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چکیده
 روش نوین حفاظت. ضروری است، انجام مطالعاتی در خصوص حفاظت این منابع ژنتیکی ارزشمند،با توجه به اهمیت ژرمپالسم گیاهان دارویی از جمله سیاه دانه
 در پژوهش حاضر حفاظت انجمادی. دارای اهمیت زیادی میباشد، درجهسلسیوس است-131 انجمادی که در واقع نگهداری نمونههای زیستی در ازت مایع با دمای
 وPVS2(  فاکتور اول در دو سطح محلول آبگیری، این آزمایش در سه تکرار با دو فاکتور.بذور گیاه سیاهدانه به روش شیشه ای شدن مورد بررسی قرار گرفت
 دقیقه) به صورت فاکتوریل و با آرایش101  و121 ،111 ،01 ،11 ،01 ،21( ) و فاکتور دوم زمانهای آبگیری از بذور قبل از فرآیند انجماد طی هفت سطح زمانیPVS3
 طول ساقهچه و درصد جوانهزنی در سطح احتمال یک درصد، نتایج نشان داد که زمان تیمار برای صفات طول ریشهچه.) انجام پذیرفتCRD( طرح کامالً تصادفی
 اثر. تجزیه واریانس بذور تیمار شده بر ا ساس نوع محلول برای کلیه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیدار نشان داد، همچنین.معنی دار بود
متقابل زمان تیمار در نوع محلول برای صفات طول ریشهچه و طول ساقهچه در سطح احتمال یک درصد و برای صفت درصد جوانهزنی در سطح احتمال پنج درصد
 بهطورکلی ن تایج تجزیه واریانس حاکی از این بود که نوع محلول و زمان آبگیری در فرآیند شیشهای شدن و حفاظت انجمادی گیاه سیاهدانه در شاخصهای.معنیدار بود
 طول ساقهچه،)2/10(  دارای بیشترین مقدار طول ریشهچه، دقیقه01  و21  و طی بازههای زمانیPVS3  تیمار بذور با استفاده از محلول، همچنین.مورد ارزیابی مؤثر است
. نتایج این مطالعه میتواند در حفاظت از ژرمپالسم گیاه دارویی و با اهمیت سیاهدانه مورد استفاده باشد.) بود1/0001( ) و درصد جوانهزنی1/32(
. شیشهای شدن، محلول حفاظتکننده، حفاظت انجمادی، سیاهدانه:واژگان کلیدی
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Abstract
Due to the importance of medicinal herbs germplasm such as black seed, studies for protection of this valuable genetic
resource is essential. A new method of freeze protection is actually keeping biological samples in liquid nitrogen at minus
-196 degrees Celsius, is very important. In this study, Cryopreservation of Nigella sativa seeds was studied by method
vitrification. This experiment in three replications with two factors, factor 1 with soluble dewatering (PVS2 and PVS3)
and factor 2 with dewatering times of seeds before freezing process during the 7 period (20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140
minutes) with factorial arrangement in a completely randomized design (CRD) was analyzed. Results showed that
treatment time for root length, shoot length and percentage of germination (percent survival) was significant at the level
of 1%. Also, analysis of variance of treated seeds based on the type of solution for all studied traits showed a significant
difference at 1% probability level. The interaction between the treatment solution for the root length and shoot length at 1
percent level and for germination percentage was significant at the 5% level. Overall, analysis of variance indicate the
type of solution and dewatering time in the process of vitrification and freeze protection Nigella sativa is effective in
assessment indicators. Also, seed treatment with solution PVS3 and during intervals 20 and 40 minutes, was the highest
amount of root length (3.07), shoot length (0.92) and germination (0.8881). The results of this study can be used in
protecting of medicinal and important plant Black Cumin seeds germplasm.
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کاکایی و همکاران

قسمتهایی از کرمانشاه به صورت خودرو مایرویاد و در

مقدمه

نواحی مختلفی از ایران از جمله اصافهان کشات مایشاود

امروزه به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی ،روز
به روز به گیاهاان دارویای و فارآورده هاای حاصال از آن
بیشتر توجه میگردد و اعتقاد عموم در خصوص استفاده از
آنهااااااااا پیوسااااااااته تقویاااااااات ماااااااایگااااااااردد
(.)BahramiNejad and Papzan, 2005
آمار جهانی نشان میدهد که مواد مؤثره حادود پنجااه
درصد از داروهای عرضه شده به بازار دارای منشا طبیعای
است و حتی در برخی از کشورها این آماار باه  31درصاد
نیاز مایرساد ( .)Omid bigi, 2000از جملاه ایان گیاهاان
دارویاای ،گیاااه ساایاهدانااه اساات کااه بقاارار در آثااار خااود
مصاارد دانااه آن را باارای مااداوای بساایاری از بیماااریهااا
توصایه نماوده اسات ( .)Balouchiet al., 2012عاالوه بار
خاصیت ضدباکتریایی روغن دانههای سیاهدانه از این گیاه
در درمان سرطان ،فشارخون و بیماریهاای قلبای-عروقای
اساتفاده مایشاود ( .)Khoramdel et al., 2010همچناین،
ساایاهدانااه دارای  21-01درصااد روغاان 1/5-1/5 ،درصااد
اسانس ،قنادهای مختلا  ،ماواد صام ی ،آلبومینوییادی،1
پااروتنین ( 21/05درصااد) ،اساایدهای چاارب ،اساایدآمینه و
آلکالوییدها میباشد (.)Faravani and Farsi, 1999
گیاه سایاهداناه باا ناام علمای Nigella sativa L.و ناام
انگلیسی Seed Onion ،Black Cumin ،Black Caraway

یاااا  )Ghosheh et al., 1998( Kalunjiباااومی غااارب
آسیا،گیاهی یکساله ،با ارتفاع حدود  11سانتیمتر ،میوه کپساول
پنج قسمتی ،دانههای کوچک و به رنا

سایاه کاه دارای دوره

زناادگی کوتاااه و مخصااوص نااواحی نیمااهخشااک ماایباشااد
(.)D'Antuono et al., 2002; Safarnejad et al., 2007

این گیاه از خانواده رانونکوالسهآ 2است با گلهاای سافید
یا آبی کمرن
شیری رن

تاا آبای پار رنا

دارای داناههاای سافید

کاه در تمااس باا هاوا سایاه رنا

مایشاوند

( .)Falahhosseini et al., 2010; Goreja, 2003این گیاه
هم به صورت وحشی میرویاد و هام باه صاورت زراعای
کشت میگردد .در ایاران ایان گیااه در اساتان ارا

و در

( .)BahramiNejad and Papzan, 2005سایاهداناه یاک
گیاه علفی بومی است که به عنوان ادویه غذایی و نیز برای
اهداد درمانی و به عنوان درمانی طبیعی بارای تعادادی از
عاااااوارض و بیمااااااریهاااااا اساااااتفاده شاااااده اسااااات
( .)Ali and Blunden, 2003داناه ایان گیااه دارای یاک
ساااپونودید بااه نااام مالنتااین و همچنااین دارای لیپیاادهای
غیرفاارار ،پااروتنینهااا و لیپیاادهای ضااروری ماایباشااد
( .)Nafez et al., 2009نشاان داده شاده اسات کاه روغان
غیرفاارار ساایاهدانااه و تیموکینااون اثاار آنتاایاکساایدانی دارد
(.)Abdel-Salam et al., 1998

ژرم پالسم از مهم ترین منابع هر کشور به شمار میرود
که از اهمیت خاصی برخوردار است و باید نسبت به حفظ
و نگهداری آن اقدام نمود.
حفاظت انجمادی روشی بارای ذخیارهساازی نموناههاای
زیستی در ازت مایع با دمای  -131درجه سلسیوس اسات کاه
از اصلیترین و موفا تارین روشهاای نگهاداری درازمادت
ژرمپالساام بااه شاامار ماایرود (

;Popov et al., 2006

 .)Benson, 2008در دمای مذکور همه تقسیمات سلولی و
فرآیندهای متابولیکی در ماواد گیااهی متوقا

شاده و در

نتیجه نگهداری آنها در طاوالنی مادت فاراهم مایگاردد
(et al., 2005

21 .)Suzuki

یکی از روشهای مؤثر در افزایش کارایی نگهداری و
زناادهمااانی نمونااههااای گیاااهی در شاارایا انجماااد ،روش
شیشهای شدن 2با اساتفاده از محلاولهاای مربوطاه گیااهی
است .در حقیقت ،شیشهای کردن فرآیندی اسات کاه آب
از حالت مایع وارد یک فاز شیشهای بیشکل میشاود کاه
فاقااد ساااختار کریسااتالی اساات .در ایاان حالاات نگهااداری
بافت های گیاهی در ازت مایع بدون تشکیل کریستالهاای
یخ امکانپذیر خواهد بود (.)Gale et al., 2008
اخیراً با توجه به اینکه در روش های اصاالحی ،ارقاام
1-

Albomenoeidi
- Ranunculaceae
3
- Cryopreservation
2
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بومی باا ارقاام اصاالح شاده جاایگزین شاده یاا در آیناده

با محلول هاای ماورد اساتفاده در حفاظات انجماادی قارار

جایگزین خواهند شد ،ارقام بومی گیاهان به ویاژه گیاهاان

گرفتند.

دارویاای کااه دارای منااابع ژنتیکاای ارزشاامندی هسااتند ،در

مواد و روشها

معرض خطر هستند .از این رو ،بارای حفاظ ژرمپالسام باا
ارزش گیاهان ،از روشهایی نوین از جمله روش حفاظات
انجمااادی اسااتفاده ماایگااردد ( .)Arzani, 2004حفاظاات
ژرمپالسم بذور بسیاری از گونههای گیاهی به روش انجماد
انجام شده و در برخی موارد جوانهزنی غیرعادی و یا مار
به علت آسیبهای درونی گزارش شاده اسات .اغلاب ایان
مشکالت ،به دلیل خصوصیات بذر مانند انادازه ،رطوبات و
ترکیبات شیمیایی بوده است (.)Belletti et al., 1990
منصاوری و همکااران ( ،)Mansouri et al., 2013در
مطالعه ای با عنوان مطالعه حفاظت انجمادی بذور کلازا باه
روش شیشه ای شدن ،اثر متقابل زمان تیمار با ناوع محلاول
حفاظت کننده در سطح احتمال پنج درصد را مورد بررسی
قااااارار دادناااااد .غفاااااارزاده نماااااازی و همکااااااران
( ،)Ghaffarzadeh-Namazi et al., 2015در مطالعااه
حفاظاااااات انجمااااااادی بااااااذور گیاااااااه دارویاااااای
 ،Satureja bachtiaricaحفاظاات انجمااادی را روشاای
مطلوب جهت حفظ ژرمپالسم این گیااه دارویای پیشانهاد
کردنااد .در اثاار کاااهش دمااا ،مقااداری از آب موجااود در
سلول ها از طری دهیدراسایون (آبگیاری) اسامزی خاار
می شود و در صورتی می توان انواع سالولهاا را باه شاکل
موفقیتآمیز منجمد نمود که کریستاله شدن آب باقیماناده
در سلول صدمات جبران ناپذیری را باه سالول وارد نساازد
( .)Keivanloo and Sudagar., 2012ماواد ضاد انجمااد
باعث کاهش تشکیل کریستالهای یخی درون سلول شاده
و از این طری صدمات سلولی را به حداقل میرساانند ،باا
این وجاود اکرار ایان ماواد بادلیل سامیت شادید و ایجااد
صاادمات اساامزی ماایتواننااد ساابب بااروز صاادمات و
آسیبهای سلولی شوند (.)Pillai et al., 2001
با توجه باه اهمیات ماواد ماؤثره موجاود در باذر گیااه
سیاه دانه ،در تحقی حاضر باه منواور یاافتن روش مناساب
برای حفاظت از ژرمپالسم ،بذور گیاه سیاهدانه تحت تیمار

در پژوهش حاضر از بذر گیاه سیاهدانه به منوور یاافتن
روش مناسب حفاظات انجماادی ژرمپالسام ایان گیااه در
آزمایشااگاه تحقیقاااتی دانشااگاه پیااامنااور مرکااز اساادآباد،
استفاده شد.
ابتدا باذور سایاه داناه باا کماک هیپوکلریات سادیم 2
درصد برای مدت  15دقیقه ضدعفونی شدند .سپس با آب
مقطر شستشو و با الکل  01درصد به مدت  51ثانیه مجادداً
استریل شدند و در نهایات باا آب مقطار شستشاو صاورت
پااذیرفت .پااس از خشااکشاادن تعااداد  21بااذر در دمااای
آزمایشگاه به لولاههاای کوچاک انجماادی  2میلایلیتاری
منتقل شدند و با استفاده از محلولهای حفاظتکننده تیمار
شدند .محلول های اساتفاده شاده دو محلاول پرکااربرد در
حفاظت انجمادی بافات گیااهی باه اساامی ( PVS2شاامل
 %21گلیسااارول %15 ،اتااایلنگالیکاااول %15 ،دیمتیااال
سولفوکساید باا زمیناه محایا کشات ماایع  )MSو PVS3

(شاااامل  %01گلیسااارول و  %01سااااکارز ( )WVبودناااد
( .)Volk et al., 2006این محلولها با کماک فیلتار 1/22
میکرومتری استریل گشته و در زیر هود المیناار باا کماک
محلول های مذکور ،تیمار باذور صاورت پاذیرفت .تیماار
بذور در دماای آزمایشاگاه و در  0ساطح زماانی (،01 ،21
 121 ،111 ،01 ،11و  101دقیقاااه) باااه منواااور آبگیاااری
صورت گرفت.
پس از اتمام زمانهای یاد شاده ،محلاولهاای قبلای از
لولههای کوچک دربدار شیشهای مربور خاار گردیاد
و محلول تازه به مقدار 1/5میلیلیتار در لولاههاای ماذکور
قرار گرفت .سپس باه مادت  51سااعت در نیتاروژن ماایع
قاارار داده شاادند (.)Pennycooke and Towill, 2000
لولههای کوچک دربدار شیشهای بعد از طی مدت زمان
مربوطاااه در حماااام آب گااارم باااا دماااای حااادود 51
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درجهسلسیوس و پس از  15دقیقه در دمای محیا به مدت

در نهایت در پتریدیشهاای  11ساانتیمتاری روی کاغاذ

 21دقیقااه قاارار گرفتنااد .در مرحلااه بعاادی محلااولهااای

صافی کشات و باا آب مقطار ت ذیاه شادند (شاکل .)1 B

حفاظتکننده از لولههای مذکور خار گردیاده و جهات

جوانه زنی بذور در سطوح زمانی مذکور یادداشتبارداری

تمیز کردن محلولهای حفاظتکننده از نمونههای باذری،

گردید و صفات طول ریشهچاه ،طاول سااقهچاه و درصاد

نمونهها با یک محلول غلیظ (ساکارز  1/5ماوالر) شستشاو

جوانهزنی مورد اندازهگیری قرار گرفت.

شدند .سپس ،بذرها با آب مقطر استریل چند بار شستشو و

شکل  :)A –1تیمار نمونههای بذر سیاهدانه با محلولهای مختل

حفاظتکننده قبل از عمل حفاظت انجمادی :)B ،نمونههای بذر سیاهدانه کشت شده و

جوانهزده در درون پتریدیشهای حاوی کاغذ صافی بعد از عمل حفاظت انجمادی :)C ،نمونه شاهد بدون استفاده از محلولهای تیمارکننده (ابتدای کشت).
Figure 1- Treatment of rapeseed seeds with different protective solutions before cryopreservation (A),
Black cumin seed samples cultured and germinated in Petri dishes containing the filter paper after
cryopreservation (B), C): Control sample without using the treatment solution (Early planting).
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در کلیه آزماون هاای ایان تحقیا تیماار شااهد بادون

تیمااار شاااهد را نشااان ماایدهااد .همااان طااور کااه مشاااهده

استفاده از محلولهای  PVS2و  PVS3مورد اساتفاده قارار

می شود ،بیشاترین مقادار صافات طاول ریشاهچاه و طاول

گرفته است .این آزمایش باه صاورت فاکتوریال در قالاب

ساقهچه در بذوری دیده میشود که با محلول  PVS3تیمار

طرح پایه کامالً تصادفی باا ساه تکارار انجاام شاد (در هار

شده اند و لیکن بیشترین میزان درصد جوانهزنی مرباور باه

پتری دیش  21عدد بذر قرار گرفت) .عملیات آماری برای

تیمار شاهد می باشد که مورد انتوار نیز مایباشاد .جاداول

سه صفت طول ریشهچه ،طول ساقهچه و درصد جوانهزنی

( )0و ( )5به ترتیب مقایسه میانگین اثارات متقابال دوگاناه

با کمک نرمافزار  SAS 9.1صاورت پاذیرفت .نمودارهاا

زمان تیمار و نوع محلول حفاظتکننده روی صافت طاول

با استفاده از نرمافزار  Excell 2016ترسیم گردید.

ریشهچه و طول ساقهچه در بذر سیاهدانه را نشان میدهد.
بر اساس جدول ( ،)0نیز باذور تیماار شاده باا محلاول

نتایج

 PVS2در زمان  01دقیقه دارای بیشاترین مقادار ( )1/12و

اثر دمای فراسرد (نیتروژن مایع) روی جوانهزنی باذور
گیاه دارویی سایاه داناه ماورد بررسای قارار گرفات .نتاایج
تجزیه واریانس نشان داد که زمان تیمار برای صفت طاول
ریشهچاه و طاول سااقهچاه درساطح احتماال یاکدرصاد
معنیدار و برای صفت درصد جوانهزنای غیرمعنایدار باود
(جدول  .)1در خصوص ناوع محلاول بارای کلیاه صافات
(درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و طول ساقهچه) در سطح
احتمال یکدرصد تفاوت معنیدار مشاهده گردید (جدول
 .)1اثر متقابل زمان تیمار در نوع محلول برای صفات طول
ریشهچه و طول ساقهچاه در ساطح احتماال یاکدرصاد و
برای صفت درصد جوانهزنی در سطح احتمال پانجدرصاد
معنیدار بود (جدول .)1
جدول ( )2مقایسه میانگین اثر زمانهای مختل

تیماار

بذور با محلول محافوتکننده روی درصدجوانهزنی ،طول
ریشهچه و طول ساقهچه باذر سایاهداناه را نشاان مایدهاد.
همانطور که مشخص است در زمان  01دقیقه بیشترین رشد
مربور به صفت طول ساقهچه بوده است .همچنین ،صافت
طول ریشاهچاه متناساب باا صافت طاول سااقهچاه ،دارای
بیشترین میزان در بازههای زمانی مذکور هستند که در یک
گروه آماری بر اساس روش مقایسه میاانگین دانکان قارار
دارناااد .جااادول ( )2میاااانگین اثااارات ناااوع محلاااول
محافوتکننده روی صفات طول ریشهچه ،طول ساقهچه و
درصد جوانهزنی بذور گیااه سایاه داناه و همچناین شارایا

طی زمان  111دقیقه ( 121،)1/21دقیقه ( )1/5و  101دقیقه
( )1/52دارای کمتاارین مقاادار بااود .بااذور تیمااار شااده بااا
محلول  PVS3نیز به ترتیب در زمان  01،121 ،21در یاک
گروه و با تیمارهای زمانی دیگر یعنی زمان  111 ،01 ،11و
 101دقیقه در گروه جداگانه دیگر قرار گرفتناد .در تیماار
شاهد نیز زمان  121دقیقه ( )1/20دارای بیشاترین مقادار و
زمان  111دقیقه ( )1/52دارای کمتارین مقادار اختصااص
داده شده بودند .بر اساس جدول ( ،)5بذور تیماار شاده باا
محلااول  PVS2در زمااان  21دقیقااه دارای بیشااترین مقاادار
( )2/33و با زمانهای  01دقیقاه ( )2/0و  11دقیقاه ()2/23
در یک گروه قرار دارناد و زماان  121دقیقاه ( )1/5دارای
کمتاارین مقاادار در صاافت طااول ریشااهچااه بااود و نیااز بااا
زمان های  11دقیقاه ( )2/23و  101دقیقاه ( )2/12در یاک
گروه قرار گرفتند .همچناین باذور تیماار شاده باا محلاول
 PVS3در زمان  121دقیقه دارای بیشترین مقدار ( )2/30و
با زمان  01دقیقه ( )2/01در یک گروه دستهبندی شادند و
در زمان  101دقیقه دارای کمترین مقدار ( )2/21بودند که
بااا زمااانهااای  11دقیقااه ( 01 ،)2/31دقیقااه ( )2/15و 111
دقیقه ( )2/11در یک گروه دستهبندی شدند.
جدول  ،1مقایسه میانگین اثرات متقابال دوگاناه زماان
تیمار و نوع محلول حفاظتکننده روی صفت جواناهزنای
در بذر سیاهدانه را نشان میدهاد .بار اسااس دادههاای ایان
جدول ،باذور تیماار شاده باا محلاول  PVS2در زماان 21
دقیقه دارای بیشترین مقدار ( )1/0115بود و زمانهای ،01
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 01 ،11و  111دقیقه در یک گروه قرار دارناد .زماان 121

یک گروه قرار گرفتند و سایر زماانهاا ( 11و  101دقیقاه)

دقیقاه ( )1/0نیاز دارای کمتارین مقادار در صافت درصاد

نیز در گروه دیگر آماری جاای داشاتند .تیماار شااهد نیاز

جوانهزنی بود که با زماانهاای  )1/0( 121و )1/022( 101

زمااانهااای  21و  121دقیقااه را در یااک گااروه آماااری،

دقیقه در یاک گاروه قارار گرفتناد .در خصاوص محلاول

زمانهای  01 ،01و  111دقیقه را در گروه آماری دیگار و

 PVS3نیااز زمااانهااای  111 ،01 ،01 ،21و  121دقیقااه در

نیز سایر زمانها را در گروهی مجزا طبقهبندی نمود.

جدول  -1تجزیه واریانس اثر زمان اعمال تیمار و نوع محلول محافوتکننده روی درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و طول ساقهچه در بذور گیاه سیاهدانه.
Table 1- Variation analysis for the effect of time of treatment and protective solution on germination
percentage, root length and shoot length of black cumin seeds.
میانگین مربعات
Mean of squares
طول ریشهچه

طول ساقهچه

درصد جوانهزنی

Shoot length

Root length

Germination percentage

**5.05

**35.66

**5.84

**10.74

**78.43

**40.57

**1.009

**11.24

*3.14

0.08

0.39

0.792

36.14

23.04

5.14

درجه آزادی

منابع ت ییرات

df

Source of variance

6

زمان تیمار

2

)Time of treatment (A
نوع محلول

12

)Kind of solution (B
زمان تیمار  نوع محلول

42

)Time of treatment × Kind of solution (A×B
اشتباه
Error
ضریب ت ییرات %
Coefficient of variation

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح  %1 ،%5و :nsغیرمعنیدار
* and **: Significant at level of 5% and 1%, ns: none significant

جدول  -2مقایسه میانگین اثرات متقابل زمان تیمار بذور سیاهدانه با محلول محافوتکننده روی درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و طول ساقهچه بذور سیاهدانه.
Table 2- Mean comparison for interaction time of treatment seed treatment with protective solutions on
germination, root and shoot length black cumin seeds
طول ساقهچه (سانتیمتر)

طول ریشهچه (سانتیمتر)

درصد جوانهزنی

زمان اعمال تیمار (بر حسب دقیقه)

Stem length
0.93 ± 0.04b

Root length
3.20 ± 0.12 a

Germination percentage
0.8833 ± 0.02 a

)Time of treatment (min.
20

1.04 ± 0.04 a

3.26 ± 0.13 a

0.8667 ± 0.03 a

40

0.76 ± 0.03 c

2.65 ± 0.11 b

0.8000 ± 0.03 ab

60

0.71 ± 0.03 cd

2.52 ± 0.13 b

0.8500 ± 0.03 ab

80

0.54 ± 0.04e

1.96 ± 0.14 d

0.8500 ± 0.03 ab

100

0.98 ± 0.06b

3.14 ± 0.18a

0.8500 ± 0.03 ab

120

0.68 ± 0.05 d

2.29 ± 0.13c

0.7583 ± 0.4 b

140
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. ساقهچه و درصد جوانهزنی گیاه سیاهدانه، مقایسه میانگین اثرات نوع محلول محافوتکننده روی صفت طول ریشهچه-2 جدول
Table 3- Mean comparison for protective effects of kind of protective solution length of root, shoot and
germination of black cumin seeds.
نوع محلول
صفت

Kind of Solution

Trait
طول ریشهچه
Root length
طول ساقهچه
Stem length
درصد جوانهزنی
Germination percentage

شاهد

PVS2

PVS3

2.172 ± 0.07 c

3.07 ± 0.06 a

2.92 ± 0.02 b

0.60 ± 0.02 b

0.92 ± 0.03 a

0.914 ± 0.04 a

0.7857 ± 0.02 c

0.8881 ± 0.01 b

0.9225 ± 0.01 a

Control

. مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه زمان تیمار و نوع محلول حفاظتکننده روی صفت طول ساقهچه در بذر سیاهدانه-0 جدول
Table 4- Compare the average effects of combination treatment time and the type of protective solution on
length of shoot in black cumin seeds
)زمان اعمال تیمار (بر حسب دقیقه

نوع محلول
Kind of Solution

Time of treatment (min.)
20

40

60

80

100

120

140

PVS2

0.63 b

1.02 a

0.7 b

0.54 c

0.31 cd

0.5 c

0.53 c

PVS3

1.07 ab

1.06 ab

0.8 b

0.77 bc

0.76 bc

1.18 a

0.76 bc

شاهد

1.12 ab

1.09 ab

0.79 bc

0.82 b

0.52 c

1.27 a

0.75 bc

Control

. مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه زمان تیمار و نوع محلول حفاظتکننده روی صفت طول ریشهچه در بذر سیاهدانه-5 جدول
Table 5- Compare the average effects of combination treatment time and the type of protective solution, the
length of root in black cumin seeds.
)زمان اعمال تیمار (بر حسب دقیقه

نوع محلول
Kind of Solution

Time of treatment (min.)
60
80
100

20

40

PVS2

2.94 a

2.7 ab

2.34 bc

2.37 b

PVS3

3.22 b

3.81 ab

2.91 bc

شاهد

3.43 b

3.28 ab

2.72 b

Control

120

140

1.16 d

1.5 c

2.16 bc

2.65 c

2.61 c

3.98 a

2.31 d

2.54 bc

2.13 c

3.94 a

2.41 bc
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. مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه زمان تیمار و نوع محلول حفاظتکننده روی صفت درصد جوانهزنی در بذر سیاهدانه-1 جدول
Table 6- Compare the average effects of combination treatment time and the type of protective solution, the
germination percent in black cumin seeds.
)زمان اعمال تیمار (بر حسب دقیقه

نوع محلول
Kind of Solution
PVS2
PVS3
شاهد

)طول ریشه چه (سانتی متر

Root Length (cm)

Control

20
0.8665 a
0.9 b

40
0.8 b
0.933 ab

Time of treatment (min.)
60
80
100
0.8 b
0.8 b
0.8 b
0.8 c
0.9 b
0.9 b

0.9665 a

0.933 b

0.85 c

0.9165 bc

0.933 b

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

120
0.7 c
1a

140
0.733 c
0.783 c

0.9665 a

0.875 c

PVs2
PVs3
control
20

40

60

80

100

120

140

Time (min)
)زمان (دقیقه

 نمودار مقایسه اثر زمانهای مختل-2 شکل

.تیمار بذور سیاهدانه با دو نوع محلول محافوتکننده برروی صفت طول ساقهچه

Figure 2- Black cumin seeds treated with two types of charts comparing the effects of time on the protective
solution shoot length.

1.4
Stem Length (cm)
)طول ساقه چه (سانتی متر

1.2
1
0.8
0.6

PVS2

0.4

PVS3

0.2

control

0
20

40

60

80

100

120

140

Time (min)
)زمان (دقیقه

.تیمار بذور سیاهدانه با دو نوع محلول محافوتکننده برروی صفت طول ریشهچه

 نمودار مقایسه اثر زمانهای مختل-2 شکل

Figure 3- Black cumin seeds treated with two types of charts comparing the effects of time on the protective
solution root length.
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1.2

0.8

PVs2

0.6

PVs3

0.4

control

)Germination Percent (%
درصد جوانه زنی ()%

1

0.2
0
140

120

100

60

80

40

20

)Time (h
زمان (ساعت)

شکل  -0نمودار مقایسه اثر زمانهای مختل

تیمار بذور سیاهدانه با دو نوع محلول محافوتکننده برروی صفت درصد جوانهزنی.

Figure 4- Black cumin seeds treated with two types of charts comparing the effects of time on the protective
solution germination percent.

نهایتاً به نتیجهگیری در خصوص تیمار برتر دست یافت که

بحث
نتایج نشان داد که بذور این گیاه دارویی بااهمیات ،باا
استفاده از روش شیشهای شدن و در مدت زماانهاای بیاان
شده مورد بررسی ،قابلیت زنادهماانی و جواناهزنای را دارا
میباشند .معنایدار باودن زماان تیماار بارای کلیاه صافات
(درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و طول ساقهچه) در سطح
احتمال  %1یعنی اینکه هار صافت در مواجاه باا هار زماان
تیماری تنوع و اختالد از خود بروز می دهاد یعنای زماان
های مختلا

اثارات مختلفای هام روی صافت (صافات)

داشته است باه عباارتی باا ت ییار زماان تیماار ،صافات هام
ت ییرات معنای دار از خاود باروز مایدهناد .ت ییار در ناوع
محلول نیز ت ییرات معنیدار در کلیه صفات نشان میدهاد
که نشان از قابلیت ایجاد تناوع توساا ناوع محلاول ،روی
صفات مورد مطالعه میباشد .اثر متقابل زمان تیماار و ناوع
محلول نیز باعث ایجاد تنوع در کلیه صفات ماورد مطالعاه
میباشد که نشاندهنده بروز تنوع در صفات بر اساس ایان
اثر متقابل میباشد .بطورکلی میتوان بر اسااس ایان تناوع
صفات بیشتر و تیمارهای بیشتری ماورد مطالعاه قارار داد و

نتایج این آزمایش نشان از تناوع مطلاوب مایباشاد .یعنای
اینکه محلولهای مورد استفاده و زمانهاای ماورد اساتفاده
یکسان عمل نکردهاند بلکه از خود اختالد نشاان دادهاناد
که قابلیت انتخاب تیمار برتر را ایجاد نمودهاند.
بااذور در حالاات شاااهد (باادون تیماار بااا محلااولهااای
حفاظتکننده) دارای جواناهزنای بهتار و مطلاوبتاری در
قیاس با حالت تیمار بذور باا محلاولهاای حفاظاتکنناده
بودند؛ چراکه حالت تیمار با مواد ضاد انجمااد بااالخره باا
درصدی آسیب به بذر همراه خواهد باود .چراکاه باذر باا
یک ماده شیمیایی محافظ تیمار میشود این ماده شایمیایی
محافظ ،ضمن حفاظت از بذر ممکن است خود نیز اثارات
اند

منفی روی بذر بگذارد.
بذور سیاه دانه پاس از تیماار باا محلاولهاای  PVS2و

 PVS3ماایتواننااد در دمااای  -131درجااه سلساایوس و در
بازه های زمانی مورد مطالعه باا کااهش اناد

زنادهماانی،

دوام آورند .بنابراین ،می توان روش حفاظات انجماادی را
یک روش مناسب باه منواور حفاظات از ژرمپالسام گیااه
مذکور دانست.
در جدول  2اگرچه بذور تیمار شده باا محلاول PVS3
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دارای میزان طول ریشهچه و طول ساقهچه بیشتری نسبت به

مطلوبتری در بررسی اثر متقابل زمان تیمار و نوع محلول

تیمار شاهد هستند ،ولیکن دارای میزان درصد جواناهزنای

حفاظت کننده روی صفت طول ساقهچه برخاوردار اسات.

کمتری نسبت به شاهد میباشد .در واقع ،اثر آسایبرساان

احتماالً عدم اساتفاده از محلاولهاای ضاد انجمااد PVS2

در بذور تیمار شده با محلول های حفاظت شده در قیاس با

جهت رشد صفت ساقهچاه مناسابتار هسات چارا کاه در

نمونه شاهد ولو اند

مشخص و پیدا میباشد.

جدول  1وضعیت مطلاوب جواناهزنای ،در تیماار شااهد و

هوو و همکاران ( ،)Hu et al., 2013نشاان دادناد کاه

محلول  PVS3واضح می باشد هر چه جوانهزنی با وضعیت

بذور  B. formosana seedsمیتوانند برای مدت طاوالنی

بهتر و سریعتر اتفاق افتد رشد طول ساقهچه هم به موازات

بااا اسااتفاده از روش حفاظاات انجمااادی و شیشااهای شاادن

آن افزایش یافته و مطلوب خواهد بود .در جدول  5محلول

نگهداری شوند .زمانی که بذور  B. formosana seedsباا

 PVS3تقریباً از وضعیت مناسابتاری نسابت باه  PVS2و

نیتااروژن مااایع و محلااول  PVS2تیمااار شاادند ،درصااد

تیمار شاهد برخوردار است .مؤثر بودن محلاول  PVS3در

جوانهزنی در بازه زمانی  111و  121دقیقه ،افازایش یافات.

رشااد صاافت طااول ریشااهچااه احتماااالً ناشاای از ترکیبااات

افزایش درصد جوانهزنی مایتواناد ناشای از ت ییار در دماا

تشکیلدهنده این محلول میباشد.

( )Almeida et al., 2002; Rocha et al., 2009و

نتیجهگیری کلی

شکسااتن یااا تشااکیل یااک شاابکه شااکاد در ساااختارهای
احاطه شده جنین باشد ( )Salomão, 2002که ممکن است
باعث شکستن خواب فیزیکی در بذر شده باشند که در واقع
در این بازه از زمان این ت ثیر بیشتر بوده اسات .همچناین ،در
پژوهشی که روی محورهای جنینی گیاه  Liliumدر شرایا
انجمااد انجااام گرفاات ( ،)Kaviani et al., 2010درصااد
جوانه زنی افازایش یافات .در مطالعاه ای دیگار روی ذرت
نیز ،پس از نگهاداری باذور ذرت طای مادت ساه روز در
ازت ماایع ،درصاد جواناهزنای باین  01تاا  05درصاد باود
(.)Wen et al., 2010
گزارش شده است کاه باه طاور معماول ،مادت زماان
انجماد ت ثیری بر حفاظت انجمادی از راه شیشاهای کاردن
ندارد ( .)Rong & Hua, 2009به نور مایرساد در صاورتی
که نمونه بتواند در ازت مایع زنده بماند ،تفاوت محسوسای در
مدت زمانهای مختل

بااا توجااه بااه نتااایج ایاان آزمااایش و آزمایشااات مشااابه
مطالعه حفاظت انجمادی بذور جهت نگهداری و حفاظات
از بذور در بانک هاای ژن گیااهی بسایار مفیاد و ضاروری
بهنور می رسد .لاذا در عاین حاال ،تیماار باذور باا محلاول
 PVS3بیشتر توصایه مایگاردد .ذخاایر ژنتیکای ارزشامند
برای اهداد بهنژادی و استفاده از ژنهاای مفیاد آنهاا در
پااژوهشهااای پاایشرو نیازمنااد حفاظاات صااحیح و باادون
آسیب هستند .وضعیت صفات مورد مطالعه بهویاژه صافت
جوانااهزناای در همااهی تیمارهااای فراساارد مااورد بررساای
امیاادبخش بودنااد .مطالعااه و تحقیاا در خصااوص سااایر
روشهای تیماری حفاظت فراسرد ژرمپالسم ،جهت ساایر
گونههای سیاهدانه در ایران توصیه میگردد.

نگهداری در ازت مایع وجود نادارد؛

سپاسگزاری

زیرا با کاهش شدید فعالیتهای متابولیکی ،مسنله مدت زماان
نگهداری تقریباً منتفی میگردد ( .)Shatnawi, 2011در این

از دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد و همهی عزیزانی که

دمای بسایار کام ،هماه تقسایمهاای سالولی و فرآینادهای

در مسیر انجام این گزارش ،اینجانبان را یاری کردند بویژه

متابولیکی و فیزیولاوژیکی ریزنموناههاای گیااهی متوقا

جناب آقای دکتر محسان ساعیدی دانشایار دانشاگاه رازی

ماایگااردد ( .)Suzuki et al., 2005باار اساااس جاادول 0

قدردانی میگردد.
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