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برانگیختن بذر گل جالیز مصری ( )Orobanche aegyptiaca Pers.به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان
Inducing seed germination of Egyptian broomrape (Orbanchea aegyptiaca Pers.) in absent
of host plant
امیرضا خرازی ،*1منصور منتظری ،1جواد انگجی ،9بابک دلخوش9

چكیده:
یكی از تنگناها پژوهش های پایه روی گل جالیز ،عدم جوانه زنی رضایت بخش بذر این گیاه انگلی،
بویژه در غیاب میزبان می باشد .در این تحقیق ،تاثیر چند فاکتور روی جوانه زنی بذرهای گل جالیز مصری
( )Orobanche aegyptiacaدر شرایط آزمایشگاهی ( )in vitroو بدون حضور میزبان آن بررسی شد .غوطه ور
نمودن بذرها در اسید سولفوریک با غلظت های  05و  055درصد ،هر یک به مدت  05و  05ثانیه ،قرار دادن آنها
در معرض اسید جیبرلیک با غلظت های صفر (شاهد)  005 ،055و  055پی پی ام ( )ppmو انكوباسیون در
دماهای  05 ،00و  00درجه سلسیوس از تیمارهای آزمایش بودند که بصورت فاکتوریل اجرا شد .نتایج نشان داد
که اسید جیبرلیک موجب کاهش معنی داری جوانه زنی بذرها شد .غوطه ور نمودن بذرها در اسید سولفوریک
با غلظت %05به مدت  05ثانیه و انكوباسیون در دمای  00درجه سلسیوس ،با  %44جوانه زنی ،بطور معنی داری
بیش از سایر تیمارها موجب افزایش جوانه زنی بذر این گیاه انگلی شد .روی جوانه زنی بذرها ،تاثیر فاکتور دما
چشمگیرتر از دو فاکتور دیگر بود.
واژههای کلیدی :گل جالیز مصری ،خواب ،سرما دهی ،جوانه زنی ،اسید سولفوریک ،اسید جیبرلیک

مقدمه

در دنیا بییش از  190گونیه گیج جیالیز شناسیایی

ریشییه میزبییان تییراوش مییی شییود .)Cook, 2003

شده اسیت  .)Sauerborn, 1994از اییران نییز 96

چون ای مواد پایدار نیستند ،از ای رو اگر بذر تنهیا

گونه از آن گزارش گردیده که گیج جیالیز مصیری

در فاصله  1-9میلی متری ریشیه میزبیان ایرار داشیته

 )Orobanche aegyptiaca Pers.بیش از سایر

باشد جوانه خواهید زد  .)Cook, 2003سیون

گونییییه هییییا در سیییینش کشییییور پییییراکنش دارد

همکاران  )Song et al., 2005نشان دادند که در

 .)Montazeri, 2008در طبیعییت ،بییذرهای ایی

دمییا و رطوبییت مناسیید ،اسییید جیبرلیییک بییا تییا یر

گیاه انگلی برای جوانیه زنیی بیه میواد وییژه ای بنیام

روی اندوسپرم بذر ،شرایط را بیرای جوانیه زنیی آن

 )Xenognosinsنییییاز دارد کیییه از

مهیا می کند ،ولی با ای حیال ،در طبیعیت بیذرهای

زنوگنوسیییی
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" برانگیخت بذر گج جالیز مصری به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان"

بییا ترشییحات

محلول نیم نرمال اسید سولفوریک به میدت  5تیا10

گییج جییالیز تییا زمییانی کییه در تمییا

ریشه میزبان ارار نگیرند جوانه نمی زنند .در صورت

دایقه باعب افزایش  10درصدی جوانه زنی گردیید.

عدم جوانه زنی ،بذرهای ای گیاه می توانند بییش از

در همی بررسی ،سرما دهی در دمیا  -9تیا  6درجیه

بصیورت دورمانیت بیاای بماننید

نظیر از طیول

 10سال در خیا

سلسیو

.)Linke & Saxena, 1991
دما ،رطوبت و میواد محیر

پیش از اسید شیویی ،صیر

مدت سرما دهی ،باعیب افیزایش جوانیه زنیی بیذور
گردید.

مترشیحه از ریشیه

محققییی در بررسیییهییای خییود غالبییا بییا مشییکج

گیاه میزبیان از مهمتیری عیواملی هسیتند کیه مییزان
جوانه زنی بذر گج جیالیز را تحیت تیر یر ایرار میی

جوانییه زنییی بییذر گییج جییالیز مواجییه شییده ونتییای

دهنید  .)Van Hezewijk et al., 1993ولیی

آزمایش های آنها بیه صیورت منلیوبی بیه سیرانجام

دمای مناسد برای جوانه زنی بذر گیج جیالیز بیرای

نمی رسد .بیه وییژه آن کیه %10دوره زنیدگی گیج

گونه های مختلف و حتی جمعیت هیای ییک گونیه

جالیز در زیر خا

سپری می شود وظهیور بوتیه آن

متفاوت می باشد .بنیوری کیه دمیای مناسید بیرای

از سنش خیا  50-60روز پی

جوانه زنی بذر بیوتیپ های گونیه  O. ramosaکیه

میزبان صورت میگیرد .از ای رو ،محققیی پی

از آمریکا ،جنوب آلمان و لبنیان جمیآ آوری شیده

ای مدت طوالنی متوجه عدم جوانه زنیی و اسیتقرار

بیود

گج جالیز می شیوند کیه ناچیار بیه تکیرار آزمیایش

 .)Dhanapal et al., 1998شکسییته شییدن

خواهند شد .بنیا بیر ایی  ،دسیتیابی بیه روشیی بیرای

دورمانسییی بییذور گونییه هییای مختلییف گییج جییالیز

تحرییک بیه جوانیه زنیی بیذر گیج جیالیز مییتوانید

و تحریییک بییه جوانییه زنییی آنهییا در غیییاب میزبییان،

موجد تسریآ در بر نامههای پژوهشیی آن شیود .بیا

در شییرایط خاصییی موسییوم بییه پیییش شییر سییازی

همی انگیزه ،در ای تحقیق تا یر اسیید سیولفوریک

 ،)Pre-conditioningیعنی ارار دادن در معیر

و مدت شستشو با آن ،اسید جیبرلیک و دما در ا نای

بودند ،به ترتیید  12،10و  15درجیه سلسییو

محر

از نشیاکاری گییاه
از

های جوانه زنیی در دمیا و رطوبیت مناسید

انکوباسییون روی جوانییه زنییی جوانییهزنییی بییذر گییج

بییرای یییک دوره چنییدی روزه ،ممک ی مییی باشیید

جالیز در غیاب میزبان منالعه گردید که مقاله حاضر

 .)Parker & Riches, 1993معموال سرما دهیی

نتای آن را ارائه می نماید.

و اسییییید شییییویی باعییییب غلبییییه برخییییواب بییییذر

مواد و روشها

بسیییاری از علییف هییای هییرز و افییزایش نییر و

ای پژوهش در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی

میزان جوانه زنی می شود ،ولی مدت و غلظت اسیید

در بخییش تحقیقییات علییف هییای هییرز ،موسسییه

شییویی بییرای گونییه هییای مختلییف متفییاوت اسییت

تحقیقات گیاه پزشکی کشور ،درسیال  1930انجیام

 .)Bewley & Black, 1982در بررسییی هییای

شد .آزمایش بیه صیورت فاکتورییج بیا سیه فیاکتور

(Lopez-

شامج چهار سنش برای فیاکتور اسیید شیویی ،چهیار

لیییوپز گرانیییادو

و گارسییییا تیییور

)Granadoas & Garcia- Toress, 1996
روی بذور  ، O. crenataغوطه ور کردن بیذور در

سنش برای فاکتور اسید جیبرلیک و سه سینش بیرای
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فاکتور دمایی ،جمعا  92تیمار در  5تکیرار در االید

زمان های یاد شده ،بذرها بال فاصله از محلول بیرون

طرح کامال تصادفی متعادل انجام شد.

آورده شده و شش تا هشت بار با آب مقنر اسیتریج

پیش از شیرو آزمیایش بوتیه هیای گیج جیالیز

شستشو شدند .بذرهای تیمار شده بیرای ییک هفتیه

 )O. aegyptiacaاز یک مزرعیه گوجیه فرنگیی

سیرما دهیی

در سردخانه با دمای  9درجه سلسییو

آلوده به آن در مننقه ورامی جمآ آوری شده و در

شدند .پ

داخیج پاکیت بیه آزمایشیگاه منتقیج گردیید .سییپ

ش یده بییا اسییید سییولفوریک 11 ،پتییری دیییش تهیییه

کپسول ها از نقا مختلف بوته ها بیه طیور تصیادفی

گردید که در کف هر ییک از آنهیا دو الییه کاغیذ

جدا گردیید و بیا فشیردن آنهیا ،بیه آرامیی بیذرهای

صافی ارار داده شد .کاغذ صافی هر سه عیدد پتیری

کپسول ها تخلیه و در داخج لوله های آزمایشیگاهی

دیش با اسید جیبرلیک با غلظت هیای صیفر شیاهد

جمآ آوری گردید .آنگاه ،بر اسیا

از آن برای هر اسمت از بیذرهای تیمیار

آب مقنر) 150 ،100 ،و  500پیی پیی ام  )ppmبیا

روش سیون

وهمکاران ) ،)Song et al., 2005بذرهای بیرای

سه میلیی لیتیر از هیر غلظیت بیرای هیر پتیری دییش

 1دایقه در  50میلیی لیتیر الکیج  %10کیه در داخیج

مرطوب شدند .آنگاه روی کاغیذ صیافی هیر پتیری

یک ارل ریخته شیده بیود ایرار داده شیدند .سیپ

دیش پن دیسیک نیمیه تیراوا  )Visking discبیه

بذرها از ای محلول بییرون آورده شیده و بالفاصیله

انر شش میلیی متیر حامیج  50عیدد بیذرهای تیمیار

چندی بار بیا آب مقنیر شستشیو شیدند .بیذرها در

شییده بییا اسییید سییولفوریک اییرار داده شیید .بییرای

یییک ارلیی حییاوی محلییولی متشییکج از  10میلییی

جلوگیری از هدر رفت رطوبیت ،درب پتیری دییش

لیترهیپوکلرایت سدیم  %1به اضیافه ییک میلیی لیتیر

ها بیا پیارافیلم احاطیه شیده و بیرای ایجیاد تیاریکی

تیوئی  )Tween 20 10آمیختیه در  90میلیی لیتیر

منلق ،هر پتری دیش با فویج آلومینییومی پوشیانده

آب مقنر اسیتریج ریختیه شیدند .آنگیاه ،ایی ارلی

شد .از هر تیمار اسید جیبرلییک ،ییک پتیری دییش

روی پلیت مغناطیسی گردان در دمای آزمایشیگاهی

بییرای هییر یییک از دماهییای  10 ،15و  15درجییه

به مدت  10دایقه ارار داده شد .سپ

سلسیو

بذرها از ارل

خارج شده و با آب مقنر شستشو شدند .بذرها برای

در انکوباتور ارار داده شد.

پتییری دیییش هییا پ ی

از دو هفتییه از انکوبییاتور

یک هفته روی کاغذ صافی دو الیه پخش شیدند تیا

خارج شده و در زیر بینی کولر جوانه زنیی بیذرهای

در هوای آزاد خشک شوند.

روی دیسک ها بررسی شیدند .در هیر مییدان دیید،

بذرهای گج جالیز به چهار اسمت تقسیم شیدند

تعداد کج بذر ها و بذرهای جوانه زده شمارش شده

کییه دو اسییمت بییرای غوطییه ور کییردن در اسییید

و درصد جوانه زنی آنها تعیی گردید .بذرهایی کیه

سولفوریک  )Merk, Germanyبا غلظیت  %50و

بیش از انر بذر تولید لوله تندشیی نمیوده بودنید بیه

دو اسییمت دیگییر در اسییید سییولفوریک بییا غلظییت

عنوان بذر جوانه زده محسوب شدند .داده ها بیا نیرم

 %100در نظر گرفته شد .برای هر غلظت اسید ،ییک

افزار  SASتجزیه واریان

اسمت برای  90انیه و اسمت دیگیر بیرای  60انییه

آزمون دانک مقایسه شدند.

غوطه ور شدن بذرها منظور گردیید .پی

از اتمیام
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شده و مییانگی آنهیا بیا

" برانگیخت بذر گج جالیز مصری به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان"

نتایج و بحث

نتای تجزیه واریان

می یابد .)Haidar et al., 2003

داده ها نشان داد که هر سه

بنا برای  ،در ایی پیژوهش کیاهش جوانیه زنیی

فاکتور اعمال شده در ای پژوهش تا یر معنیی داری

بذرهای ای گیاه انگلی را می توان بیه پیایی آمیدن

روی جوانییه زنیییی بییذرهای گیییج جییالیز داشیییتند.

پی هاش  )pHکاغذ صافی مرطیوب شیده بیا اسیید

شستشوی بذرها با اسید سولفوریک  ،%50در مقایسه

پییژوهش

جیبرلیییک نسییبت داد .ولییی بییر خییال

با غلظت  ،%100افیزایش معنیی دار داشیت شیکج1

حاضر ،در بررسی های سون

.)A

 )et al., 2006کیاربرد ترکیبیی از جیبرلییک اسیید

میییدت زمییییان غوطییییه ور نمییییودن در اسییییید

و همکیاران Song

همراه با فلورایید  )fluridoneدر حضیور محیر

سییولفوریک نیییز تییا یر معنییی داری در جوانییه زنییی

بذور گج جالیز  GR24موجد افیزایش جوانیه زنیی

بییذرها نشییان داد .بنییوری کییه ،میییزان جوانییه زنییی

آن گردیییید .در هیییر حیییال ،مکیییانیزم تیییا یر اسیییید

بییذرهای غوطییه ور شییده در اسییید سییولفوریک بییا

جیبرلیییک در افییزایش تییا یر محییر

 GR24روی

غلظییت  %50بییه مییدت  60انیییه بنییور معنییی داری

جوانه زنی بذر ای گیاه در گزارش اخییر نیا شیناخته

بیش از بذرهای غوطه ور شده با همی غلظت بیرای

می باشد.

 90انیه ارزیابی شد.

افزایش دمای انکوباتوردر ا نای نگهداری بذرها

کمتری میزان جوانه زنی بذرها مربو بیه اسیید

از  15به  10و  15درجیه سلسییو

موجید کیاهش

سیییولفوریک بیییا غلظیییت  %100بیییرای  60انییییه

معنی دار جوانه زنی آنها شد شکج  .)C 1به طوری

بییییییود شییییییکج  .)A 1کومییییییا و همکییییییاران

کیییه بیشیییتری جوانیییه زنیییی بیییذرها در دمیییا 15

 )Guma et al., 2010گییزارش کردنیید کییه

درجه سلسیو

بدست آمد.

دورمانسییی بییذر گیاهییانی کییه دارای پوسییته سییخت

بررسیییی هیییای سیییوکنو و فرنانیییدز -میییارتینز

هستند با خراش دهیی مکیانیکی و ییا کیاربرد اسیید

)(Sukno & Fernandez- Martinez, 2001
روی جوانه زنی بذر گج جالیز گونیه O. cumana

چون بذرهای گج جیالیز خیلیی رییز هسیتند ،امکیان

نیییز نشییان داد کییه دمییا بهینییه بییرای آن  15درجییه

سولفوریک شکسته شیده و جوانیه میی زننید .ولیی

سلسیو

خراش دهی مکانیکی آنها عملی نیسیت و بیه همیی

می باشد.

دلیج در ای تحقیق از اسید سولفوریک استفاده شد.

ا رات متقابج تیمارها نیز نشان داد کیه غوطیه ور

ارار دادن بذرها روی کاغذ صافی مرطوب شده

کردن بذرها در اسید سولفوریک  %50برای  60انیه
 )S50/t60بیییدون ایییرار دادن در معیییر

با اسید جیبرلیک ،در مقایسه بیا آب مقنیر ،موجید

اسیییید

جیبرلیییک و انکوباسیییون آنهییا در دمییای  15درجییه

کاهش معنی دار جوانه زنی بذرها شد شیکج .)B 1

سلسیییو

بنییوری کییه ،بییه مییوازات افییزایش غلظییت اسییید

 )G0/T15منجییر بییه بیشییتر جوانییه زنییی

بذرها با  %99تندش شد که از ای نظر برتیری معنیی

جیبرلیک از  100پی پیی ام بیه  150و  500پیی پیی

داری نسیبت بییه  91تیمییار دیگییر داشییت شییکج .)1

ام ،میزان جوانه زنیی کیاهش معنیی دار داشیت .در

نکته جالد ای که ،در تیمار اسید سیولفوریک %50

محیط های اسیدی جوانه زنی بذر گج جالیز کاهش
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بییرای  60انیییه  )S50/t60و بییدون اییرار دادن در

آنها ،برای جوانه زنی نسیبت بیه دمیا خیلیی حسیا

معییر

جیبرلیییک اسییید کییه در دمییای  15درجییه

هستند .همچنی  ،در پین تیمیار برتیر ،فیاکتور اسیید

سلسیو

نگهداری شده بودنید  ،)G0/T25مییزان

سولفوریک  %50نیز اعمال شده بود ،در حالی که از

جوانه زنی کمتر از  %1بود .از سوی دیگیر ،در پین

 16تیماری که در آنها میزان جوانه زنی کمتیر از %1

تیماری که جوانه زنیی بیذرها بییش از  %10ارزییابی

مشییاهده شیید ،در  13مییورد  )%19فییاکتور اسییید

روی

سولفوریک  %100انجام شده بود .ای ممکی اسیت

داد شکج  .)1ای نشان می دهید کیه بیذرهای گیج

به تا یر اسیید سیولفوریک غلییو روی جنیی بیذرها

جییالیز ،حتییی در صییورت شکسییته شییدن دورمانسییی

نسبت داده شود.

گردید ،همگی در دمیای  15درجیه سلسییو

شکج  .1میانگی درصد جوانه زنی بیذرهای گیج جیالیز
مصییری  )O. eagyptiacaتیمییار شییده بییا اسییید
سییولفوریک  ،)Aایییرار داده شیییده در معیییر

اسیییید

جیبرلیک  )Bو انکوباسییون شیده در دماهیای مختلیف
 .)Cدر هر شکج ،ستون هیایی کیه حیدااج دارای ییک
حییر

التییی مشییتر

هسییتند تفییاوت معنییی داری بییا

یکدیگر ندارند .)P=0.01

Fig. 1. Mean of seed germination (%) of Egyptian broomrape (O. eagyptiac) immersed in sulfuric acid (A),
exposed to gibberillic acid (B) and incubated at different temperature (C). In each figure, columns holding at
least one same letter are not significantly different from each other (P=0.01).
S50 and S100 = Sulfuric acid 50% and 100%, respectively.
t30 and t60 = imbedded for 30 and 60 second, respectively.
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S50/t60
S50/t30
S100/t60
S100/t30

 اسید جیبرلیک و دما روی درصد جوانه زنی بذر گج جالیز مصری، تا یرات متقابج فاکتورهای اسید سولفوریک. 1 شکج
.) در غیاب میزبان در شرایط آزمایشگاهیO. eagyptiaca
.)P=0.01 هستند تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند

التی مشتر

ستون هایی که حدااج دارای یک حر

.) ارار داشتندn  بوده و همگی در پایی تری گروه%1 التی مربو به تیمارهای دارای میانگی کمتر از

ستون های فااد حر

Fig. 2. The interaction effects of factors sulfuric acid, gibberillic acid and temperature on seed
germination percentage in absent of host plant in vitro.
Columns holding at least one same letter are not significantly different from each other (P=0.01).
The columns with no letter were that of those treatments with less than 1% germination and all were
located in lowest group (n).
S50 and S100 = Sulfuric acid 50% and 100%, respectively.
t30 and t60 = imbedded for 30 and 60 second, respectively.
G0, G100, G250 and G500 = Gibberellic acid at 0,100, 250 and 500 ppm, respectively.
T15, T20 and T25= Incubation at 15, 20 and 25 oC, respectively.
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