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بهبود جوانهزنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر
فاطمه احمدلو ،1مسعود طبری کوچکسرایی ،2پژمان آزادی 3و آیدین حمیدی

4

9دانش آموخته دکتري جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبيعی نور دانشگاه تربيت مدرس
5استاد گروه جنگلداري ،دانشکدۀ منابع طبيعی نور دانشگاه تربيت مدرس
3استادیار گروه بيوتکنولوژي ،پژوهشکدۀ گل و گياهان زینتی محالت
4استادیار گروه زراعت ،مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
(تاریخ دریافت9313/5/2 :؛ تاریخ پذیرش)9314/5/91 :

چکیده
جنس زالزالك ( )Crataegus L.از مهمترین درختچههاي زینتی و دارویی و بسيار مقاوم بهه شهرایم محي هی اسهت
جوانهزنی بذر در گونههاي جنس زالزالك بهدليل داشتن آندوکارپ استخوانی و خواب جنين به سختی انجام میگيرد
بهمنظور بررسی درصد جوانهزنی بذر  Crataegus pseudoheterophyllaتحت تيمارهاي خراشدههی مکهانيکی و آب
اکسيژنه ،بذرها در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی با سه تکرار در گلدانهاي پالستيکی کاشهته
شدند تيمارهاي خراشدهی مکانيکی و محلول شيميایی آب اکسيژنۀ یك درصد با مدت زمانههاي (،10 ،00 ،40 ،0
 590 ،980 ،920 ،950و  540دقيقه) در ترکيب با الیهگذاري متناوب (یك ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی ،یهك
ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی ،یك ماه سرمادهی) انجام گرفت مقدار کارتنوئيد ،آنتوسهيانين ،کربوهيهدراتههاي
محلول و عناصر معدنی در ميوه و بذر نيز تعيهين شهد نتهایش نشهان داد کهه بيشهترین درصهد جوانههزنهی در تيمهار
خراشدهی مکانيکی ( 91/7درصد) در مدت زمان  540دقيقه و در آب اکسيژنه یك درصهد ( 50/7درصهد) در مهدت
زمان  950دقيقه وجود دارد مقدار کارتنوئيد در ميوه و بذر بهترتيهب  0/218و  0/57ميلهیگهرم بهر گهرم وزن تهازه،
آنتوسيانين  0/3و  0/33ميلیگرم بر گرم وزن خشهك ،کربوهيهدرات محلهول  81/3و  92/4گهرم بهر  900گهرم وزن
خشك ،کلسيم  3070/4و  815ميلیگهرم بهر کيلهوگرم ،فسهفر  5053/1و  709/8ميلهیگهرم بهر کيلهوگرم ،پتاسهيم
 0319/3و  9420ميلیگرم بر کيلوگرم ،منيزیم  104/0و  340/4ميلیگهرم بهر کيلهوگرم و نيتهروژن  9/5و  0درصهد
اندازهگيري شد در نتيجه میتوان گفت بذرهاي زالزالك داراي خواب عميق فيزیکی و فيزیولوژیکی و گوشهت ميهوه و
بذر آن حاوي ميزان باالیی از ترکيبهاي فنوليکی ،کربوهيدراتهاي محلول ،کارتنوئيدها و مواد معدنی میباشند
واژههای کلیدی :آنتوسيانين ،خراشدهی ،عناصر معدنی ،کارتنوئيد ،کربوهيدرات

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس01995540520 :

ایميلmtabari@modares.ac.ir :
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مقدمه و هدف
جههنس زالزالههك ( )Crataegus L.درختههان یهها
درختچههایی خزانکننده متعلق به خانوادۀ گل سرخيان
( )Rosaceaeبهها بههيش از  580گونههه در سراسههر جهههان
است در ایران حدود  57گونه ( 55گونه ،پنش هيبریهد) از
این جنس وجود دارد و از این تعداد چهار گونۀ انهدميك،
پههنش گون هۀ نههادر و چهههار گونههه در حههال انقههرا اسههت
(خاتمساز )9379 ،من قۀ پراکنش گونۀ زالزالك ایروانهی
( )Crataegus pseudoheterophylla Pojark.از
ارمنستان و آناتولی و قفقاز تا ایران و افغانستان اسهت و
در استانهاي غربی ،شهرقی ،مرکهزي و شهمال کشهور،
گونههایی از جنس زالزالك وجود دارد ایهن گيهاه داراي
ارزش دارویی -صنعتی ،زینتی ،صهادراتی اسهت و ميهوۀ
آن قابليت خهوراکی دارد و بههعنهوان پایهۀ بهه ،گالبهی،
ازگيل و سيب نيز از آن استفاده مهیشهود زالزالهك بهه
شرایم سرما و خشهکی و نهوخ خهاک مقهاوم و سهازگار
است اکثهر بهذرهاي جهنس زالزالهك داراي آنهدوکارپ
استخوانی و خواب درونی و بيرونیاند ،یعنهی عهالوه بهر
وقوخ خواب فيزیکی (مقاومت مکهانيکی پوسهته) ،داراي
خواب جنين نيز هستند و جوانههزنهی آنهها بها مشهکل
مواجه است و گاهی دو تها سهه سهال طهول مهیکشهد
()ISTA, 2008; Bujarska-Borkowska, 2007
وجود خواب در بذر آن بهدليل پوستۀ ضهخيم ،وجهود
مههواد بازدارنههده در بههذر و ميههوه ،نبههود یهها کمبههود
هورمههونهههاي رشههد و عههدم بلههو جنههين اسههت
( )Bujarska-Borkowska, 2006زالزالههك ایروانههی
( )C. pseudoheterophyllaميههوه سههيبی کوچههك
تكهستهاي ،تقریباً سياه ،کروي با آندوکارپ اسهتخوانی
و هستههاي کوچك است که این ویژگی سبب میشهود
جوانهزنی آن ضعيف باشد (مظفریان)9383 ،
خراشدههی مکهانيکی و اسهتفاده از آب اکسهيژنه
مههیتوانههد بههراي شکسههتن خههواب بههذر بهههکههار رود
خراشدهی مکانيکی روشی متداول براي غلبه بر نفهو
ناپذیري پوشش بذر به رطوبت و گازها بهشمار میرود
( )Bishnoi et al., 1993خهراشدههی مکهانيکی بها

بهبود جوانهزنی بذر زالزالك ایروانی و

سنباده ،با نفو پذیر کهردن پوسهته و شکسهتن خهواب
بهههذر در سهههه گونه هۀ ،Crataegus babakhanloui
 C. aminiو  C. persicaتوسههم ميههرزاده واقفههی و
همکههاران ( )9388و در  Prunus communisتوسههم
) Nasir et al. (2001تأثير معنیداري بهر جوانههزنهی
بههذر داشههته اسههت ) Heidari et al. (2008روي
 Prunus scopariaو  P. webbiiتسریع در جوانهزنهی
را با تيمار خراشدهی مکانيکی گزارش کردند
آب اکسيژنه نوعی اکسيدکننده اسهت کهه محلهول
آن براي خراشدهی شيميایی پوستۀ بذر و افهزایش و
تسریع جوانهزنی بذرهاي گونهههاي گيهاهی بسهته بهه
غلظهههت و مهههدت تيمهههار اسهههتفاده مهههیشهههود
( Jiang and Huang, 2001; Vandenabeele et al.,
;2003; Dolatabadian and Sanavy, 2008
)Müller et al., 2009; Barba- Espín et al., 2012

) Hudson and Carlson (1998گزارش کردهاند کهه
براي کاهش مهدت زمهان خهواب بهذر ،C. douglasii
شستوشوي بذرها با آب اکسيژنه یك درصهد بههمهدت
 92دقيقه و سپس چينۀ سرمایی بهمدت چهار ماه مؤثر
است ) Imani et al. (2011با تيمارههاي آب اکسهيژنه
(نيم و یك درصد براي  54سهاعت) و اسهيد جيبرليهك
( 520و  200ميلههیگههرم در ليتههر بههراي  30دقيقههه) و
سپس چينۀ سهرمایی در دمهاي  7درجهۀ سهانتیگهراد
بهههمههدت  9تهها  1هفتههه روي ،Prunus scoparia
 P. communisو  P. haussknechtiiنتيجهه گرفتنهد
کهه نهيم درصهد آب اکسهيژنه در 200 ،P. scoparia
ميلیگرم در ليتر اسيد جيبرليهك در  P. communisو
 P. haussknechtiiو  520ميلهیگهرم در ليتهر اسهيد
جيبرليك در  P. scopariaبيشترین مقدار جوانههزنهی
را نشههان داد ) Ghildiyal et al. (2009روي بههذر
 Pinus roxburghiiو )Zeinalabedini et al. (2009
روي  P. elaeagnifolia ،P. scopariaو P. hausskenchtii
تسههریع در جوانهههزنههی را بهها اسههتفاده از آب اکسههيژنه
مشاهده کردهاند
زالزالك منبع غنی آنتهی اکسهيدانتههاي طبيعهی
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بهههویههژه فالونوئيههدها (،)Benmalek et al., 2013
کاروتنوئيهد (،)Olsson et al., 2005; Kazaz et al., 2009
آنتوسيانينها ( ;Isfendiyaroglu and Ozeker, 2001
،)Guo et al., 2003; Tural and Koca, 2008
کربوهيدراتها ( Bignami et al., 2003; Garg et al.,
 )2008; Nisar et al., 2009و مهههواد معهههدنی
( )O¨zcan et al., 2005است برخی ترکيبهات موجهود
در بههذر هماننههد سههيانيد هيههدروژن ،ترکيبههات فنلههی،
فالونوئيد و پروآنتوسيانيدین در بذرهاي C. monogyna
و  )Mraihi et al., 2013( C. azarolusاز طریق تأثير
بههر تههنفس از جوانهههزنههی بههذر جلههوگيري مههیکننههد
) Mraihi et al. (2013خههارج شههدن مقههدار زیههادي
سههيانيد هيههدروژن را کههه نههوعی ترکيههب سهههمی
اسههت از بههذرهاي  C. monogynaو  C. azarolusو
) Qrunfleh (1991مقدار زیادي اسهيد آبسهزیك را در
بذر  C. azarollusگزارش کردهاند ترکيبهاتی هماننهد
قندها و نمكها که فشار اسمزي زیهادي دارنهد نيهز از
بازدارنههدههههاي جوانهههزنههی محسههوب مههیشههوند
( (Barros et al., 2011آنتوسيانينهها ،ویتهامينهها و
کارتنوئيدها از ترکيبات فنلی و بازدارندههاي جوانهزنهی
هستند ترکيبات بازدارندهها با تغيير در ساختار بهذر تها
تغيير در کنترل بيان ژن و فعاليت آنزیمها سبب خهواب
بذر میشوند و بر فرایند جوانهزنی تأثير میگذارند
نظههر بههه سياسههت سههازمان جنگههلههها و مراتههع
در خصوص حفظ و تکثير گونههههاي سهازگار من قهه
و بهها هههد حفههظ خههایر ژنتيکههی و نيههز کمبههود
پایهههه یه ها پایههههههههاي در معهههر تخریهههب گونه هۀ
 Crataegus pseudoheterophylla Pojark.در
رویشگاهههاي طبيعهی آن و خهواب بهذر و جوانههزنهی
ضعيف ایهن گونهه ،بررسهی حاضهر بههمنظهور تعيهين
بهترین تيمارههاي خهراشدههی و آب اکسهيژنه بهراي
شکستن خواب و افزایش جوانهزنی بذر بهمنظور توليد
نهال آن صورت میگيهرد همچنهين برخهی ترکيبهات
شيميایی کارتنوئيد کل ،کربوهيدرات و برخهی عناصهر
معدنی موجود در ميوه و بذر تعيين و بررسی میشود
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مواد و روشها
جمعآوري بذر رسيده از من قۀ روستاي دو خهواهران
در شهرسههتان شههازند اسههتان مرکههزي ،بخههش مرکههزي
دهستان آستانه در فاصهلۀ  8کيلهومتري از شهازند انجهام
گرفههههت من قههههۀ مههههورد بررسههههی در عههههر
جغرافيههایی" 33°29´20شههمالی و طههول جغرافيههایی
" 41°54´95شرقی واقع است متوسهم ارتفهاخ من قهه
 5500متر ،متوسهم بارنهدگی  208/2ميلهیمتهر ،اقلهيم
من قه نيمهمرطوب سرد و کوهستانی ،بافت خاک لهومی
شنی تا لومی رسی شنی بها اسهيدیته  7/8تها  8و مقهدار
هدایت الکتریکی عصاره اشباخ خاک  0/2ميلیمهوس بهر
سانتیمتر است (آقاخانی و متاجی)9388 ،
در اواخر آبان  9310از پایهههاي مهادري سهالم بها
ویژگیهاي یکسان از نظر ق ر و ارتفاخ و مورفولوژي و
از قسهههمت فوقهههانی تهههاج و رو بهههه نهههور گونهههۀ
 Crataegus pseudoheterophyllaبذرهاي رسيده به
رنگ قرمز تيره جمعآوري شد بررسیهاي اوليه شامل
تعيين تعداد بذر در هر ميوه ،تعداد جنين در هر بهذر،
درصد قوۀ ناميه با آزمهون تترازوليهوم ،درصهد خلهوص
فيزیکی ،درصد رطوبت بذر ،درصد رطوبت ميهوه ،وزن
هزاردانههه ،وزن هزارميههوه و تعههداد بههذر در کيلههوگرم
براساس آزمون جوانهزنی اسهتاندارد م هابق جهدول 9
انجام گرفت ()ISTA, 2008
جوانهزنی بذر

بذرهاي رسهيده بها آنهدوکارپ پهس از انتقهال بهه
آزمایشگاه پژوهشکدۀ تحقيقات گل و گياههان زینتهی
محالت ابتدا بهمدت  48سهاعت در داخهل آب روان و
بهمدت  54ساعت در بستر ماسۀ مرطوب در فریهزر بها
دمههاي  -91درجههه قههرار گرفتنههد؛ سههپس بهها محلههول
هيپوکلریت سدیم دو درصد به مدت زمهان  92دقيقهه
ضدعفونی شدند ( )Moyo et al., 2009قبل از اعمال
تيمار الیهگذاري متناوب 24 ،گلدان ههر کهدام بها 20
بذر با بستر مخلوط ماسه:پرليت:کوکوپيت اسهتریل بهه
نسبت حجمی  9:9:5بهمدت یك ماه در اتاق رشهد بها

بهبود جوانهزنی بذر زالزالك ایروانی و
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دمهههاي  53درجهههۀ سهههانتیگهههراد قهههرار گرفتنهههد
( )Bujarska-Borkowska, 2006طههرح آزمههایش در
قالب طرح بلوک کامالً تصادفی بود کهه در سهه تکهرار
صورت پذیرفت تحقيق حاضر با دو آزمهایش جداگانهه
با هر یك از تيمارهاي خراشدهی مکهانيکی بها مهدت
زمههههههان ( 590 ،980 ،920 ،950 ،10 ،00 ،40 ،0و
 540دقيقههه) و محلههول شههيميایی آب اکسههيژنه یههك
درصههد بهها مههدت زمههان (،920 ،950 ،10 ،00 ،40 ،0
 590 ،980و  540دقيقه) همراه با الیهگذاري متناوب
(یك ماه سهرمادهی و دو هفتهه گرمهادهی ،یهك مهاه
سرمادهی و دو هفته گرمادهی ،یهك مهاه سهرمادهی)
صورت گرفت تيمارهاي سرمادهی در یخچال با دماي
 4درجۀ سهانتیگهراد و تيمارههاي گرمهادهی در اتهاق
رشههد بهها دمههاي  53درجههه سههانتیگههراد اعمههال شههد
الیهگهذاري در بسهتر مخلهوط ماسهه:پرليت:کوکوپيت
استریل به نسهبت حجمهی  5:9:9و در طهی دورۀ ههر
هفته تحت هوادهی و تنظيم رطوبت قرار گرفهت بعهد
از اعمال تيمارها ،کشت بهذرها بههصهورت سه حی در

عمق  3ميلیمتري ()Yücedağ and Gültekin, 2011
در گلدانهاي پالستيکی ( 92×8سانتیمتهر) در بسهتر
مخلههوط ماسههه:پرليت:کوکوپيت اسههتریل بههه نسههبت
حجمی  5:9:9به تعداد  57عدد گلدان براي هر یك از
تيمارهاي خراشدهی مکانيکی و محلول شيميایی آب
اکسيژنه و  20عدد بذر با سه تکرار انجام گرفهت بهه-
طور کلی  24گلدان هر کدام با  20بهذر و در مجمهوخ
 5700بذر در کل آزمایش استفاده شد بعهد از اعمهال
تيمارها و قهرار دادن گلهدانهها بههمهدت سهه مهاه در
شرایم اتاق کشت (با فتوپریود  90سهاعت روشهنایی و
هشت ساعت تاریکی و حهرارت  53درجهه و تشعشهع
المپهاي فلورسنت  5000لوکس) ،بهذرها شهروخ بهه
جوانهزنی کردند شمارش بهذرهاي جوانههزده در اتهاق
کشت با مشاهدۀ اولين بهذر جوانههزده آغهاز شهد و تها
پایان جوانهزنی ادامه یافت تحقيق حاضر بهطور کلهی
 90ماه طول کشيد

جدول  -9برخی خصوصيات بذرها و ميوه گونۀ Crataegus pseudoheterophylla
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شازند -استان مرکزي

قوه ناميه
(درصد)

خلوص
(درصد)

رطوبت
بذر
(درصد)

رطوبت
ميوه
(درصد)

وزن
هزاردانه
(گرم)

وزن
هزارميوه
(گرم)

تعداد بذر
در
کيلوگرم

80/9

11

90/5

00/9

928/29

4955

0390

اندازهگیری ترکیبات شیمیایی
استخراج و اندازهگیری کارتنوئید کل
استخراج کارتنوئيدها بها روش )Olsson et al. (2005

انجام گرفت براي این منظور قسمت گوشتی ميهوههها
له شده و محلول هگزان  -اتانول به نسبت ( 1هگزان)
به ( 9اتانول) به آنها افزوده شد؛ سپس بهه مهدت پهنش
دقيقه ،بها سهرعت  90000دور در دقيقهه سهانتریفيوژ
شد پس از فيلتر شدن عصهارههها جهذب بها دسهتگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  470نانومتر اندازهگيهري

شد مقدار کارتنوئيد کل بر حسب ميلیگهرم بهر گهرم
وزن تازه نمونه بهدست آمد (راب ۀ )9
راب ۀ 9
) = (A×V×106)/(2500×100×gمقدار کارتنوئيد کل

 :Vحجم نهایی
 :gوزن نمونه (تازه)
 :Aجذب حداکثر
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سنجش مقدار آنتوسیانینها

بههراي انههدازهگيههري مقههدار آنتوسههيانينههها از
روش ) Wagner (1979استفاده شد یكدهم گهرم از
قسمت گوشتی ميوه در هاون چينی با  90ميلهیليتهر
متانول اسهيدي (متهانول خهال و کلریهدریك اسهيد
خال بهه نسهبت حجمهی  11بهه  )9بههطهور کامهل
سایيده شد و عصهاره حاصهل بههمهدت  54سهاعت در
تاریکی و دماي  52درجهۀ سهانتیگهراد قهرار گرفهت
سپس بههمهدت  90دقيقهه بها سهرعت  4000دور در
دقيقه سانتریفيوژ شد و جذب محلهول در طهول مهوج
 230نانومتر اندازهگيري شد و مقهدار آنتوسهيانين بهر
اساس ميلیگرم بهر گهرم وزن خشهك بههدسهت آمهد
(راب ۀ )5
راب ۀ 5

A=εbc

 :Aاندازه جذب
( εضریب خاموشی) 33000 :سانتیمتر بر مول
 :bعر کووت
 :cغلظت محلول مورد نظر
استخراج و اندازهگیری کربوهیدرات محلول

اسههتخراج کربوهيههدراتههها بهها اسههتفاده از معههر
آنترون انجام گرفت ( )Carroll et al., 1956براي این
منظور نيم گرم نمونۀ تازۀ ميوه در آون چينی له شهده
و سپس  2ميلیليتر اتهانول  12درصهد بهه آن اضهافه
شد قسمت باالي محلول جدا شد و مجدداً با افهزودن
 2ميلیليتر اتانول  70درصد به رسوبات قبلی (بههجها
مانده از مرحلۀ اول استخراج) استخراج صورت گرفهت
عصارۀ استخراجشده بهمهدت  92دقيقهه و بها سهرعت
 4200دور در دقيقه سانتریفيوژ شده و تا اندازهگيهري
کربوهيدرات در دماي  -91درجه سانتیگراد نگهداري
شد بهمنظور تعيين کربوهيدرات کل 900 ،ميکروليتر
از عصاره برداشهته شهد و  3ميلهیليتهر آنتهرون (920
 900ميلههیليتههر اسههيد
ميلههیگههرم آنتههرون خههال
سولفوریك  75درصد) به آن اضافه شد سپس بهمدت
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 90دقيقه روي حمام آب جوش قرار گرفهت و پهس از
خنك شدن ،جذب در طول موج  052نانومتر خوانهده
شههد از گلههوکز خههال بهها غلظههتهههاي ،900/97 ،0
 409/50 ،309/85 ،504/91و  203/71ميلیگهرم در
ليتر به عنوان استاندارد استفاده شد در نهایت ،جهذب
در طول موج  052نهانومتر بههوسهيلۀ اسهپکتروفتومتر
خوانههده شههد بههراي محاسههبۀ مقههدار هيههدرات کههربن
نمونهها ،ابتدا مقدار جذب نوري محلولهاي استاندارد
از غلظههت کههم بههه زیههاد انههدازهگيههري شههده و معادلههۀ
استاندارد ترسيم شد مقدار جذب نمونههاي آزمایشهی
نيز اندازهگيري شده و با استفاده از منحنی اسهتاندارد،
مقدار کربوهيدرات آنها نيز محاسبه شد (راب ۀ )3
راب ۀ 3

Au
*CSt
Ast

=Cu

 :Cuغلظت نمونه آزمایشی (گرم بر  900گرم وزن
خشك)
 :Auجذب نمونه آزمایشی
 :AStجذب استاندارد
 :CStغلظت استاندارد (گرم بر  900گرم وزن خشك)
اندازهگیری عناصر و مواد معدنی

براي تعيين مقدار عناصهر موجهود در ميهوه ،ابتهدا
عمل هضم و آمادهسهازي نمونهههها بها افهزودن اسهيد
سولفوریك  12درصد و حرارت دادن آن انجام گرفهت
( )O¨zcan et al., 2005سپس با افزودن  3ميلیليتهر
اسيد ساليسيليك ،نمونهها زیر هود و در دستگاه هضم
به مدت  54ساعت گذاشته و پس از خنك شهدن آب
اکسيژنه اضافه شد نمونهها مجدداً در دسهتگاه هضهم
گذاشته شدند تا کامالً شفا شوند در نهایت با اضافه
کردن آب مق ر ،نمونهها بهراي تعيهين انهدازۀ جهذب
آماده شدند مقدار نيتروژن موجود در ميوهها بها روش
کجدال انهدازهگيهري شهد ()Chapman et al., 2003
مقدار جذب فسهفر در طهول مهوج  470نهانومتر و بها
دسههتگاه اسههپکتروفتومتر انههدازهگيههري شههد بههراي

بهبود جوانهزنی بذر زالزالك ایروانی و
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اندازهگيري و جهذب دیگهر عناصهر از دسهتگاه جهذب
اتمی استفاده شد (امامی )9372 ،بها ترسهيم منحنهی
کاليبراسيون براي نمونههاي استاندارد و با غلظتههاي
مختلف (جهذب در برابهر غلظهت) غلظهت نمونههههاي
مجهول با اندازهگيري جذب آنها و اسهتفاده از نمهودار
کاليبراسيون محاسبه شهد بها افهزایش شهيب نمهودار
کاليبراسيون ،حساسيت (تغييهرات جهذب نسهبت بهه
غلظت) بيشهتر شهده و شهيب غلظهت توسهم ضهریب
جذب تعيين شد (راب ۀ )4
راب ۀ 4

همگنی واریانس دادهها بهوسيلۀ آزمون لهون آزمهایش
شد بهراي تعيهين اخهتال آمهاري دادههها از آزمهون
تجزیۀ واریانس دو طرفه و براي مقایسۀ ميانگينهها از
آزمون چنددامنهاي دانکن استفاده شد
نتایج
جوانهزنی بذر

نتایش تجزیۀ واریانس نشاندهندۀ معنیداري مقدار
درصد جوانهزنی در تيمارهاي خهراشدههی مکهانيکی
(ميهههههانگين مربعهههههات 940/5 :و  )*535/5 :Fو آب
اکسيژنه (ميانگين مربعات 909/9 :و  )*34/25 :Fو اثر
بلوک (ميانگين مربعهات 9/150 :و  )*4/991 :Fاسهت
بيشههترین درصههد جوانهههزنههی در تيمههار خههراشدهههی
مکانيکی ( 91/7درصد) در مهدت  540دقيقهه (شهکل
 )9و در تيمار آب اکسيژنه  9درصد ( 50/7درصهد) در
مدت  950دقيقه مشاهده شد (شکلهاي 9و )5

A=logIO/I=αbc

 :Aاندازۀ جذب
 :αضریب جذب مولی
 :bطول سل (ثابت  9سانتیمتر)
 :Cغلظت نمونه
 :IOشدت نور تابيدهشده به نمونه
 :Iشدت نور خروجی از نمونه
آزمههایش در قالههب طههرح بلههوک کههامالً تصههادفی و
تجزیههههوتحليهههل آمهههاري دادههههها بههها اسهههتفاده از
نرمافزار ) SPSS (17صورت گرفت ابتدا شهرط نرمهال
بههودن دادهههها بهها آزمههون کولمههوگرو -اسههميرنو و

اندازهگیری ترکیبات شیمیایی

بيشههترین مقههادیر ترکيبههات شههيميایی در گوشههت
ميوه وجود دارد (جدول )5
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شکل  -9اثر خراشدهی مکانيکی با دستگاه اسکاریفایر در ترکيب با الیهگذاري متناوب
بر درصد جوانهزنی بذرهاي Crataegus pseudoheterophylla Pojark.
حرو مختلف مبين معنیدار بودن ميانگينها در س ح احتمال  2درصد است
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شکل  -5اثر آب اکسيژنه یك درصد در ترکيب با الیهگذاري متناوب
بر درصد جوانهزنی بذرهاي Crataegus pseudoheterophylla Pojark.
حرو مختلف مبين معنیدار بودن ميانگينها در س ح احتمال  2درصد است

جدول -5

ميانگين مقادیر برخی ترکيبات شيميایی در بذرها و ميوه گونۀ Crataegus pseudoheterophylla

ترکيب شيميایی

گوشت ميوه

بذر

کاروتنوئيد (ميلیگرم بر گرم وزن تازه)

0/218

0/57

آنتوسيانين (ميلیگرم بر گرم وزن خشك)

0/3

0/33

کربوهيدرات محلول (گرم بر  900گرم وزن خشك)

81/3

92/4

کلسيم (ميلیگرم بر کيلوگرم)

3070/4

815

فسفر (ميلیگرم بر کيلوگرم)

5053/1

709/8

پتاسيم (ميلیگرم بر کيلوگرم)

0319/3

9420

منيزیم (ميلیگرم بر کيلوگرم)

104/0

340/4

نيتروژن (درصد)

9/5

0

بحث
جوانهزنی بذر

بذرهاي تيمارشده با الیهپهردازي متنهاوب و بهدون
کاربرد خراشدهی ،از درصد جوانههزنهی بسهيار کمهی
برخوردار بودنهد کهه نشهاندهنهدۀ خهواب آنهدوکارپ
گونۀ  Crataegus pseudoheterophyllaاست کهه بها

یافتههههههههههاي ) Bujarska-Borkowska (2006در
 C. laevigataو ) Bujarska-Borkowska (2007روي
 C. submollisم ابقت میکند آنهدوکارپ بههعنهوان
نوعی مانع فيزیکی از طریق ممانعهت از گسهترش رویهان
یا ایجاد محهدودیت در جهذب آب و تبهادالت گهازي بهر
مقدار جوانهزنی بذر تأثير مهیگهذارد در تحقيهق حاضهر
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دليل دستيابی به بيشترین درصهد جوانههزنهی در تيمهار
خراشدههی مکهانيکی بهه مهدت  540دقيقهه همهراه بها
الیهگذاري متناوب میتواند چنين بيان شهود کهه تيمهار
خراشدهی بههواسه ه ضهعيف شهدن پوشهش بهذري و
سلولههاي اسهکلریدي اجهازۀ نفهو آب را بهراي فراینهد
آبگيري میدهد و خواب بذر ناشی از عدم نفو پوسته بهه
آب برطر میشهود ()Bujarska-Borkowska, 2006
یکی از وقایع اوليهۀ بحرانهی در طهی جوانههزنهی بهذر،
جزئيات حرکت خایر بذر (هيدروليز و انتقهال) اسهت
که انرژي فرایند متهابوليکی مختلهف شهامل تهنفس و
فعاليتهاي آنابوليکی را که براي رشهد طهولی جنهين
ضروري است تأمين میکند ()Bishnoi et al., 1993
پوشش بهذر بایهد قابليهت نفو پهذیري بهراي فراینهدهاي
متابوليکی را داشته باشد بنابراین با ضعيف شدن پوشش
بذر ،عناصر غذایی به درون بذر و فعاليتههاي متهابوليکی
آن را افههزایش مههیدهنههد ()Bishnoi et al., 1993
نفو پذیر کردن پوسته سهبب افهزایش مقهدار رطوبهت
بذر ،مقهدار اکسهيژن و تسههيل در تبهادل گازهها و از
طرفی حهذ یها کهاهش مهواد بازدارنهدۀ جوانههزنهی
میشود ( )Heidari et al., 2008این حقيقت ممکهن
است خایر عناصر غذایی جنين را غنی و جوانهزنی را
تسههریع کنههد در تحقيههق حاضههر بهههنظههر مههیرسههد
خههراشدهههی بایههد طههوالنیتههر شههود چههرا کههه مقههدار
جوانههزنههی حهدود  50درصههد کههم اسهت و بسههته بههه
ضههخامت بههذر و مههواد بازدارنههدۀ پوسههتۀ بههذر ،تفههاوت
ژنتيکههی و شههرایم مختلههف محي ههی مههدت زمههان
خههههراشدهههههی تغييههههر پيههههدا مههههیکنههههد
( )Bujarska-Borkowska, 2007بنههابراین ضههرورت
دارد پژوهشی توسم دیگر محققهان بها افهزایش مهدت
زمان خراشدهی انجام گيرد
در تحقيق حاضهر دسهتيابی بهه بيشهترین درصهد
جوانهزنی با کاربرد آب اکسهيژنۀ یهك درصهد بهه ایهن
دليل است که آب اکسهيژنه شهکل فعهالی از اکسهيژن
است که با نفو پذیر کردن دیوارۀ بذر و تسریع انتقهال
خایر غذایی درون جنين سهبب افهزایش جوانههزنهی

بهبود جوانهزنی بذر زالزالك ایروانی و

میشود ( )Müller et al., 2009آنزیمههاي کاتهاالز و
اسکوربات پراکسيداز موجود در بذر بههطهور مسهتقيم
سبب تجزیۀ آب اکسيژنه به آب و اکسهيژن مهیشهوند
(Imani et al. (2011) )Jiang and Huang, 2001
بههها تحقيهههق روي سهههه گونه هۀ ،Prunus scoparia
 P. communisو  P. haussknechtiiنتيجه گرفتنهد
که اکسندۀ پراکسيد هيدروژن سبب تجزیهۀ ترکيبهات
بازدارندههاي جوانهزنی و افزایش جوانهزنی مهیشهود
اثر متقابل آب اکسهيژنه و هورمهونهها در داخهل بهذر
سبب تغييراتی در بيان ژن یا پتانسيل اکسيداسهيون و
احيههها و سهههپس افهههزایش جوانههههزنهههی مهههیشه هود
( )Dolatabadian and Sanavy, 2008آب اکسهيژنه
سبب کاهش مقدار آبسزیك اسيد در بهذر و کربهونيزه
کردن پروتئين خيرهاي بذر و انتقال آنهها و برخهی از
آنزیمهاي گليکوليتيك به بذر میشود که مسير پنتهوز
فسفات را تحریهك کهرده و از طریهق نيکهوتين آميهد
آدنين دي نوکلئوتيد فسهفات ،تيوردوکسهين ردوکتهاز
که جزو پروتئينها میباشهند و در متابوليسهم سهلولی
شرکت میکنند فعال کرده و سبب افزایش جوانهزنهی
مهیگردنهد ( )Barba-Espín et al., 2012در تحقيهق
حاضر ،کاهش  40درصدي جوانههزنهی در غوطههوري
بذرها با آب اکسيژنۀ یك درصد به مهدت  540دقيقهه
نسبت به مدت  950دقيقهه ،احتمهاالً بهه دليهل نفهو
محلول شيميایی به ساختار و جنين بذر اسهت کهه بها
نتایش تحقيقهات )Dolatabadian and Sanavy (2008
م ابقت میکند در غلظتههاي کهم آب اکسهيژنه بها
القاي بيان ژن آنزیم کاتاالز و با افهزایش مقهدار آنتهی
اکسيدانت بهعنوان یك مولکول پيام رسهان بههمنظهور
تحمههل سههلول بههه تههنشهههاي مختلههف زیسههتی و در
غلظههتهههاي زیههاد ،سههبب مههرو سههلول مههیشههود
( )Vandenabeele et al., 2003بهههطههور کلههی آب
اکسههيژنه نههوعی متابوليههت سههلولی سههمی محسههوب
میشود با افهزایش مقهدار آب اکسهيژنه نشهت یهونی
افزایش پيدا کرده و در نتيجهه پایهداري غشها کهاهش
یافته است که سهبب اکسيداسهيون غشهاي سهلولی و
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کاهش پایداري آن میشود آب اکسهيژنه مهادۀ سهمی
بسهيار مهمهی اسهت کههه معمهوالً در شههرایم افههزایش
محدود در بافتهاي گيهاهی پراکسهيداز و در شهرایم
افزایش زیاد کاتاالز آنرا تجزیه و از بافت دور میکنهد
در زمان جوانهزنی بذرها الزم است پراکسيداز کهاهش
و کاتاالز افزایش یابد و اگر زمان توقف بهذرها در ایهن
ماده از حد متعار بيشتر باشد ،اثر مثبت آن بهتدریش
با مصر دو آنزیم نامبرده کاهش مییابد
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی

مقادیر ترکيبات شهيميایی مهورد انهدازهگيهري در
ميههوه و بههذر  C. pseudoheterophyllaدر پههژوهش
حاضر تعيين شده است شرایم آبوهوایی مانند نهور،
ارتفاخ و ميانگين دما تأثير بسزایی بر تشکيل ترکيهب-
هاي شهيميایی در محصهوالت بهاغی و دارویهی دارنهد
( )Kazaz et al., 2009یکهی از آنتهیاکسهيدانتههاي
مهههههههم ،کاروتنوئيههههههد اسههههههت در تحقيههههههق
) Olsson et al. (2005مقههدار کارتنوئيههدهاي کههل
موجود در ميوههاي ارقام مختلهف رز بهين  0/981تها
 9/915ميلیگرم بر گرم وزن خشك بهدست آمهد در
تحقيهق ) Kazaz et al. (2009مقههدار بتاکههاروتن در
ميوه و بهذر  Rosa damasceneبههترتيهب  0/0037و
 0/0051ميلهههیگهههرم در گهههرم وزن خشهههك و در
 R. canicaبهترتيب  0/0050و  0/00098ميلیگهرم در
گههرم وزن خشههك بهههدسههت آمههد آنتوسههيانينههها از
ترکيبههاي فنلهی و آنتهی اکسهيدانتی مشهتق از مسهير
بيوسنتز فالونوئيدها با وزن مولکولی کم هستند و خواص
آنتی اکسيدانتی آنتوسيانينهها نيهز در برخهی م العهات
گههزارش شههده اسههت ()Benmalek et al., 2013
ترکيبات فنلی و آنتی اکسيدانتی سبب تنش اکسيداتيو
میشهوند کهه نتيجهۀ آن افهزایش رادیکهالههاي فعهال
اکسيژن است که سبب بازدارندگی جوانهزنی مهیشهود
فعاليت آنتوسيانينها به غلظت ،ساختار و نوخ ترکيبهات
فنلی بستگی دارد ( )Benmalek et al., 2013اثرههاي
بازدارنههدگی ترکيبههات فنلههی بههر جوانهههزنههی بههذر،
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با مقدار اکسين درونی بذر و مقدار نفو پذیري پوسهتۀ
بهههههذر بهههههه آب و اکسهههههيژن همبسهههههتگی دارد
( )Isfendiyaroglu and Ozeker, 2001از طههر
دیگر ،ترکيبات آنتوسيانينها و اسهيد آبسهزیك مقهدار
اسيد جيبرليك داخلی بذر را کاهش میدهند و سهبب
خواب بذر میگردند
مقدار آنتوسيانينها به ژنتيك گونهه ،بلهو و رنهگ
ميوه ،مبدأ و مهدت زمهان خيهره بهذر بسهتگی دارد
) Tural and Koca (2008فعاليهت آنتهی اکسهيدانتی
زیاد را به غلظت زیهاد اسهيد آسهکوربيك ،آنتوسهيانين و
مقدار کل فنل نسبت دادهاند آنتوسيانينها مسئول رنهگ
ميوه و خواب بهذر هسهتند )Benmalek et al. (2013
در ميههوه  C. oxyacantha ssp monogynaمقههدار
آنتوسيانين را  2/99ميلیگرم بر گرم سهيانيدین– 3 -
گليکوزید وزن خشك گزارش کردند
کربوهيدراتها فراوانتهرین مولکهولههاي زیسهتی
هستند کهه طهی واکهنش فتوسهنتز در گيهاه سهاخته
میشوند آنها منبع اصلی و اوليۀ انهرژي متابوليسهمی
موجودات زنده هستند و بهعنهوان منبهع کهربن بهراي
سنتز دیگر مولکولها استفاده میشوند که مقدار آنهها
با افزایش دما کهاهش مهییابهد ()Garg et al., 2008
) Mraihi et al. (2013در بههذر  C. monogynaو
 C. azarolusترکيبههات فنلههی را بهههترتيههب  42/75و
 30/03ميلههیگههرم اسههيد گاليههك بههر  900گههرم وزن
خشهههك ،مقهههدار فالونوئيههههدها را  10/09و 94/79
ميلهههیگهههرم روتهههين بهههر  900گهههرم وزن خشهههك،
پروآنتوسههيانيدینههها را  311/08و  17/00ميلههیگههرم
سههيانيدین  -گليکوزیههد بههر  900گههرم وزن خشههك،
آنتوسيانينها و ميلیگرم سيانيدین در  900گهرم وزن
خشك و ) Guo et al. (2003مقهدار آنتهی اکسهيدانت
بذر  C. monogynaرا  0/43ميلیمهول بهر  900گهرم
وزن مرطهوب گهزارش کردنهد )Barros et al. (2011
مقههدار کربوهيههدراتههها را در ميههوۀ C. monogyna
 19/11و ) Nisar et al. (2009مقدار آنها را در ميهوۀ
 02/88 C. songricaگرم بهر  900گهرم وزن خشهك
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گههزارش کردنههد ) Bignami et al. (2003در گون هۀ
 C. azarolusمقدار فروکتوز را  4/39درصد وزن تهازه؛
مقدار گلوکز را  3/14درصد وزن تازه؛ مقدار سهاکارز را
 4/02درصههد وزن تههازه؛ و مقههدار سههوربيتول را 9/74
درصد وزن تازه گزارش کردنهد الیههپهردازي و حهذ
آندوکارپ بذر بر مقهدار ترکيبهات فنلهی بهذرها تهأثير
میگذارد که سنتز اکسين را در بافت جنينهی تنظهيم
میکند و بنابراین بر مقدار جوانهزنی بذر مؤثر است
مقدار عناصر معدنی موجود در بذرها و ميوهها راب هه
مستقيم با شرایم خاکی مانند بافت ،سهاختمان و عناصهر
غذایی خاک محل رویهش دارد )O¨zcan et al. (2005
در جنس  Crataegus sppمقدار کلسيم را 3040/37
ميلیگرم بر کيلوگرم ،فسفر را  9477/88ميلیگرم بهر
کيلوگرم ،پتاسيم را  93239/10ميلیگرم بر کيلهوگرم
و منيزیم را  9205/22ميلیگهرم بهر کيلهوگرم نتيجهه
گرفتند مقدار کلسهيم  350ميلهیگهرم بهر کيلهوگرم،
فسههفر  10ميلههیگههرم بههر کيلههوگرم و پتاسههيم 9523
ميلیگرم بر کيلوگرم توسم ) Barros et al. (2011در
بذر  C. monogynaگزارش شد
بهطور کلی میتوان نتيجهه گرفهت کهه تيمارههاي
خراشدهی مکانيکی بها مهدت  540دقيقهه و محلهول
شيميایی آب اکسيژنۀ یك درصد در مدت زمهان 950
دقيقه سبب بيشهترین درصهد جوانههزنهی در تحقيهق
حاضههههر شههههده اسههههت ميههههوهههههها و بههههذرهاي
 C. pseudoheterophyllaشامل ترکيبات کارتنوئيهد،
آنتوسيانين ،کربوهيدراتها و عناصر معدنی اسهت کهه
میتهوان از ایهن ترکيبهات مهؤثر در صهنایع غهذایی و
دارویی استفاده کرد برخی از این ترکيبهات بهه سهبب
دارا بههودن گههروه ترکيبههات فنلههی از بازدارنههدههههاي
جوانهزنی هستند که میتواند یکی از دالیل جوانهزنهی
کم در بذرهاي با آندوکارپ باشهد پيشهنهاد مهیشهود
پژوهشی دیگر دربارۀ تيمارهاي خراشدهی مکانيکی و
شهيميایی بهها غلظهتهههاي مختلهف و دیگههر ترکيبههات
موجود در ميوه و بذر و تأثير آن بر مقهدار جوانههزنهی
بذر انجام گيرد

بهبود جوانهزنی بذر زالزالك ایروانی و
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Abstract
The genus of hawthorn (Crataegus L.) is considered as the most important ornamental and
medicinal shrubs and is resistant to environmental conditions. Its seed germination is poor,
due to stony endocarp and embryo dormancy. In order to evaluate the germination of
Crataegus pseudoheterophylla seed under mechanical scarification and hydrogen peroxide
treatments, the seeds were sown in plastic pots as randomized completely block design
(RCBD) with three replicates. Treatments including mechanical scarification and soaking in
1% hydrogen peroxide for 0, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 210 and 240 minutes in combination
with alternate layering (one month at 4°C and 2 weeks at 23°C, one month at 4°C and 2
weeks at 23°C, 4 weeks at 4°C) were applied. Carotenoid contents, anthocyanin, soluble
carbohydrates, and minerals in fruit and seed were determined. The highest germination
percentage was obtained in mechanical scarification (19.7%) for 240 min. and in hydrogen
peroxide (26.7%) for 120 min. In fruit and seed, the amount of Carotenoid, anthocyanin,
soluble carbohydrates were 0.598 and 0.27 mg/FW, 6.3 and 0.33 mg/g DW, 89.3 and 15.4
g/100 g DW, respectively. Also, the concentrations of Ca, P, K, Mg, and N were 3076.4 and
892 mg/Kg, 2023.9 and 701.8 mg/Kg, 6391.3 and 1456 mg/Kg, 904.6 and 346.4 mg/Kg, 1.2
and 0%, respectively. It is concluded that seeds of hawthorn including deep endocarp and
physiological dormancy and fruit and seed of hawthorn are a rich source of phenolic contents,
soluble carbohydrates, carotenoids and minerals.
Keywords: Anthocyanin, Carbohydrates, Carotenoid, Minerals, Scarification.



Corresponding author

Tel: +98 09182246250

Email: mtabari@modares.ac.ir

