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 چکیده

درجه سانتی گراد و  32و  4در دو سطح دمایی   Dorema kopetdaghenseاین مطالعه به منظور بررسی جوانه زنی گیاه 

بررسی عدد کروموزومی آن انجام گرفت. در بررسی جوانه زنی از روش بین کاغذ و در بررسی عدد کروموزومی از روش له کردن 

برای جوانه زنی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، این گونه گیاهی نیز مانند سایر گونه های آن به درجه حرارت های پایین 

 می باشد. 33n=3نیاز دارد و عدد کروموزمی آن 
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 مقدمه .1

اکولوژی( حداقل مهمترین گونه از آنجایی که جهت درک اکولوژی جوامع گیاهی، در ابتدا باید دوره های زندگی اکولوژیکی )آت 

. (Shukla 2005:4) های گیاهی جوامع مطالعه شود، بنابراین آت اکولوژی پایه های مطالعه سین اکولوژی را شکل می دهد

 Shukla) در مطالعه آت اکولوژی گونه های فردی می باشدسیتوژنتیک گونه گیاهی یکی از مهمترین جنبه های مورد بررسی 

 جذب از بعد ها دانه گیاهان، اغلب در. است توجه جالب بسیار زنی جوانه مطالعات ها اکولوژیست آت همچنین برای(. 2005:89

 گیاه، هر در. کنند می زنی جوانه به شروعمی باشد،  مناسب هوای و رطوبت دما،که دارای  محیطی شرایط در گرفتن قرار با رطوبت

 ظرفیت داده دو این طریق از و هستند اکولوژیکی آت مطالعات در مهمی اطالعات دانه خروجی میانگین و دانه زنی جوانه درصد

مطالعه حاضر در ادامه  .(Misra 1980:123) .شود می محاسبه ،است جمعیت رشد پتانسیل دهنده نشانکه  گیاهان مثلی تولید

رضوی  خراسان در استان Dorema kopetdaghense Pimenovطرح پژوهشی بررسی آت اکولوژی و فیتوشیمی گونه گیاهی 

اعضاء . است (Umbelliferaeیا  Apiaceaeچتریان ) یکی از جنس های خانواده( kandal) یا کندل Dorema گیاه می باشد.

گل آذین معموالً چتر مرکب ولی در جنس  گیاهانی یک ساله یا چند ساله، به ندرت بوته ای یا درختچه ای می باشند. این خانواده،

Dorema  گونه دارد که  434جنس و  114چتر ساده می باشد. این تیره ی گیاهی در ایران بسیار وسیع و گسترده است و حدود

در شناسایی جنس ها و گونه های این خانواده، ساختمان  (.243: 1234 مظفریان) شناختن آنها صرفاً در حالت میوه دار میسر است

از نقطه نظر کاربردی گیاهان این  .می باشندوع گل آذین )چتر ساده یا مرکب( حائز اهمیت میوه و برگ های قاعده ای گیاه و ن

: 1234 مظفریان) تیره را می توان به گروه های غذایی ، دارویی ، صنعتی ، سمی ، علوفه ای و علف های هرز مزارع تقسیم کرد

بومی ایران  D. ammoniacumو  D. aucheriگونه از این جنس نام برده شده است که دو گونه  هفتدر فلور ایرانیکا  .(233

از تیره چتریان با داشتن صفات بسیار واضح در گل و میوه به خوبی  Dorema. گونه های جنس (34 :1233نیوشان  آذر) هستند

این گیاه مقوی، قاعده آور، خلط آور،  ،در طب سنتی .(34 :1233نیوشان  آذر) از سایر جنس های تیره چتریان قابل تشخیص است

و  هرویتوسط میالدی 1333است. طبق مطالعات انجام شده در سال ذکر شده دافع سنگ کلیه و مسکن دردهای احشایی 

مصرف گیاهان این تیره دارای خصوصیات دارویی محرک زایی، ضد اسپاسم، گشاد کننده مجاری تنفسی بخصوص در ، همکاران

. هم چنین اعضاء این جنس دارای خواص ضد (34 :1233نیوشان  آذر) افراد مسن و بیماران آسمی برونشیت مزمن و ... می باشد

می باشند و به عنوان سبزی خوراکی یا به عنوان نفخ، معرق، مدر مالیم، ضد میکروبی و ضد قارچ و دارای اثر محافظتی در کبد 

گونه گیاهی  .( Asnaashari 2011:241& Nabavi 2012:34) یماری ها استفاده می شوندری از بداروی محلی در درمان بسیا

Dorema kopetdaghense  یکی از گونه های جنسDorema  است که تا کنون در ایران تنها در سه مقاله به آن پرداخته

  (.Iranshahi 2007و 1233و محمودی 1231ایرانشاهی )شده است 

 

 مواد و روش ها .2

 



 

4 
 

 بررسی جوانه زنی. 2-1

 E 35 53 5و  N 53 53 35 بذر های رسیده گیاه از منطقه ای در حد فاصل دو روستای امام قلی و دربادام با مختصات منطقه

دقیقه و شستشو با آب مقطر، برای مدت  13به مدت % 1جمع آوری شدند. پس از ضدعفونی کردن با محلول هیپوکلریت سدیم 

ن ضدعفونی کرده و در هر پتری شدند. کاغذ صافی های مورد استفاده جهت جوانه زنی بذرها را در آوساعت در آب خیسانده  52

 Bicksler)سانتی متری از هم گذاشته شدند و با مقدار الزم آب مرطوب شدند. از روش بین کاغذ  1بذر به فاصله  53تعداد  دیش

با پتری ها سر زده و در صورت نیاز با آب مرطوب نگه داشته شدند.  استفاده شد و به طور مرتب هر دو روز یکبار به(  4 :2011

 Doremaتوجه به پژوهش انجام شده توسط ملتی و همکاران که بیان کردند دما بر درصد جوانه زنی کندل کما )

ammoniacum د بدست درجه سانتی گرا 2درصد در دمای  5/42( تاثیرگذار است و بیشترین درصد جوانه زنی کندل کما با

درجه سانتی گراد بیشتر است )ملتی  53و  1، 15آمده و به طور معنی داری به ترتیب نسبت به درصد جوانه زنی آن در دماهای 

با سه بار تکرار در شرایط به عنوان دو سطح دمای حداقل و حداکثر، درجه سانتی گراد  32و  4دو سطح دمای  (355: 1554

شمارش میلیمتر، به عنوان بذرهای جوانه زده  2روز در نظر گرفته شد. بذرها با طول ریشه حداقل  34مدت زمان و برای تاریکی 

درصد جوانه  PG فرمولدر این  .محاسبه شد (1شماره )و از پتری دیش حذف شدند. درصد جوانه زنی با استفاده از فرمول  شده

 عداد کل بذر می باشد.ت Nو  iتعداد بذرهای جوانه زده تا روز  niزنی، 

 

      
  

 
                                    

 

 سرعتRS  معادله( استفاده شد. در این 5روز منظور گردید و برای محاسبه آن از فرمول )شماره  43سرعت جوانه زنی تا پایان 

 تعداد روز پس از شروع آزمایش می باشد. Diام و  iتعداد بذرهای جوانه زده در روز  niجوانه زنی،

 

    ∑
  

  

 

 

                                  

 

 . بررسی عدد کروموزومی2-2

سانتی متر شده بود، از  1درجه سانتی گراد، بذرهایی را که طول ریشه آن ها حداکثر  2از میان بذر های جوانه زده در دمای 

 شد. بررسی های کاریوتیپ بر روی کروموزوم های متافازی میتوز با استفاده از تکنیک له کردنها جدا  محیط خارج و ریشه آن

درصد در دمای اتاق گذاشته شدند. به  331/3در محلول کلشی سین ساعت  5به مدت مار، ریشه ها را . جهت پیش تیگرفتانجام 
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درجه سانتی گراد به  2قسمت الکل اتانول( در دمای منظور تثبیت شدن در محلول تازه کارنوی )یک قسمت اسید استیک: سه 

ریشه ها با دستمال کاغذی خشک دم تغییر خلوص محلول تثبیت کننده، برای عاما در ابتدا  ساعت قرار داده شدند 52مدت 

 اعدیس) شدند. این محلول بافت ها را می کشد و آن ها را در حداقل خسارت و به هم خوردن محتویات سلولی نگه می دارد

درجه سانتی گراد( استفاده شد. ریشه ها را در  2) % برای نگه داری طوالنی مدت در دمای یخچال33. از الکل اتانول (2: 1234

Hcl  رنگ آمیزی با دقیقه هیدرولیز شدند 5درجه سانتی گراد )در حمام آب گرم( برای مدت  53یک نرمال در دمای .

میلیمتر طول و باالی کالیپترا  5-1ام شد. محلی از ریشه که مورد استفاده قرار گرفت، با دقیقه انج 13-3به مدت  %1استواورسئین

واقع شده است که جهت عدم پاره شدن قسمت مورد نظر در زیر استرئومیکروسکوپ بریده شد. با گذاشتن ریشه مورد نظر بر الم و 

ایی که برای بررسی عدد کروموزومی مناسب بودند بوسیله % له شدند. از سلول ه23فشار المل، ریشه در یک قطره اسید استیک 

 فتومیکروسکوپ عکس برداری صورت گرفت. 

 

 مشاهدات و نتایج: .3

 

 . توصیف3-1

گیاهانی ضخیم و یک بار مثمر با ساقه های راست، بلند، ضخیم هستند. برگ های (، کندل، وشا، کما کندل، وشقجنس دورما )

قاعده ای طوقه ای، دمبرگدار، با رگبرگهای مشبک، سه بار سه پاره منقسم؛ قطعات دو یا سه تایی یا با لوبهای نامنظم، پهن، 

یل یافته است. گل آذین بزرگ، پانیکولی و چترها انتهایی ها در امتداد رگه اصلی ممتد می باشد. برگ های ساقه ای به غالف تقل

سرسان است. گل ها منظم، نرماده یا نر، نرماده ها در شاخه های فوقانی، نرها در شاخه های  -ساده، با شعاع های کوتاه، کروی

زرد مایل به سبز، پائینی، بندرت گل ها مخلوط می باشد. برگه ها کم، ریزان یا وجود ندارند. گلبرگ ها زرد یا کرم رنگ یا 

تخم مرغی، با انتهای برگشته است. تخمدان استوانه ای با رگه های نامشخص می باشد. پایک خامه تخت، گوشتی، با  -مستطیلی

لبه پهن لوبدار، سرانجام فنجانی شکل؛ کالله سربریده، ضخیم است. میوه با پایک حائل میانی جدا، به پشت فشرده و تخت، بیضوی 

تایی یا وجود ندارد؛ کانال های هدایت شیرابه سطح  2تا  5دایت شیرابه در کانال های بین پره ای منفرد، بندرت است. کانال ه

 (555: 32جلد 1555تایی، منشعب یا ناممتد می باشد. )فلور ایران.  5داخلی مریکارپ دو تا 

 نشان می دهد.را در مراحل مختلف دوره زندگی  Dorema kopetdaghense( گیاه 1-2شکل های )
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 ماه فروردین اواخر در Dorema kopetdaghenseگیاه  ای قاعده های برگ -1شکل 

 

 

 Dorema kopetdaghenseگیاه گل در  -2شکل 
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 در اواخر نیمه دوم خرداد ماه Dorema kopetdaghenseگیاه  -3شکل 

 

 

 Dorema kopetdaghenseمیوه شیزوکارپ در گیاه  -4شکل 

 جوانه زنی. درصد 3-2

و حداکثر  درجه سانتی گراد 2 دو سطح دمای حداقلدرصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در نتایج بدست آمده در مورد بررسی 

 Dorema ammoniacum ی ( نشان داده شده است. این گونه گیاهی نیز مانند گونه1در جدول شماره )درجه سانتی گراد  55

این گیاه تاثیر گذار و سرعت جوانه زنی ی به دماهای پایین نیاز داشت و دما بر درصد جوانه زنی برای جوانه زن( 355: 1554)ملتی 

 یک از بذرها جوانه نزدند.درجه سانتی گراد هیچ  55بود، به طوری که در دمای 

 

 در دو سطح دما Dorema kopetdaghenseمیانگین های درصد جوانه زنی گیاه  -1جدول 

 

 

 

 : عدد کروموزومی3-3

برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کروموزوم های  Dorema kopetdaghenseعدد کروموزومی گونه گیاهی 

  می باشد. n =11(. عدد پایه کروموزومی برای این گونه 5شد)شکلتعیین  33n=3سوماتیک این گونه 

 درجه سانتی گراد 55 سانتی گراددرجه  2 دو سطح دما

 %3 %15/54 میانگین درصد جوانه زنی

 3 51/3 میانگین سرعت جوانه زنی
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 Dorema kopetdaghenseدر  22n=2عدد کروموزومی  -5شکل 
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