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 چکیده
-و جوانه نعفونی کردضد بر روي زمان هاي مختلفهیپوکلریت سدیم و طول مدتهاي مختلف به منظور بررسی اثر غلظت

سه هاي آزمایش فاکتور .آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اجرا شد ،بذر پروانش زنی
ها بذور در پس از اعمال تیمار دقیقه در نظر گرفته شدند. 30و  20،10هاي و زمانهیپوکریت سدیم ( %2و  %1.5، %1غلظت )
افزایش غلظت نتایج آزمایش نشان داد که و در شرایط تاریکی قرار گرفتند.  شدهکشت داده درون شیشه  MSمحیط 

زنی بذر پروانش زنی و درصد جوانههش آلودگی بذر و کاهش سرعت جوانهباعث کاعفونی ضدمدت زمان هیپوکریت سدیم و 
و غلظت دقیقه  30و  10هاي نهیپوکلریت سدیم در زما %1غلظت  مربوط به زنی بذرجوانه سرعت و درصدشود. بیشترین می
تیمار بررسی میزان کنترل آلودگی نیز نشان داد که درصد آلودگی براي دقیقه بود.  20درصد هیپوکلریت سدیم در زمان  1.5

درصد  10دقیقه، آلودگی  30هیپوکریت سدیم و زمان  %1درصد و براي تیمار  16.6دقیقه،  10و زمان  %1هیپوکلریت سدیم 
از نظر بنابراین بهترین تیمار را  .صفر بوده استآلودگی دقیقه  20هیپوکلریت سدیم و زمان  %1.5غلظت ه و براي بود

هیپوکریت سدیم و زمان  %1.5تیمار میتوان زنی مناسب صد جوانهزنی باال و در، سرعت جوانه)آلودگی صفر( ضدعفونی کامل
 .دقیقه معرفی کرد 20

 

 ، پروانش، درون شیشهزنینههیپوکلریت سدیم، جوا کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1
ها براي اکثریت جمعیت جهان هستند. گیاهان دارویی همچنین یک ترین منابع براي ذخیره داروفردگیاهان دارویی منحصربه

معروف است به پروانش  C.roseus گیاه پروانشهاي انسان هستند. کمک درمانی براي پیشگیري و کاهش انواع بیماري

گرمسیري متعلق به خانواده خرزهرگیان و یک گیاه دارویی و زینتی محبوب است. کار، که گیاه گرمسیري و نیمهماداگاس

-بالستین و وینهایی مثل وینآلکالوئید .هاي ضد سرطان شناخته شده استپروانش به عنوان گیاه دارویی تولیدکننده دارو

از  .[6]شود هاي انسان استفاده میدارند که در درمان انواع سرطانهاي هوایی گیاه وجود کریستین به طور عمده در بخش

هاي سنتی تري در مقایسه با روشو نادر را به نحو مؤثر دارویی مهماي توانسته است گیاهان کشت درون شیشهآنجا که 

در بعضی  جایگزین کردن آن بافت گیاهی و رو صـنایع دارویـی استفاده از کشتاز ایـن .ازدیاد رویشی، تکثیر و حفظ نماید

شیشه در صورت ضدعفونی  در شرایط کشت درون .[1] انـدجاي گیاهان طبیعی را در دستور کار خـود قـرار دادهبه موارد

شود. از یک طرف ها مانع رشد مطلوب نمونه و مانع از پیشرفت مطالعات کشت بافت میها و قارچنامناسب حضور باکتري

کنند و از بافت رشد می هایی است که به راحتی در شرایط کشتبراي از بین بردن میکروارگانیسم ضدعفونی سطحی راهی

کننده و مدت زمان قرار گرفتن بذر در ماده نمونه و قابلیت باززایی آن، از غلظت ماده ضدعفونیطرف دیگر زنده ماندن ریز

-کننده مانند پروکسید هیدروژن، اتانول، نیترات نقره، آبفونیطیف وسیعی از مواد ضدع .[5] پذیردکننده تاثیر میضدعفونی

-حال هیپوکریت سدیم که سفیدها براي ضدعفونی سطحی مورد استفاده هستند ولی با اینبرم، کلرید جیوه و آنتی بیوتیک

ها و ها قارچتريهیپوکلریت سدیم در برابر همه انواع باک. [4] شودکننده تجاري شده است به طور گسترده استفاده می

این پژوهش  .[5] کشدها را میهاي زیستی مانند پروتئین میکروبها موثر است که با استفاده از اکسید کردن مولکولویروس

-شیشه با حداقل تاثیر منفی بر جوانه جهت انتخاب بهترین غلظت و زمان هیپوکریت سدیم براي ضدعفونی کامل بذر درون

 [.3] نی گیاه نوشته شده استز

 

 هاواد و روشم. 2
هاي مختلف هیپوکریت ها و زمانبذور گیاه پروانش از موسسه پاکان بذر اصفهان تهیه شد و به منظور بررسی تاثیر غلظت

 انجام شد. سدیم بر روي جوانه زنی و ضد عفونی بذور، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار
پس از اعمال . بوددقیقه  30و  20،10هاي ( و زمان%2و  %1.5، %1لظت هیپوکریت سدیم در سه غلظت )تیمارها شامل غ

شیشه درون بذر در هر  10تعداد  پس از ضد عفونی  .[3] تیمار بذرها سه بار با آب مقطر استریل شست و شو داده شدند
درجه و در شرایط تاریکی قرار  25ها درون اتاق رشد با دماي شیشه زنیقرار داده شدند . براي جوانه MSمحیط کشت 

روزه اندازه  20گرفتند.  براي تعیین اثر اعمال تیمارها درصد آلودگی، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذور  در یک دوره 
 .[2]هاي زیر استفاده گردید هاي مورد نظر از فرمولگیري شد. براي محاسبه پارامتر

 (1)               (n تعداد بذور جوانه زده در روز / n ( + ..... +)سرعت جوانه زنی 2ام= )تعداد بذور جوانه زده در روز دوم / 

 / تعداد بذور جوانه زده( =درصد جوانه زنی آزمایش شده در هر تیمار )تعداد کل بذور× 100                                ( 2)   
 تعداد بذور آلوده( =درصد آلودگی بذر /آزمایش شده در هر تیمار )تعداد کل بذور ×100                                     ( 3)     

 

 نتایج و بحث. 3
ها زنی تیمارمقایسه درصد جوانه(. 1)جدول  زنی و درصد آلودگی بذور محاسبه گردیدسرعت جوانه زنیدرصد جوانهمیزان 

-بیشترین درصد جوانه. زنی بذور پروانش داردمدت زمان تاثیر منفی بر جوانه پوکلریت سدیم وافزایش درصد هی نشان داد که



 

 3 

)غلظت  T3 تیمار ،%60زنی با درصد جوانه دقیقه( 10هیپوکلریت سدیم و مدت زمان  %1غلظت ) T1 مربوط به تیمار زنی
هیپوکلریت سدیم و  %1.5)غلظت  T5یمار و ت %56.6دقیقه( با درصد جوانه زنی  30سدیم هیپوکلریت و مدت زمان  1%

  .(1)نمودار  بوده استدرصد  50 زنیبا درصد جوانهدقیقه( 20زمان 
 

 های مختلف. درصد آلودگی بذور، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در تیمار1جدول 

غلظت هیپوکریت 

 سدیم

زمان به 

 دقیقه

زنی سرعت جوانه درصد جوانه زنی درصد آلودگی بذر تیمار  

1%  10  T1 16.6%  60%  66.7 

20  T2 0%  50%  53.7 

30  T3 10%  56.6%  69.26 

1.5%  10 T4 3.3%  50%  57.03 

20 T5 0%  50%  57.03 

30 T6 0%  40%  42.56 

2%  10 T7 0%  26.6%  26.5 

20 T8 0%  23.3%  24.3 

30 T9 0%  16.6%  13.2 

 

 

 های آزمایشتیماربین در  بذر . مقایسه درصد جوانه زنی1نمودار 
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به ترتیب با سرعت  T5وT3  ، T1زنی نیز مربوط به تیماراد که بیشترین سرعت جوانهزنی نشان دمقایسه سرعت جوانه
تیمار  بررسی میزان کنترل آلودگی نیز نشان داد که بیشترین درصد آلودگی براي. (2است )نمودار  57.03و  66.7، 69.26
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T1  درصد و تیمار  16.6با آلودگیT2  از نظر ضدعفونی . بنابراین بهترین تیمار را (3درصد است )نمودار  10با آلودگی
 معرفی کرد. T5میتوان زنی مناسب زنی باال و درصد جوانهکامل، سرعت جوانه

 

های آزمایشتیمار بین  در بذر . مقایسه سرعت جوانه زنی2نمودار   

 
 

 

های  آزمایش. مقایسه درصد آلودگی بذر در بین  تیمار3نمودار   
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