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  وه و بذریموجود در م ییایمیبات شین ترکییو تع ایروانیزالزالک  بذر یزنبهبود جوانه
 

 

  4و آیدین حمیدی 3، پژمان آزادی2، مسعود طبری کوچکسرایی1فاطمه احمدلو

 دانشکدۀ منابع طبيعی نور دانشگاه تربيت مدرس ،دکتري جنگلداريدانش آموخته 9
 دانشگاه تربيت مدرسابع طبيعی نور دانشکدۀ من ،استاد گروه جنگلداري5

 گل و گياهان زینتی محالتپژوهشکدۀ گروه بيوتکنولوژي،  استادیار3
 مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرجگروه زراعت،  استادیار4

 (91/5/9314؛ تاریخ پذیرش: 2/5/9313)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

دارویی و بسيار مقاوم بهه شهرایم محي هی اسهت       و هاي زینتیچهترین درخت( از مهم.Crataegus Lجنس زالزالك )

گيرد  دليل داشتن آندوکارپ استخوانی و خواب جنين به سختی انجام میهاي جنس زالزالك بهبذر در گونه زنیجوانه

آب مکهانيکی و   دههی  خراشتحت تيمارهاي  Crataegus pseudoheterophylla زنی بذرمنظور بررسی درصد جوانهبه

هاي پالستيکی کاشهته  تکرار در گلدان سهتصادفی با  ، بذرها در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک کامالًاکسيژنه

، 10، 00، 40، 0ههاي ) درصد با مدت زمان یك آب اکسيژنۀمکانيکی و محلول شيميایی  دهی خراش يشدند  تيمارها

یهك   ،گذاري متناوب )یك ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهیهبا الیدر ترکيب دقيقه(  540و  590، 980، 920، 950

ههاي  کارتنوئيد، آنتوسهيانين، کربوهيهدرات   قدارم  گرفتیك ماه سرمادهی( انجام  ،ماه سرمادهی و دو هفته گرمادهی

زنهی در تيمهار   ین درصهد جوانهه  محلول و عناصر معدنی در ميوه و بذر نيز تعيهين شهد  نتهایش نشهان داد کهه بيشهتر      

در مهدت  ( درصهد  7/50درصهد )  یك آب اکسيژنهدقيقه و در  540در مدت زمان ( درصد 7/91) مکانيکی دهی اشخر

گهرم بهر گهرم وزن تهازه،     ميلهی  57/0و  218/0ترتيهب  کارتنوئيد در ميوه و بذر به قدارمدقيقه وجود دارد   950زمان 

گهرم وزن   900گهرم بهر    4/92و  3/81لهول  گرم بر گرم وزن خشهك، کربوهيهدرات مح  ميلی 33/0و  3/0آنتوسيانين 

گهرم بهر کيلهوگرم، پتاسهيم     ميلهی  8/709و  1/5053گهرم بهر کيلهوگرم، فسهفر     ميلی 815و  4/3070خشك، کلسيم 

درصهد   0و  5/9گهرم بهر کيلهوگرم و نيتهروژن     ميلی 4/340و  0/104گرم بر کيلوگرم، منيزیم ميلی 9420و  3/0319

فيزیکی و فيزیولوژیکی و گوشهت ميهوه و   عميق داراي خواب گفت بذرهاي زالزالك وان ت در نتيجه می گيري شد اندازه

 باشند    هاي محلول، کارتنوئيدها و مواد معدنی می هاي فنوليکی، کربوهيدرات بذر آن حاوي ميزان باالیی از ترکيب

  ، عناصر معدنی، کارتنوئيد، کربوهيدراتدهی خراش: آنتوسيانين، های کلیدیواژه
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    و ایروانیزالزالك  بذر یزنبهبود جوانه  580

 

 و هدف قدمهم

 درختههان یهها ( .Crataegus L) جههنس زالزالههك 

 گل سرخيان ۀکننده متعلق به خانوادهایی خزاندرختچه

(Rosaceae ) گونههه در سراسههر جهههان  580بهها بههيش از

هيبریهد( از   پنشگونه،  55گونه ) 57است  در ایران حدود 

انهدميك،   ۀگون چهاراین جنس وجود دارد و از این تعداد 

گونههه در حههال انقههرا  اسههت  چهههاردر و نهها ۀگونهه پههنش

زالزالك ایروانهی  ۀ گونپراکنش  ۀمن ق(  9379ساز،  )خاتم

(Crataegus pseudoheterophylla Pojark. ) از

 و اسهت ارمنستان و آناتولی و قفقاز تا ایران و افغانستان 

، بی، شهرقی، مرکهزي و شهمال کشهور    هاي غراستان در

داراي ایهن گيهاه     اردوجود دهایی از جنس زالزالك گونه

 ۀو ميهو اسهت  صنعتی، زینتی، صهادراتی   -ارزش دارویی

بهه، گالبهی،    ۀپایه عنهوان  و بهه دارد آن قابليت خهوراکی  

بهه  زالزالهك    شهود نيز از آن استفاده مهی ازگيل و سيب 

شرایم سرما و خشهکی و نهوخ خهاک مقهاوم و سهازگار      

اکثهر بهذرهاي جهنس زالزالهك داراي آنهدوکارپ        است

یعنهی عهالوه بهر    اند، درونی و بيرونیخواب  انی واستخو

وقوخ خواب فيزیکی )مقاومت مکهانيکی پوسهته(، داراي   

زنهی آنهها بها مشهکل     و جوانهه  هستندخواب جنين نيز 

 کشهد مهی سهال طهول    سهه تها   دو گاهیمواجه است و 

(Bujarska-Borkowska, 2007 ISTA, 2008;  )

، وجهود  ضهخيم  ۀدليل پوستبهآن وجود خواب در بذر 

 یهها کمبههود  نبههود، در بههذر و ميههوه  مههواد بازدارنههده 

  اسههتهههاي رشههد و عههدم بلههو  جنههين      هورمههون

(Bujarska-Borkowska, 2006)    زالزالههك ایروانههی 

(C. pseudoheterophylla )   ميههوه سههيبی کوچههك

، تقریباً سياه، کروي با آندوکارپ اسهتخوانی  ايهسته تك

شهود  سبب می ویژگیکه این  استهاي کوچك و هسته

    (9383)مظفریان،  ضعيف باشدزنی آن جوانه

 آب اکسهيژنه مکهانيکی و اسهتفاده از    دههی  خراش

کههار رود  هتوانههد بههراي شکسههتن خههواب بههذر بهه مههی

متداول براي غلبه بر نفهو    روشیمکانيکی  دهی خراش

 رودشمار میگازها بهناپذیري پوشش بذر به رطوبت و 

(Bishnoi et al., 1993)   مکهانيکی بها    دههی  اشخهر

با نفو پذیر کهردن پوسهته و شکسهتن خهواب      ،سنباده

 ، Crataegus babakhanloui ۀگونهههبهههذر در سهههه 

C. amini  وC. persica   توسههم ميههرزاده واقفههی و

توسههم  Prunus communis( و در 9388همکههاران )

Nasir et al. (2001) زنهی  داري بهر جوانهه  تأثير معنی

 روي  et al. (2008) Heidari بههذر داشههته اسههت   

Prunus scoparia  وP. webbii زنهی  ع در جوانهتسری

 ند کردمکانيکی گزارش  دهی را با تيمار خراش

اسهت کهه محلهول     کنندهاکسيد نوعی آب اکسيژنه

بذر و افهزایش و   ۀشيميایی پوست دهی خراش برايآن 

ههاي گيهاهی بسهته بهه     زنی بذرهاي گونهتسریع جوانه

  شهههودار اسهههتفاده مهههی غلظهههت و مهههدت تيمههه  

(Jiang and Huang, 2001; Vandenabeele et al., 

2003; Dolatabadian and Sanavy, 2008; 

Müller et al., 2009; Barba- Espín et al., 2012)  

Hudson and Carlson (1998)   اند کهه  هکردگزارش

، C. douglasiiبراي کاهش مهدت زمهان خهواب بهذر     

مهدت  یك درصهد بهه   ب اکسيژنهآشوي بذرها با وشست

ماه مؤثر  چهارمدت سرمایی به ۀدقيقه و سپس چين 92

 آب اکسهيژنه تيمارههاي  با et al. (2011)   Imani است

سهاعت( و اسهيد جيبرليهك     54درصد براي  یكو  نيم)

و دقيقههه(  30گههرم در ليتههر بههراي ميلههی 200و  520)

گهراد  سهانتی  ۀدرجه  7سهرمایی در دمهاي    ۀسپس چين

 ،Prunus scoparia هفتههه روي 1تهها  9دت مهه بههه
P. communis  وhaussknechtii .P     نتيجهه گرفتنهد

 P. scoparia، 200 در آب اکسهيژنه درصهد   نهيم کهه  

 و P. communis اسيد جيبرليهك در  گرم در ليتر ميلی
haussknechtii .P  گهرم در ليتهر اسهيد    ميلهی  520و

زنهی  نهه جوا قدارمبيشترین  P. scoparia جيبرليك در

روي بههذر  et al. (2009)  Ghildiyalرا نشههان داد 

Pinus roxburghii (2009) . وal et Zeinalabedini 

 P. hausskenchtiiو  P. scoparia ،P. elaeagnifoliaروي 

 آب اکسههيژنهزنههی را بهها اسههتفاده از تسههریع در جوانههه

 اند   هکردمشاهده 

ی ههاي طبيعه  آنتهی اکسهيدانت  زالزالك منبع غنی 
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، (Benmalek et al., 2013) ویههژه فالونوئيههدها بههه

 (،;Kazaz et al., 2009 Olsson et al., 2005کاروتنوئيهد ) 

 ;Isfendiyaroglu and Ozeker, 2001) هاآنتوسيانين

Guo et al., 2003; Tural and Koca, 2008) ،

 ,.Bignami et al., 2003; Garg et al)ها کربوهيدرات

2008; Nisar et al., 2009 )و مهههواد معهههدنی  

(O¨zcan et al., 2005)   برخی ترکيبهات موجهود   است

، ترکيبههات فنلههی ، در بههذر هماننههد سههيانيد هيههدروژن  

 C. monogyna پروآنتوسيانيدین در بذرهايو  فالونوئيد

از طریق تأثير C. azarolus (Mraihi et al., 2013 )و 

 کننههد زنههی بههذر جلههوگيري مههیبههر تههنفس از جوانههه

et al. (2013) Mraihi  خههارج شههدن مقههدار زیههادي

 ترکيههب سهههمی   نههوعی کههه  را سههيانيد هيههدروژن   

 و  .azarolusC و  .monogynaCاسههت از بههذرهاي 

(1991) Qrunfleh زیادي اسهيد آبسهزیك را در    قدارم

هماننهد   اند  ترکيبهاتی هکردگزارش  C. azarollusبذر 

نيهز از   دارنهد  زیهادي ها که فشار اسمزي قندها و نمك

  شههوندمحسههوب مههی زنههی هههاي جوانههه بازدارنههده

((Barros et al., 2011  هها و  هها، ویتهامين  آنتوسيانين

زنهی  هاي جوانهکارتنوئيدها از ترکيبات فنلی و بازدارنده

ها با تغيير در ساختار بهذر تها   ترکيبات بازدارندههستند  

ها سبب خهواب  تغيير در کنترل بيان ژن و فعاليت آنزیم

 گذارند  زنی تأثير مییند جوانهاو بر فر شوندمیبذر 

 ههها و مراتههع نظههر بههه سياسههت سههازمان جنگههل  

 ههاي سهازگار من قهه    در خصوص حفظ و تکثير گونهه 

 حفههظ  خههایر ژنتيکههی و نيههز کمبههود     بهها هههد  و 

  ۀگونهههههههاي در معهههر  تخریهههب  ا پایههههیهههپایهههه 

Crataegus pseudoheterophylla Pojark.  در

زنهی  خهواب بهذر و جوانهه    و اي طبيعهی آن هه رویشگاه

منظهور تعيهين   ، بررسهی حاضهر بهه   ایهن گونهه   ضعيف

 بهراي و آب اکسهيژنه   دههی  خهراش  ههاي بهترین تيمار

منظور توليد زنی بذر بهشکستن خواب و افزایش جوانه

گيهرد  همچنهين برخهی ترکيبهات     نهال آن صورت می

شيميایی کارتنوئيد کل، کربوهيدرات و برخهی عناصهر   

 شود معدنی موجود در ميوه و بذر تعيين و بررسی می

 هامواد و روش

روستاي دو خهواهران   ۀآوري بذر رسيده از من قجمع

بخههش مرکههزي در شهرسههتان شههازند اسههتان مرکههزي،  

م کيلهومتري از شهازند انجها    8 ۀدهستان آستانه در فاصهل 

در عههههر   بررسههههیمههههورد  ۀگرفههههت  من قهههه 

ل جغرافيههایی شههمالی و طههو  33°29´20"جغرافيههایی

متوسهم ارتفهاخ من قهه      واقع است شرقی 54°41´95"

متهر، اقلهيم   ميلهی  2/208متر، متوسهم بارنهدگی    5500

مرطوب سرد و کوهستانی، بافت خاک لهومی  من قه نيمه

 قهدار مو  8تها   8/7شنی تا لومی رسی شنی بها اسهيدیته   

مهوس بهر    ميلی 2/0کتریکی عصاره اشباخ خاک هدایت ال

 (   9388و متاجی،  آقاخانی) تاسمتر سانتی

ههاي مهادري سهالم بها     از پایه 9310در اواخر آبان 

هاي یکسان از نظر ق ر و ارتفاخ و مورفولوژي و ویژگی

  ۀگونهههاز قسهههمت فوقهههانی تهههاج و رو بهههه نهههور    

Crataegus pseudoheterophylla  بذرهاي رسيده به

هاي اوليه شامل   بررسیشد آوريجمعرنگ قرمز تيره 

، تعداد جنين در هر بهذر،  ين تعداد بذر در هر ميوهتعي

ناميه با آزمهون تترازوليهوم، درصهد خلهوص      ۀدرصد قو

بذر، درصد رطوبت ميهوه، وزن   فيزیکی، درصد رطوبت

هزاردانههه، وزن هزارميههوه و تعههداد بههذر در کيلههوگرم   

 9زنی اسهتاندارد م هابق جهدول    اساس آزمون جوانهبر

 ( ISTA, 2008انجام گرفت )

 

 ی بذرزنجوانه

از انتقهال بهه    بذرهاي رسهيده بها آنهدوکارپ پهس    

ل و گياههان زینتهی   تحقيقات گ ۀآزمایشگاه پژوهشکد

ن و سهاعت در داخهل آب روا   48مدت محالت ابتدا به

مرطوب در فریهزر بها    ۀساعت در بستر ماس 54مدت به

 درجههه قههرار گرفتنههد؛ سههپس بهها محلههول -91دمههاي 

دقيقهه   92مدت زمهان   درصد به دوهيپوکلریت سدیم 

  قبل از اعمال (Moyo et al., 2009) ضدعفونی شدند

 20گلدان ههر کهدام بها     24، متناوب گذاريتيمار الیه

بذر با بستر مخلوط ماسه:پرليت:کوکوپيت اسهتریل بهه   

ماه در اتاق رشهد بها    یكمدت به 9:9:5نسبت حجمی 



    و ایروانیزالزالك  بذر یزنبهبود جوانه  588

 

  گهههراد قهههرار گرفتنهههد سهههانتی ۀدرجههه 53دمهههاي 

(Bujarska-Borkowska, 2006) طههرح آزمههایش در  

تکهرار   سهه تصادفی بود کهه در   قالب طرح بلوک کامالً

رفت  تحقيق حاضر با دو آزمهایش جداگانهه   یصورت پذ

مکهانيکی بها مهدت     دهی خراشبا هر یك از تيمارهاي 

و  590، 980، 920، 950، 10، 00، 40، 0زمههههههان )

 یههك آب اکسههيژنهدقيقههه( و محلههول شههيميایی  540

، 920، 950، 10، 00، 40، 0مههدت زمههان ) درصههد بهها

گذاري متناوب همراه با الیه دقيقه( 540و  590، 980

یهك مهاه    ،)یك ماه سهرمادهی و دو هفتهه گرمهادهی   

یهك مهاه سهرمادهی(     ،سرمادهی و دو هفته گرمادهی

  تيمارهاي سرمادهی در یخچال با دماي صورت گرفت

تهاق  گهراد و تيمارههاي گرمهادهی در ا   سهانتی  ۀدرج 4

گههراد اعمههال شههد  درجههه سههانتی 53رشههد بهها دمههاي 

مخلهوط ماسهه:پرليت:کوکوپيت   گهذاري در بسهتر    الیه

ههر   ۀو در طهی دور  5:9:9نسهبت حجمهی   استریل به 

بعهد  هفته تحت هوادهی و تنظيم رطوبت قرار گرفهت   

صهورت سه حی در   بهذرها بهه  کشت از اعمال تيمارها، 

( Yücedağ and Gültekin, 2011متري )ميلی 3عمق 

متهر( در بسهتر   سانتی 92×8هاي پالستيکی )در گلدان

نسههبت اسههتریل بههه مخلههوط ماسههه:پرليت:کوکوپيت 

براي هر یك از گلدان عدد  57به تعداد  5:9:9حجمی 

آب محلول شيميایی و  مکانيکی دهی خراشي تيمارها

-  بهه گرفهت عدد بذر با سه تکرار انجام  20و  اکسيژنه

 در مجمهوخ  و بهذر  20کدام با هر  گلدان 24طور کلی 

  بعهد از اعمهال   شد استفادهدر کل آزمایش بذر  5700

مهاه در   سهه مهدت  هها بهه  تيمارها و قهرار دادن گلهدان  

سهاعت روشهنایی و    90اتاق کشت )با فتوپریود شرایم 

درجهه و تشعشهع    53ساعت تاریکی و حهرارت   هشت

لوکس(، بهذرها شهروخ بهه     5000هاي فلورسنت المپ

زده در اتهاق  جوانهه  يند  شمارش بهذرها کردی زنجوانه

زده آغهاز شهد و تها    اولين بهذر جوانهه   ۀکشت با مشاهد

طور کلهی  تحقيق حاضر بهزنی ادامه یافت  پایان جوانه

 ماه طول کشيد  90
 

 Crataegus pseudoheterophylla ۀبرخی خصوصيات بذرها و ميوه گون -9جدول 

تعداد 

بذر در 

 ميوه

تعداد 

جنين 

 ميوهدر 

 مبدأ بذر
قوه ناميه 

 )درصد(

خلوص 

 )درصد(

رطوبت 

بذر 

 )درصد(

رطوبت 

ميوه 

 )درصد(

وزن 

دانه رهزا

 )گرم(

وزن 

ميوه هزار

 )گرم(

تعداد بذر 

در 

 کيلوگرم

 0390 4955 29/928 9/00 5/90 11 9/80 استان مرکزي -شازند 9 9

 

 ییایمیبات شیترک یریگاندازه

 د کلیکارتنوئ یریگاستخراج و اندازه

 et al. (2005)  Olssonاستخراج کارتنوئيدها بها روش 

هها  ميهوه قسمت گوشتی   براي این منظور گرفتانجام 

)هگزان(  1اتانول به نسبت  -له شده و محلول هگزان 

 پهنش سپس بهه مهدت    ؛)اتانول( به آنها افزوده شد 9به 

دور در دقيقهه سهانتریفيوژ    90000بها سهرعت    ،دقيقه

هها جهذب بها دسهتگاه     شدن عصهاره    پس از فيلترشد

گيهري  نانومتر اندازه 470اسپکتروفتومتر در طول موج 

گهرم بهر گهرم     کارتنوئيد کل بر حسب ميلی قدارمشد  

 ( 9 راب ۀدست آمد )هوزن تازه نمونه ب

 9 راب ۀ
g)×100×106)/(2500×V×= (A  کارتنوئيد کلمقدار 

V:  نهاییحجم 

g :)وزن نمونه )تازه 

A :ثرجذب حداک 
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 ها  نیانیآنتوس قدارمسنجش 

ههها از گيههري مقههدار آنتوسههيانين  بههراي انههدازه 

گهرم از   دهمیكاستفاده شد   Wagner  (1979)روش

ليتهر  ميلهی  90ميوه در هاون چينی با  قسمت گوشتی

متانول اسهيدي )متهانول خهال  و کلریهدریك اسهيد      

طهور کامهل   ( بهه 9بهه   11خال  بهه نسهبت حجمهی    

سهاعت در   54مهدت  ه حاصهل بهه  و عصهار شد سایيده 

گهراد قهرار گرفهت     سهانتی  ۀدرجه  52تاریکی و دماي 

دور در  4000دقيقهه بها سهرعت     90مهدت  سپس بهه 

و جذب محلهول در طهول مهوج     شددقيقه سانتریفيوژ 

آنتوسهيانين بهر    قهدار مگيري شد و نانومتر اندازه 230

دسهت آمهد   هگرم بهر گهرم وزن خشهك به    ميلیاساس 

  (5 راب ۀ)

 A=εbc 5 ۀراب 

A :جذب اندازه 

ε  :)متر بر مولسانتی 33000)ضریب خاموشی 

b     عر  کووت : 

cغلظت محلول مورد نظر : 

 

 درات محلولیکربوه یریگاستخراج و اندازه

 معههر اسههتفاده از ههها بهها اسههتخراج کربوهيههدرات

(  براي این Carroll et al., 1956) گرفتآنترون انجام 

ميوه در آون چينی له شهده   ۀتاز ۀگرم نمون نيممنظور 

درصهد بهه آن اضهافه     12ليتر اتهانول  ميلی 2و سپس 

و مجدداً با افهزودن   شدشد  قسمت باالي محلول جدا 

جها  هدرصد به رسوبات قبلی )به  70ليتر اتانول ميلی 2

ستخراج( استخراج صورت گرفهت   اول ا ۀمانده از مرحل

سهرعت  دقيقهه و بها    92مهدت  شده بهاستخراج ۀعصار

گيهري  دور در دقيقه سانتریفيوژ شده و تا اندازه 4200

گراد نگهداري درجه سانتی -91کربوهيدرات در دماي 

ميکروليتر  900منظور تعيين کربوهيدرات کل، شد  به

 920ليتهر آنتهرون )  ميلهی  3و  از عصاره برداشهته شهد  

ليتههر اسههيد ميلههی 900گههرم آنتههرون خههال   ميلههی

مدت اضافه شد  سپس به ه آنب درصد( 75سولفوریك 

و پهس از   دقيقه روي حمام آب جوش قرار گرفهت  90

نانومتر خوانهده   052خنك شدن، جذب در طول موج 

، 97/900، 0هههاي شههد  از گلههوکز خههال  بهها غلظههت 

گهرم در  ميلی 71/203و  50/409، 85/309، 91/504

ليتر به عنوان استاندارد استفاده شد  در نهایت، جهذب  

اسهپکتروفتومتر   ۀوسهيل نهانومتر بهه   052ج در طول مو

مقههدار هيههدرات کههربن  بههراي محاسههبۀخوانههده شههد  

هاي استاندارد جذب نوري محلول قدارمها، ابتدا  نمونه

 گيههري شههده و معادلههۀانههدازه زیههاداز غلظههت کههم بههه 

هاي آزمایشهی  جذب نمونه قدارماستاندارد ترسيم شد  

 ،منحنی اسهتاندارد  گيري شده و با استفاده ازنيز اندازه

   (3 راب ۀ) کربوهيدرات آنها نيز محاسبه شد قدارم

CSt* 3راب ۀ 
Ast

Au
Cu= 

Cu :( گرم وزن  900گرم بر غلظت نمونه آزمایشی

 (خشك

Auجذب نمونه آزمایشی : 

AStجذب استاندارد : 

CSt( گرم وزن خشك 900گرم بر : غلظت استاندارد) 

 

 یاد معدنعناصر و مو یریگاندازه 

در ميهوه، ابتهدا    عناصهر موجهود   قدارمبراي تعيين 

هها بها افهزودن اسهيد     سهازي نمونهه  عمل هضم و آماده

 گرفهت درصد و حرارت دادن آن انجام  12سولفوریك 

(O¨zcan et al., 2005 سپس با افزودن  )ليتهر  ميلی 3

ها زیر هود و در دستگاه هضم نمونه ،كلياسيد ساليسي

آب ذاشته و پس از خنك شهدن  ساعت گ 54به مدت 

ها مجدداً در دسهتگاه هضهم   نمونه شد اضافه  اکسيژنه

در نهایت با اضافه  تا کامالً شفا  شوند  شدند گذاشته

جهذب   انهدازۀ ها بهراي تعيهين   نمونه، کردن آب مق ر

ها بها روش  نيتروژن موجود در ميوه قدارم  شدندآماده 

  (Chapman et al., 2003) گيهري شهد  کجدال انهدازه 

نهانومتر و بها    470جذب فسهفر در طهول مهوج     قدارم

گيههري شههد  بههراي  دسههتگاه اسههپکتروفتومتر انههدازه 
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عناصهر از دسهتگاه جهذب     دیگهر گيري و جهذب   اندازه

بها ترسهيم منحنهی      (9372امامی، ) اتمی استفاده شد

ههاي  هاي استاندارد و با غلظتکاليبراسيون براي نمونه

ههاي  ت( غلظهت نمونهه  مختلف )جهذب در برابهر غلظه   

گيري جذب آنها و اسهتفاده از نمهودار   مجهول با اندازه

شهيب نمهودار    بها افهزایش    شهد کاليبراسيون محاسبه 

کاليبراسيون، حساسيت )تغييهرات جهذب نسهبت بهه     

شهيب غلظهت توسهم ضهریب      شهده و غلظت( بيشهتر  

  (4 راب ۀ) شدجذب تعيين 

 A=logIO/I=αbc 4راب ۀ 

A :جذب اندازۀ 

αب جذب مولی: ضری 

b متر(سانتی 9: طول سل )ثابت 

Cغلظت نمونه : 

IOشده به نمونه: شدت نور تابيده 

Iشدت نور خروجی از نمونه : 

تصههادفی و  آزمههایش در قالههب طههرح بلههوک کههامالً

هههها بههها اسهههتفاده از تحليهههل آمهههاري دادهوتجزیهههه

صورت گرفت  ابتدا شهرط نرمهال     SPSS (17)افزار نرم

اسههميرنو  و -آزمههون کولمههوگرو ههها بهها بههودن داده

 آزمهایش آزمون لهون   ۀوسيلها بههمگنی واریانس داده

هها از آزمهون   ال  آمهاري داده   بهراي تعيهين اخهت   شد

هها از  ميانگين ۀس دو طرفه و براي مقایسواریان ۀتجزی

 اي دانکن استفاده شد  دامنهآزمون چند

 

 جینتا

 بذر یزنجوانه

 مقدارداري معنی ۀددهنواریانس نشان ۀنتایش تجزی

مکهانيکی   دههی  خهراش زنی در تيمارهاي درصد جوانه

آب ( و *F :5/535و  5/940)ميهههههانگين مربعهههههات: 

و اثر  (*F :25/34و  9/909)ميانگين مربعات:  اکسيژنه

  اسهت ( *F :991/4و  150/9ميانگين مربعهات:  )بلوک 

 دهههی خههراشزنههی در تيمههار بيشههترین درصههد جوانههه

دقيقهه )شهکل    540در مهدت  ( رصدد 7/91) مکانيکی

در ( درصهد  7/50درصد ) 9 آب اکسيژنه( و در تيمار 9

 ( 5و 9هاي دقيقه مشاهده شد )شکل 950مدت 

 

 ترکیبات شیمیایی یریگاندازه

گوشههت بيشههترین مقههادیر ترکيبههات شههيميایی در 

 ( 5ميوه وجود دارد )جدول 
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 گذاري متناوب در ترکيب با الیهفایر مکانيکی با دستگاه اسکاری دهی خراشاثر  -9شکل 

  .Crataegus pseudoheterophylla Pojarkزنی بذرهاي بر درصد جوانه

  درصد است 2ها در س ح احتمال دار بودن ميانگينحرو  مختلف مبين معنی
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  گذاري متناوبدر ترکيب با الیهیك درصد  آب اکسيژنهاثر  -5شکل 

  .Crataegus pseudoheterophylla Pojark  زنی بذرهايبر درصد جوانه

  درصد است 2ها در س ح احتمال دار بودن ميانگينحرو  مختلف مبين معنی

 

 Crataegus pseudoheterophylla ۀميانگين مقادیر برخی ترکيبات شيميایی در بذرها و ميوه گون -5جدول 

 بذر گوشت ميوه ترکيب شيميایی

 57/0 218/0 گرم وزن تازه(گرم بر کاروتنوئيد )ميلی

 33/0 3/0 گرم بر گرم وزن خشك(آنتوسيانين )ميلی

 4/92 3/81 گرم وزن خشك( 900کربوهيدرات محلول )گرم بر 

 815 4/3070 گرم بر کيلوگرم(کلسيم )ميلی

 8/709 1/5053 گرم بر کيلوگرم(فسفر )ميلی

 9420 3/0319 گرم بر کيلوگرم(پتاسيم )ميلی

 4/340 0/104 گرم بر کيلوگرم()ميلیمنيزیم 

 0 5/9 نيتروژن )درصد(

 

 بحث

 بذر زنیجوانه

بهدون  و پهردازي متنهاوب   الیه شده باتيمار بذرهاي

 کمهی زنهی بسهيار   از درصد جوانهه ، دهی خراشکاربرد 

 خهواب آنهدوکارپ  دهنهدۀ  برخوردار بودنهد کهه نشهان   

کهه بها    است  Crataegus pseudoheterophyllaۀگون

  در Bujarska-Borkowska (2006) هههههايفتهههههیا

C. laevigata (2007)و  Bujarska-Borkowska  روي

C. submollis عنهوان  کند  آنهدوکارپ بهه  م ابقت می

 از طریق ممانعهت از گسهترش رویهان    مانع فيزیکی نوعی

ایجاد محهدودیت در جهذب آب و تبهادالت گهازي بهر       یا

در تحقيهق حاضهر    گهذارد  زنی بذر تأثير مهی جوانه قدارم
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تيمهار  در زنهی  درصهد جوانهه  بيشترین دليل دستيابی به 

دقيقهه همهراه بها     540بهه مهدت    مکهانيکی  دههی  خراش

تيمهار   کهه شهود  چنين بيان  تواندمیگذاري متناوب  الیه

و  واسه ه ضهعيف شهدن پوشهش بهذري     هبه  دهی خراش

ینهد  افر بهراي نفهو  آب را   ۀههاي اسهکلریدي اجهاز   سلول

و خواب بذر ناشی از عدم نفو  پوسته بهه  دهد آبگيري می

(  Bujarska-Borkowska, 2006) شهود آب برطر  می

زنهی بهذر،   بحرانهی در طهی جوانهه    ۀکی از وقایع اوليه ی

روليز و انتقهال( اسهت   جزئيات حرکت  خایر بذر )هيد

یند متهابوليکی مختلهف شهامل تهنفس و     اکه انرژي فر

لی جنهين  براي رشهد طهو   کهرا هاي آنابوليکی فعاليت

  (Bishnoi et al., 1993کند )تأمين میاست  ضروري

ینهدهاي  افر بهراي قابليهت نفو پهذیري    بایهد بهذر   پوشش

داشته باشد  بنابراین با ضعيف شدن پوشش را متابوليکی 

ههاي متهابوليکی   بذر، عناصر غذایی به درون بذر و فعاليت

  (Bishnoi et al., 1993) دهنههدآن را افههزایش مههی

ر کردن پوسته سهبب افهزایش مقهدار رطوبهت     نفو پذی

اکسهيژن و تسههيل در تبهادل گازهها و از      قهدار مبذر، 

زنهی  جوانهه  ۀیها کهاهش مهواد بازدارنهد    طرفی حهذ   

(  این حقيقت ممکهن  Heidari et al., 2008) شود می

زنی را است  خایر عناصر غذایی جنين را غنی و جوانه

رسههد نظههر مههی  در تحقيههق حاضههر بهههکنههدتسههریع 

 قههدارمچههرا کههه  تههر شههودطههوالنی بایههد دهههی خههراش

و بسههته بههه  اسهت کههم درصههد  50زنههی حهدود   جوانهه 

بههذر، تفههاوت  ۀپوسههت ۀضههخامت بههذر و مههواد بازدارنههد

ژنتيکههی و شههرایم مختلههف محي ههی مههدت زمههان    

 کنههههد  تغييههههر پيههههدا مههههی   دهههههی  خههههراش

(Bujarska-Borkowska, 2007 بنههابراین ضههرورت  )

بها افهزایش مهدت     نمحققها  دیگروسم ت دارد پژوهشی

 انجام گيرد  دهی خراشزمان 

دسهتيابی بهه بيشهترین درصهد     در تحقيق حاضهر  

ایهن   بهه درصهد   یهك  آب اکسهيژنۀ کاربرد زنی با جوانه

ن شهکل فعهالی از اکسهيژ    آب اکسهيژنه  که استدليل 

بذر و تسریع انتقهال   ۀاست که با نفو پذیر کردن دیوار

زنهی  سهبب افهزایش جوانهه    خایر غذایی درون جنين 

ههاي کاتهاالز و   (  آنزیمMüller et al., 2009) شودمی

طهور مسهتقيم   اسکوربات پراکسيداز موجود در بذر بهه 

شهوند  به آب و اکسهيژن مهی   آب اکسيژنه ۀتجزی سبب

(Jiang and Huang, 2001 )et al. (2011)  Imani  

 ،Prunus scoparia ۀگونههه سههههروي بههها تحقيهههق 
sP. communi   وhaussknechtii .P  تيجه گرفتنهد  ن

ترکيبهات   ۀیه اکسيد هيدروژن سبب تجزپر ۀاکسندکه 

  شهود مهی زنی زنی و افزایش جوانههاي جوانهبازدارنده

هها در داخهل بهذر    و هورمهون  آب اکسهيژنه اثر متقابل 

سبب تغييراتی در بيان ژن یا پتانسيل اکسيداسهيون و  

 ودشهههمهههیزنهههی احيههها و سهههپس افهههزایش جوانهههه

(Dolatabadian and Sanavy, 2008  ) آب اکسهيژنه 

سبب کاهش مقدار آبسزیك اسيد در بهذر و کربهونيزه   

اي بذر و انتقال آنهها و برخهی از   کردن پروتئين  خيره

شود که مسير پنتهوز  هاي گليکوليتيك به بذر میآنزیم

و از طریهق نيکهوتين آميهد    کهرده  فسفات را تحریهك  

ات، تيوردوکسهين ردوکتهاز   آدنين دي نوکلئوتيد فسهف 

باشهند و در متابوليسهم سهلولی    ها میکه جزو پروتئين

زنهی  سبب افزایش جوانهکنند فعال کرده و شرکت می

در تحقيهق    (Barba-Espín et al., 2012) گردنهد مهی 

وري در غوطهه زنهی  درصدي جوانهه  40کاهش  ،حاضر

دقيقهه   540درصد به مهدت   یك آب اکسيژنۀبذرها با 

نفهو   بهه دليهل   دقيقهه، احتمهاالً    950ه مدت نسبت ب

کهه بها    اسهت محلول شيميایی به ساختار و جنين بذر 

 Dolatabadian and Sanavy (2008)نتایش تحقيقهات  

بها   آب اکسهيژنه ههاي کهم   در غلظت  کندمیم ابقت 

آنتهی   قهدار مبيان ژن آنزیم کاتاالز و با افهزایش   يالقا

 منظهور بهه رسهان   عنوان یك مولکول پياماکسيدانت به

هههاي مختلههف زیسههتی و در تحمههل سههلول بههه تههنش

 شههودمههیسههبب مههرو سههلول   زیههاد،هههاي غلظههت

(Vandenabeele et al., 2003بههه  ) آب طههور کلههی

محسههوب متابوليههت سههلولی سههمی   نههوعی اکسههيژنه

نشهت یهونی    آب اکسهيژنه  مقهدار   با افهزایش  شود می

ش يدا کرده و در نتيجهه پایهداري غشها کهاه    افزایش پ

سهلولی و   ياکسيداسهيون غشها   سهبب  کهیافته است 
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سهمی   مهادۀ آب اکسهيژنه    شودمیکاهش پایداري آن 

کههه معمهوالً در شههرایم افههزایش  اسهت   یبسهيار مهمهه 

هاي گيهاهی پراکسهيداز و در شهرایم    محدود در بافت

کنهد   را تجزیه و از بافت دور میافزایش زیاد کاتاالز آن

کهاهش  است پراکسيداز  الزم زنی بذرهادر زمان جوانه

افزایش یابد و اگر زمان توقف بهذرها در ایهن   و کاتاالز 

تدریش اثر مثبت آن به ،از حد متعار  بيشتر باشدماده 

 یابد با مصر  دو آنزیم نامبرده کاهش می

 

 ترکیبات شیمیایی یریگاندازه

در گيهري  مقادیر ترکيبات شهيميایی مهورد انهدازه   

در پههژوهش  C. pseudoheterophyllaميههوه و بههذر 

مانند نهور،  هوایی و  شرایم آباستحاضر تعيين شده 

-تأثير بسزایی بر تشکيل ترکيهب  دماارتفاخ و ميانگين 

هاي شهيميایی در محصهوالت بهاغی و دارویهی دارنهد      

(Kazaz et al., 2009  )ههاي  اکسهيدانت  کهی از آنتهی  ی

   در تحقيههههههقاسههههههتمهههههههم، کاروتنوئيههههههد 

et al. (2005) Olsson کارتنوئيههدهاي کههل  قههدارم

تها   981/0هاي ارقام مختلهف رز بهين   موجود در ميوه

دست آمهد  در  هگرم بر گرم وزن خشك بميلی 915/9

بتاکههاروتن در  مقههدار et al. (2009)  Kazazتحقيهق 

و  0037/0ترتيهب  بهه  Rosa damasceneميوه و بهذر  

 گهههرم در گهههرم وزن خشهههك و در   ميلهههی 0051/0

R. canica رم در گه ميلی 00098/0و  0050/0ب ترتيبه

ههها از   آنتوسههيانيندسههت آمههد بهههگههرم وزن خشههك  

ههاي فنلهی و آنتهی اکسهيدانتی مشهتق از مسهير        ترکيب

و خواص کم هستند الونوئيدها با وزن مولکولی بيوسنتز ف

هها نيهز در برخهی م العهات     آنتی اکسيدانتی آنتوسيانين

(  Benmalek et al., 2013) گههزارش شههده اسههت  

ترکيبات فنلی و آنتی اکسيدانتی سبب تنش اکسيداتيو 

ههاي فعهال   آن افهزایش رادیکهال   ۀنتيجه شهوند کهه   می

  شهود مهی  زنیاکسيژن است که سبب بازدارندگی جوانه

ها به غلظت، ساختار و نوخ ترکيبهات  فعاليت آنتوسيانين

 ههاي اثر  (Benmalek et al., 2013) فنلی بستگی دارد

  ،زنههی بههذر فنلههی بههر جوانههه  بازدارنههدگی ترکيبههات 

 ۀنفو پذیري پوسهت  مقداراکسين درونی بذر و  مقداربا 

دارد  همبسهههههتگی بهههههذر بهههههه آب و اکسهههههيژن

(Isfendiyaroglu and Ozeker, 2001 )   از طههر

 قهدار مها و اسهيد آبسهزیك   دیگر، ترکيبات آنتوسيانين

دهند و سهبب  اسيد جيبرليك داخلی بذر را کاهش می

    ندگردخواب بذر می

ها به ژنتيك گونهه، بلهو  و رنهگ    آنتوسيانين قدارم

 ميوه، مبدأ و مهدت زمهان  خيهره بهذر بسهتگی دارد      

 and Koca (2008) Tural     فعاليهت آنتهی اکسهيدانتی

را به غلظت زیهاد اسهيد آسهکوربيك، آنتوسهيانين و      زیاد

ها مسئول رنهگ  اند  آنتوسيانينمقدار کل فنل نسبت داده

 et al. (2013)  Benmalekهسهتند   ميوه و خواب بهذر 

 قههدارم  monogynassp C. oxyacantha در ميههوه

 – 3 -گرم بر گرم سهيانيدین ميلی 99/2آنتوسيانين را 

 وزن خشك گزارش کردند    گليکوزید

ههاي زیسهتی   تهرین مولکهول  ها فراوانکربوهيدرات

واکهنش فتوسهنتز در گيهاه سهاخته      هستند کهه طهی  

انهرژي متابوليسهمی    ۀوليلی و امنبع اص آنهاشوند   می

عنهوان منبهع کهربن بهراي     و به هستندموجودات زنده 

آنهها   قدارمکه  شوندها استفاده میمولکول دیگرسنتز 

 ( Garg et al., 2008ابهد ) یبا افزایش دما کهاهش مهی  

et al. (2013) Mraihi  در بههذرC. monogyna  و 

C. azarolus و  75/42ترتيههب ترکيبههات فنلههی را بههه

گههرم وزن  900گههرم اسههيد گاليههك بههر ميلههی 03/30

 79/94و  09/10 را فالونوئيههههدها قهههدار مخشهههك،  

گهههرم وزن خشهههك،  900گهههرم روتهههين بهههر  ميلهههی

گههرم ميلههی 00/17و  08/311 را هههاپروآنتوسههيانيدین

گههرم وزن خشههك،  900گليکوزیههد بههر  -سههيانيدین 

گهرم وزن   900گرم سيانيدین در ها و ميلیآنتوسيانين

آنتهی اکسهيدانت    قهدار م et al. (2003)  Guoك وخش

گهرم   900مهول بهر   ميلی 43/0را  C. monogynaبذر 

 et al. (2011)  Barrosنهد  کردوزن مرطهوب گهزارش   

 C. monogyna ۀههها را در ميههوکربوهيههدرات قههدارم

 ۀدر ميهو مقدار آنها را  et al. (2009)  Nisarو 11/19

C. songrica 88/02   وزن خشهك  گهرم   900گرم بهر
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  ۀگونههدر  et al. (2003)  Bignamiنههد کردگههزارش 

C. azarolus ؛درصد وزن تهازه  39/4فروکتوز را  قدارم 

را سهاکارز   مقدار ؛درصد وزن تازه 14/3را گلوکز مقدار 

 74/9را سههوربيتول  و مقههدار ؛درصههد وزن تههازه 02/4

پهردازي و حهذ    الیهه نهد   کرددرصد وزن تازه گزارش 

ذرها تهأثير  ر مقهدار ترکيبهات فنلهی به    آندوکارپ بذر ب

گذارد که سنتز اکسين را در بافت جنينهی تنظهيم    می

  مؤثر استزنی بذر جوانه مقدارکند و بنابراین بر می

ها راب هه  عناصر معدنی موجود در بذرها و ميوه قدارم

بافت، سهاختمان و عناصهر    مانندمستقيم با شرایم خاکی 

 et al. (2005)  O¨zcan غذایی خاک محل رویهش دارد 

 37/3040کلسيم را  قدارم Crataegus sppدر جنس  

گرم بهر  ميلی 88/9477 را گرم بر کيلوگرم، فسفر ميلی

گرم بر کيلهوگرم  ميلی 10/93239 را کيلوگرم، پتاسيم

گهرم بهر کيلهوگرم نتيجهه     ميلی 22/9205 را و منيزیم

گهرم بهر کيلهوگرم،    ميلهی  350کلسهيم   قدارمگرفتند  

 9523گههرم بههر کيلههوگرم و پتاسههيم ميلههی 10فسههفر 

در  et al. (2011)  Barrosبر کيلوگرم توسمگرم ميلی

  گزارش شد  C. monogynaبذر 

توان نتيجهه گرفهت کهه تيمارههاي     طور کلی میبه

دقيقهه و محلهول    540مکانيکی بها مهدت    دهی خراش

 950در مدت زمهان  درصد  یك آب اکسيژنۀشيميایی 

زنهی در تحقيهق   جوانهه  ن درصهد بيشهتری سبب دقيقه 

 ههههها و بههههذرهايحاضههههر شههههده اسههههت  ميههههوه

C. pseudoheterophylla   ،شامل ترکيبات کارتنوئيهد

کهه   اسهت ها و عناصر معدنی آنتوسيانين، کربوهيدرات

در صهنایع غهذایی و    تهوان از ایهن ترکيبهات مهؤثر    می

  برخی از این ترکيبهات بهه سهبب    کرددارویی استفاده 

هههاي رنههدهاز بازدا ترکيبههات فنلههی بههودن گههروه دارا

زنهی  تواند یکی از دالیل جوانهکه می زنی هستند جوانه

شهود    پيشهنهاد مهی  کم در بذرهاي با آندوکارپ باشهد 

مکانيکی و  دهی خراشتيمارهاي دربارۀ  دیگرپژوهشی 

ترکيبههات  دیگههرهههاي مختلهف و  شهيميایی بهها غلظهت  

زنهی  جوانهه  قهدار مموجود در ميوه و بذر و تأثير آن بر 
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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.  
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