زنیجوانه و سرعت درصد). 2007همکاران، 
  ):2006اتیوس و خواجه حسینی، م( محاسبه گردیدصورت زیر  به1 )MGT (زنیجوانه

                                                   
1- Mean Germination Time 
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MGT = ∑(nt)/∑(n)  
 نیز برابر با شماره روزي که شمارش بذر انجام t برابر با تعداد بذر جوانه زده در هر روز و nکه در آن 
  .شده است

   : استفاده شدزیر  معادلهاز) 1962ر، یماگو(روش ماگویر با  زنی بذورگیري سرعت جوانهبراي اندازه

 
 

 Di تعداد بذر جوانه زده در هر شمارش و Si ،)بذر در روز (زنیسرعت جوانهRs  :معادلهدر این 
 با )و حداکثر مطلوب ، پایه (لکاردینا هايحرارت درجه تعیین. باشدام میnتعداد روز تا شمارش 

آن  در که گرفت صورت مختلف هايحرارت درجه و زنیجوانه سرعت بین رگرسیونی مدل از استفاده
وابسته  متغیر عنوان به زنیجوانه سرعت  وx)محور(مستقل  متغیر عنوان به مختلف هايحرارت جهدر
دست آمد ه با استفاده از معادالت زیر بISL(1( مدل خطوط متقاطع .شدند نظر گرفته  در)y محور(
 :)2003پارتیال و همکاران، (

f = if (T≤To, region1 (T), region2 (T)) 
Region1 (T) = b (T-Tb) 
Region2 (T) = c (Tm-T) 

 و Tb ،To، )گراددرجه سانتی( درجه حرارت T، )بذر در روز(زنی  سرعت جوانهƒ :در این معادله
Tm سب درصد، قبل از هاي برحداده. باشندمی حداکثر و مطلوب پایه، هايحرارت درجه ترتیببه

 هايروش از استفاده با مدل برازش تجه. اند تبدیل شدهArcsin√x/100اساس آنالیز آماري بر
از نرم   و براي تجزیه واریانس و مقایسه میانگینSigma Plot version 11 افزار نرم از ،رگرسیونی

 5و در سطح احتمال FLSD زمون آگین توسط نمقایسات میا .شد استفاده  SAS version 8.2افزار
  .درصد انجام شد

  
   نتایج

هاي مختلف درجه حرارت بر هاي مربوط به اثر تیمارتجزیه و تحلیل داده از آمدهدستنتایج به
اساس بر.  نشان داده شده است1زنی بذور آنغوزه در جدول درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه

هاي زنی بذور در درجه حرارتنتایج موجود اختالف میانگین درصد، سرعت و متوسط زمان جوانه

                                                   
1- Intersected-lines Model 
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ترین گراد بیش درجه سانتی18-3که در دامنه حرارتی طوريبه). >P%1(ست دار بوده امختلف معنی
 درصد 75/48 زنیدرصد جوانهکه  درجه 6 درجه حرارت جزه زنی اتفاق افتاده است و بدرصد جوانه

زنی هاي واقع در این دامنه حرارتی اختالف معنی داري بین درصد جوانهبوده، در سایر درجه حرارت
گراد  درجه سانتی21 به 18حالی است که با افزایش درجه حرارت از  این در.  استمشاهده نشده
کاهش .  درصد رسیده است5/22 به  درصد25/61 داري کاهش یافته و ازطور معنی زنی بهدرصد جوانه
 25/1گراد به  درجه سانتی33که در طوريهاي باالتر ادامه یافته بهزنی در درجه حرارتدرصد جوانه

   .باشدزنی ثبت شده در این پژوهش میترین درصد جوانهرصد رسیده است که کمد
  

  .زنیزنی و سرعت جوانهزنی، میانگین زمان جوانههاي مختلف بر درصد جوانه مقایسه میانگین اثر درجه حرارت- 1جدول 
)بذر در روز(زنی سرعت جوانه )روز(زنی میانگین زمان جوانه  )درصد(زنی جوانه  )گراد سانتی درجه(ا دم   

421/1  d 38/6  b 70    a 3 

54/1  cd 45/9  c 75/48  b 6 
685/4  ab 59/3  a 70 a 9 
473/5  a 62/3  a 5/57  ab 12 
088/6  a 82/2  a 25/61   ab 18 
27/3  bc 78/1  a 5/22   c 21 
951./ d 25/3  a 10  cde 24 
955./  d 43/2  a 15  cd 27 
308./  d 

 
49/3  a 

 
25/6  de 

 
30 
 289./ d 11/2  a 25/1  e 

 
33 

73/1  61/2  37/13  LSD مقادیر 
  .باشددار می حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی

  
گراد مشاهده گردید با  درجه سانتی6 و 3هاي در درجه حرارتزنی باالترین میانگین زمان جوانه

 به 45/9شدت کاهش یافته و از  زنی بهگراد میانگین زمان جوانهجه سانتی در9 به 6افزایش درجه حرارت از 
گراد ادامه یافته و  درجه سانتی21زنی تا درجه حرارت کاهش میانگین زمان جوانه.  روز رسیده است59/3

 درجه 21 روز رسیده است و سپس با افزایش درجه حرارت به بیش از 78/1تیمار حرارتی به در این 
زنی در محدوده دمایی گرچه اختالف بین میانگین زمان جوانه. دهد روند افزایشی نشان میدوبارهگراد سانتی

 که با افزایش درجه دادندیج نشان نتا .)1جدول  (باشددار نمی معنی) >P% 5(گراد  درجه سانتی33- 9
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افزایش یافته است و از  )>P% 5(طور معنی داري  زنی بهگراد سرعت جوانه درجه سانتی18 تا 3حرارت از 
 با .گراد رسیده است درجه سانتی18 در )بذر در روز( 08/6گراد به  درجه سانتی3در ) بذر در روز (42/1

داري کاهش یافته  طور معنی زنی به گراد به بعد سرعت جوانه درجه سانتی18تداوم افزایش درجه حرارت از 
ترین سرعت این میزان کم. رسیده استبذر در روز  289/0به گراد  درجه سانتی33اي که در است به گونه

   ).1جدول ( باشدزنی مشاهده شده در این پژوهش میجوانه
هاي مختلف زنی بذور آنغوزه در درجه حرارتهاي مربوط به سرعت جوانهتجزیه رگرسیون داده

 نشان داد که درجه )R2 =83/0(با ضریب تبیین مناسب ) ISL(با استفاده از مدل خطوط متقاطع 
 04/31، 46/13، 06/1ترتیب  زنی بذور آنغوزه بههاي پایه یا حداقل، مطلوب و حداکثر جوانهحرارت

  ).1شکل (باشند گراد میدرجه سانتی

X Data

0 5 10 15 20 25 30 35

Y 
D
at
a

0

1

2

3

4

5

6

7

Y= -./36X +11/175Y= ./509X - ./544

Rsqr= ./83
P=./0098

 
 برازش مدل خطوط متقاطع اساسغوزه برزنی توده بذري آنهاي مختلف برسرعت جوانه تاثیر درجه حرارت-1شکل 

)ISL .(محورX  درجه حرارت )درجه سانتی گراد ( و محورYزنی ، سرعت جوانه)دهندرا نشان می) بذر در روز.  
  

  بحث
با افزایش . زنی زیاد بودهاي پایین میانگین زمان جوانهدهد که در دما نشان می1بررسی جدول 

ی افزایش زنزنی کاهش و سرعت جوانهزنی، میانگین زمان جوانهدرجه حرارت تا حد مطلوب جوانه
گراد به وقوع پیوسته ولی  درجه سانتی21زنی در ترین میانگین زمان جوانهو با وجود اینکه کم یافت

 .دار نبودگراد معنی درجه سانتی18 تا 12دست آمده در محدوده حرارتی ههاي باختالف آن با میانگین
 به دما بوده که  نسبتتريزنی شاخص حساسزنی نسبت به درصد جوانهسرعت جوانهکلی طوربه 

همین دلیل از واکنش سرعت   به،)2004تبریزي و همکاران، (دهد زنی را تحت تاثیر قرار میجوانه
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اساس بر). 2006هاردگري، (گردد هاي کاردینال استفاده میزنی به دما براي تعیین درجه حرارتجوانه
چه از بذر و استفاده از رطوبت زنی سریع احتمال خروج به موقع ریشه، جوانه)1991 (اورسرش گزا

 با افزایش دما به باالتر از دماي مطلوب .دهداستقرار بهتر گیاهچه را افزایش میخاك و همچنین 
به زنی زنی بذور آنغوزه کاهش یافته است و در دماي حداکثر، سرعت و درصد جوانهسرعت جوانه

زنی را عامل توقف هاي ضروري جوانهتغییر پروتئین) 1995( مک دونالد  وکاپلند .رسدصفر می
هاي باال عالوه بر کاهش بیان کرد که دما) 2006( هاردگري .دانندزنی در دماي حداکثر میجوانه

 .شوند بذر نیز مینابوديزنی سبب سرعت جوانه

دهنده توان باالي این گیاه در گراد نشان درجه سانتی3زنی بذور آنغوزه در درصد باالي جوانه
روید، این گیاه در اواسط اسفند ماه  متر می1000آنغوزه اغلب در ارتفاعات باالي . تحمل سرما است

احمدي  ).2002؛ پیرمرادي، 1995شاد، (باشد هاي پایین میسبز شده و قادر به تحمل درجه حرارت
 زیستگاه و جنس مشترك با  داراي که گیاهی)Ferula gummosa(ریجه بذور بانشان داد که ) 2011(

زدند، این در حالی است  درصد جوانه 75 حدودگراد  درجه سانتی3 در درجه حرارت آنغوزه است،
 12که در درجه حرارت )  درصد92(زنی زنی در این دما با حداکثر میزان جوانهکه بین درصد جوانه

درصد  . وجود نداشت)>P% 5( داري  شد، از لحاظ آماري اختالف معنیگراد مشاهدهدرجه سانتی
تر بود و با افزایش دما به باالتر  بیشگراد درجه سانتی18پایین تر از هاي زنی بذور آنغوزه در دماجوانه

هاي در بررسی رفتار) 2005(ملتی و همکاران . از این درجه حرارت افت شدیدي را نشان داد
 5هاي بیان کردند که بذر این گیاه در دما) Ferula gumosa(تاریخ کشت مطلوب باریجه زنی و  جوانه

 درجه 11زنی را داشته است ولی با افزایش دما به ترین درصد جوانهگراد بیش درجه سانتی8تا 
  . درصد کاهش یافته است25/6زنی آن به گراد جوانه سانتی
زنی زنی با حداکثر سرعت جوانه حداکثر درصد جوانه وقوع1هاي موجود در جدول اساس دادهبر

گراد  درجه سانتی18 تا 9زنی در بازه دمایی  زیرا بین مقادیر درصد و سرعت جوانه.داردتطابق 
اساس برازش مدل رگرسیونی خطوط متقاطع  بر. شود مشاهده نمی)>P% 5(اختالف معنی داري 

 04/31 و 46/13، 06/1ترتیب  زنی بذور آنغوزه بهههاي حداقل، مطلوب و حداکثر جواندرجه حرارت
 برخی از گیاهان از جمله تعدادي از دهند کهمطالعات انجام شده نشان می. گراد بوددرجه سانتی

هاي رشد یافته روي صخره ها قادرند به نحو قابل توجهی در گیاهان زینتی نواحی مرتفع و گونه
زنی بذر به ژنتیک دماي بهینه جوانه). 2005فنر و تامسون، (بزنند هاي نزدیک به نقطه انجماد جوانه  دما
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براي ). 2001سلیمی و قربانلی، (کند، بستگی دارد گیاه و شرایط اقلیمی که گیاه در آن رشد و نمو می
 30-40 و 15-30ترتیب بین زنی بههاي گیاهی دماهاي مطلوب و حداکثر جوانه گونهتربیشبذور 

هاي کاردینال، امکان ارزیابی با تعیین درجه حرارت ).1995کاپلند و مک دونالد، (اند گزارش شده
). 2003پارتیال و همکاران، (گردد ها ممکن میها و زمان کشت آنهاي جغرافیایی گونهمحدودیت

 آنغوزه است، مانندزنی بذر گام نخست در جهت اهلی سازي گیاهانی آگاهی از محدوده حرارتی جوانه
 زمینه نابودي این ذخایر ارزشمند گیاهی را فراهم نموده ،هاي طبیعیعرصهها از رویه آنداشت بیکه بر
 .است
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(Short Technical report) 
 

Evaluation of cardinal temperature for germination of asafoetida  
(Ferula assafoetida .L) seeds 
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Abstract 
Asafoetida is one of important medicinal plant of the Apiaceae family that due 

to over harvesting from natural pastures has been endanger to elimination. 
Knowledge and studies of plant biology and germination behavior can lead to the 
development of its cultivation and protection in the natural pastures. This 
experiment was conducted to evaluate Asafoetida seeds germination on the 
response to temperature in Seed Technology and Agricultural Research 
Laboratories of Birjand University in 2011. For this experiment using a completely 
randomized design with 10 treatments consisting of 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30 
and 33 degree of Celsius in four replications. Traits measured were germination 
percentage, germination rate and mean germination time. Temperature was 
significantly effected on all measured traits (P<%1). Results of regression analysis 
of data with intersected-lines (ISL) model showed those minimum, optimum and 
maximum seed germination temperatures were 1.06, 13.46 and 31.04 degree of 
Celsius respectively. 
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