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 بر شکست خواب بذرهاي خوشاریزه کجیبرلیاسید چینه سرمایی و ترکیب آن با  ثرا

(Echinophora platyloba)  

  1فالح ، سینا 2ینیحسزهرا  ،* ،1 علی عباسی سورکی

  مبسوط دهیچک

بـراي گیاهـان   در بذر چه وجود خواب  اگر. هستند ییدارو یاهانگو حفاظت  یرتکث يها برنامهجهت  یمناسب ینهگزبذرها : مقدمه

ک صفت نامطلوب محسـوب  ی ها آن، زراعت و پرورش يساز یاهل ریمسدر ، اما شود یمسازگاري محسوب  راهبرددارویی وحشی یک 

  .باشد یمعلیرغم دارا بودن خواص دارویی قابل توجه، داراي خواب  زین بذر خوشاریزه. باید آن را برطرف نمود و شود یم

و  یهورمـون  مـار یتمرطـوب،   یسـرماده شامل  آزمایش جداگانهسه  زهیخوشار اهیگبذر خواب  شکستبه منظور : ها مواد و روش

 گـراد  یسانتدرجه  5تایی به صورت مرطوب در دماي  100نمونه  10بذرها در  براي تیمار سرمادهی مرطوب .گردیداجرا از هردو  یبیترک

بـراي  . قرار گرفتند سهیمقامورد  تکراردر سه  یتصادف کامالًقرار گرفته و با استفاده از طرح  هفته 16و  14، 12، 10، 8، 6، 4، 2به مدت 

جیبرلین قرار گرفتند و سـپس   گرم در لیتر میلی 1000و  500، صفر يها غلظتساعت در بستر حاوي  24تیمار هورمونی بذرها به مدت 

بـراي ترکیـب   . مـورد بحـث قـرار نگرفـت     شیآزما نیا، فتادینخواب اتفاق  شکست آنجاکهاز  یولزنی منتقل شدند  به شرایط جوانه

جیبـرلین قـرار داده    شده ذکر يها غلظتدر  گراد یسانتدرجه  20ساعت در دماي  24بذرها به مدت تیمارهاي هورمونی و سرمادهی 

ـ در  هفتـه  8 و 6، 4، 2مـدت   درو  منتقـل شـد   گراد یسانتدرجه  5آب مقطر در دماي محیط حاوي  بهشدند و سپس   شیآزمـا  کی

در سـه سـطح و عامـل دوم     نیبرلیجاول غلظت عامل . قرار گرفتند سهیمقامورد  تکراربا سه  یتصادف کامالًدر قالب طرح  لیفاکتور

  .سطح بود 4در  یسرمادهمدت زمان 

درصـد و سـرعت    صـفات  هفتـه سـرمادهی   16و در تیمـار   داشـت بذر وب اثر مثبتی بر شکستن خواب سرمادهی مرط :ها افتهی

تیمارهاي هورمونی موجب تسریع شکست خـواب و بهبـود   استفاده توام . ین مقدار خود رسیدبه بیشتر بنیه يها شاخصو  یزن جوانه

هفته سرمادهی مرطوب در  8تیمار  .دیرس ممکن زانیم نیباالترهفته به  8در  کهیبطور دیگردبذرهاي این گیاه  یزن جوانهخصوصیات 

  .بهترین تیمار براي شکست خواب بذر خوشاریزه بود ،در لیتر جیبرلیک اسید گرم یلیم 1000توأم با  گراد یسانتدرجه  5دماي 

و  سرمادهی توسط يزیآماز نوع فیزیولوژیکی است که بطور موفقیت  زهیخوشار يبذرهاخواب  رسد یمبه نظر : يریگ جهینت 

 ،خواب نداشت شکستبر  ياثر ییتنهابه  نیبرلیجرمون واگرچه ه .شود یم شکسته جیبرلینسرمادهی و هورمون  همزمان کاربرد

  .داشت ییافزا همدو اثر  نیاو استفاده توام  دیگرد زهیخوشار يبذرها ییسرما ازین کاهشاما سبب 

  بذر هیبنهورمون،  ، سرمادهی مرطوب،یزن جوانه: کلیدي يها واژه

 :هاي نوآوري جنبه

 .خواب نداشت شکستبر  ياثر ییتنهابه  نیبرلیج یول ،مرطوب برطرف شد یسرماده ریتأثتحت  زهیخوشارخواب بذر  -1

 .داشت ییافزا همخواب اثر  شکستدو بر  نیاو استفاده توام  دیگرد ییسرما ازین کاهشسبب  نیبرلیجاستفاده از  -2
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 مقدمه

 ها يماریباستفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان 

انسان در تمام  .بوده است زمان همبا تاریخ زندگی انسان 

جز توسل به گیاهان نداشت و  يا چارهدوران تاریخی 

خصوص داروهاي بطی سالیان متمادي داروهاي طبیعی 

گیاهی، اساس و حتی در برخی موارد تنها راه درمان 

در  ها آنو یا مواد اولیه موجود در  شدند یممحسوب 

، 1زمان( گرفتند یمورد استفاده قرار صنعت داروسازي م

 گیاه) Echinophra platyloba( خوشاریزه). 2013

از خانواده چتریان و از گیاهان انحصاري ایران  دارویی

محلی خوشاریزه، خوشاروزه، تیغ توراغ  يها نامبوده و به 

  ).2010، 2انیصادقو  دل آرام(و کشندر معروف است 

گونه گیاهی علفی چند  4جنس خوشاریزه در ایران 

 E. cinereaو  E. platylobaدو گونه . ساله معطر دارد

 .E يها نامانحصاري ایران هستند و دو گونه دیگر با 

sibthorpiana و E. orientalis  عالوه بر ایران در

آناتولی، ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، افغانستان، شبه 

، 3مظفریان( ندیرو یم، بالکان، قبرس و سوریه نیز جزیره

و ضد  عصاره این گیاه نه تنها اثر ضد میکروبی ).1996

عفونی مفید است،  يها يماریبقارچی دارد و در درمان 

بلکه از ایجاد عوارض ناشی از داروهاي شیمیایی نیز 

 .کند یمجلوگیري 

یکی از مشکالتی که کشت گیاهان خانواده چتریان  

اندك به دلیل خواب بذر  یزن جوانهبا آن مواجه است، 

بذر برخی از درختان و گیاهان به رغم اینکه سالم، . است

رسیده و داراي قوه نامیه هستند، حتی اگر در شرایط 

محیطی مناسب از نظر رطوبت، درجه حرارت و گازها 

 4این حالت را خواب بذر .زنند ینمجوانه  ،قرار گیرند

فرآیند خواب یک مزیت ). 1999، 5لوانیکو( ندیگو یم

که بذر را تا فراهم شدن شرایط  باشد یم شناختی بوم

 .دارد یمزنی، به حالت کمون نگه  مساعد جهت جوانه

خواب بذر به خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی تقسیم 

نفوذ بودن و  رقابلیغخواب فیزیکی به سبب  :شود یم

بذر و خواب  يها پوششمکانیکی  يها مقاومت

                                                
1 Zaman 
2 Delaram and Sadeghiyan 
3 Mozaffarian 
4 Seed dormancy 
5 Nikolaeva 

در  یزن جوانه يها بازدارندهفیزیولوژیکی در اثر وجود 

عالوه بر این، . ونددیپ یمپوشش بذر یا جنین به وقوع 

نوع ساختمان پوشش جنین، اندوسپرم، پوسته بذر و 

غیرشکوفا، ممکن است در جلوگیري از  يها وهیمدیواره 

 1995 همکارانو 6سکیناب(نقش داشته باشند  زنی جوانه

طبق گزارش انجمن بین المللی  .)1999نیکولوا،  و

 8تیره چتریان يها گونهخواب بذر در بیشتر  ،7آزمون بذر

از نوع خواب درونی مرفوفیزیولوژیک است که با نسبت 

تحریک کننده و بازدارنده  يها هورموننامناسب 

این . بذر و وجود جنین نارس در ارتباط است یزن جوانه

به کمک سرما و کاربرد خارجی  معموالً نوع خواب

و  9مانکوسو .از نوع جیبرلین قابل کنترل است هورمون

 Fritillaria شکست خواب بذر) 2012( همکاران

montana ها گزارش  آن. را مورد مطالعه قرار دادند

 کیخواب به  شکست يبراگونه  نیا يبذرهانمودند 

) 2010( همکارانو  10یروح. دارند ازین یسرمادهدوره 

خواب بذر  شکستمختلف بر  يمارهایتبا اعمال 

Tulipa kaufmanniana ماریت اظهار داشتند 

 تراتینو  کیبرلیج دیاس ماریتبا  سهیمقادر  یسرماده

. خواب بذر الله است شکستجهت  ماریت نیبهتر میپتاس

 گرم در لیتر میلی 500 کیبرلیج دیاس کاربرد نیچن هم

موجب  یسرمادهبعد از یک درصد  میپتاس تراتینو 

و 11یمیابراه. شود یمباالتر  یزن جوانهبه  یابیدست

 Allium يبذرهابر  یشیآزمابا ) 2014( همکاران

hirtifolium Boiss دهی،  خراش يمارهایت، اعمال

را مورد  کیبرلیج دیاسو  میپتاس تراتین، یسرماده

 يمارهایتنشان داد اعمال  آنها جینتا. مطالعه قرار دادند

 500( کیبرلیج دیاس کاربردو  یسرمادهدهی،  خراش

طول  شیافزاخواب بذر و  شکستدر ) گرم در لیتر میلی

) 2012( 12دوران و گوداده. بودمؤثر  ریموسبذر  اهچهیگ

هاي مختلف رشد را در بذر  کننده یمتنظ ریتأث

Asparagus sprengeri  جینتا. قرار دادند یبررسمورد 

                                                
6 Baskin 
7 ISTA 
8 Apiaceae 
9 Mancuso 
10 Rouhi 
11 Ebrahimi 
12 Dhoran and Gudadhe 
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 ریسابا  سهیمقادر  کیبرلیج دیاس ماریتنشان داد 

داشته  یزن جوانهبر سرعت  يدار یمعن ریتأث مارهایت

 کهداشتند  انیب) 2018( همکارانو 1آقابابانژاد. است

گرم  میلی 500به همرا غلظت  یسرمادههفته  8 ماریت

 یزن صفات جوانه شیافزاسبب  کیبرلیدجیاس در لیتر

 نیااز  کیو اثر آن از هر  دیگردالله واژگون  اهیگ

 همکارانو 2یصالح. بود شتریب ییتنهابه  مارهایت

 (Dorema aucheri) لهریب اهیگدر  زین) 2015(

 شکست يبرارا  نیبرلیجو  یسرماده ماریتاستفاده از 

در مطالعه ) 2007( 3عموآقایی .دادند شنهادیپخواب 

گیاهی تیره چتریان سرمادهی به  يها گونهخود روي 

مدت شش ماه را بهترین تیمار براي شکستن خواب بذر 

 )2006(و همکاران 4نجفی .افراد این تیره تشخیص داد

دریافتند که سرمادهی نقش مهمی در فراهم نمودن نیز 

این نتایج . کند یمایفا  شکست خواب يها القاکننده

 محققان دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته استتوسط 

  ).2009، 6رضوي و حاجی بلند ؛2004، 5ولک و هدایتی(

2009.(  

که مورد قبول بسیاري از متخصصین  يا هینظرطبق 

بذر است، سرما باعث کاهش محتواي اسید آبسیزیک یا 

افزایش محتواي اسید جیبرلیک شده و یا هر دو تغییر 

ایجاد تعادل  باو  ردیگ یمبه طور همزمان انجام 

مدت زمان  .دهد یم، خواب بذر را پایان یهورمون

سرمادهی الزم براي افزایش قوه نامیه در بذرهاي 

ژنتیکی بذر،  يها یژگیوگیاهان مختلف بستگی به تأثیر 

شرایط محیطی و اقلیمی نمو بذر و نیز شرایط سرمادهی 

  ).2000، 7بریدج(دارد 

 یزن جوانه ياه محركاز  دیاس کیبرلیجهورمون 

موجب کاهش آن کاربرد خارجی  رسد یماست و به نظر 

 يها بازدارنده نیتر مهمکه از  ،کیزیآبس دیاسفعالیت 

افزایش غلظت این هورمون . شود یماست،  یزن جوانه

موجب برهم خوردن تعادل هورمونی درون بذر و القاي 

                                                
1 Aghababanejad 
2 Salehi 
3 Amuaghai 
4 Nadjafi 
5 Walk and Hedayati 
6 Razavi and Hajiboland 
7 Bridg 

گزارش شده ). 1986، 8الکاکارسن و ( شود یم یزن جوانه

جیبرلیک موجب شکست اسید شده کاربرد هورمون 

و همکاران،  نجفی( شود یمه جخواب و استقرار گیاه باری

2006(. 

 توت هبا آزمایشی روي شا )2005( 9کوینچو

)Morus nigra(  اسید اعمال تیمارهاي سرمادهی و

جیبرلیک را مطالعه و مالحظه نمود سرمادهی اثر 

همین طور پیش . داشته است یزن جوانهبر  يدار یمعن

و  1000 يها غلظتدر ( کیبرلیج دیاس تیمار بذرها با 

موجب افزایش درصد ) میلی گرم بر لیتر 2000

 27درصد و افزایش  60در گیاه فوق تا  یزن جوانه

با  همچنین در این گیاه، .نسبت به شاهد شد يدرصد

 طور بهنیز  یزن جوانهافزایش غلظت هورمون درصد 

درصد در شاهد تا  33از (افزایش پیدا کرد  يارد یمعن

در ). میلی گرم بر لیتر 2000درصد در غلظت  60

تأثیر  )2006(آزمایش دیگري نجفی و همکاران 

تیمارهاي مختلف شکست خواب را در دو گونه گیاه 

 و مریم نخودي (Ferula gummosa)دارویی باریجه 

(Teucrium chamaedrys)  و  مطالعه قرار دادند مورد

جیبرلیک خارجی و اسید اعمال گزارش نمودند که 

موجب  ،سرمادهی مرطوب همراه با شستشو چنینهم

در باریجه  یزن جوانهشکست خواب بذر و افزایش درصد 

در مریم نخودي تیمار شستشو در دماي . شده است

 یزن جوانهاثري بر افزایش درصد ) سرمادهی(پایین 

اسید نشان داد با افزایش غلظت نتایج . نداشت

و  کند یمنیز افزایش پیدا  یزن جوانهدرصد  ،جیبرلیک

جیبرلیک و درصد اسید همبستگی مثبتی بین غلظت 

با ) 2006( 10و جوانبخت بهادري. وجود داشت یزن جوانه

اعمال تیمارهاي مختلف شکست خواب پس از یک دوره 

 یرانیاسرمادهی به مدت دو هفته بر بذرهاي زیره سیاه 

)Carum carvi ( و  کیبرلیج دیاس دریافتند تیمار

موجب بیشترین  ،باشد یمکه نوعی سیتوکینین  ،کینتین

در واقع اعمال تیمارهاي . شده است یزن جوانهدرصد 

) و کینتین کیبرلیج دیاس (جداگانه این دو هورمون 

نسبت به  یزن جوانهدرصد  دار یمعنمنجر به افزایش 

                                                
8 Karsen and Lacka 
9 Koyuncu 
10 Bahadory and Javanbakht 
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شاهد شده ولی اعمال تیمارهاي توأم این دو هورمون 

 دیاس کیبرلیج. را موجب شد یزن جوانهبیشترین درصد 

رشد است که نقش مهمی در  يها کننده میتنظاز 

این . شود یمداشته و موجب شکست خواب  یزن جوانه

 کند یمهیدرولیتیکی را القا  يها میآنزهورمون همچنین 

 چه شهیراطراف  يا رهیذخ يها سلولکه براي حل کردن 

مورد نیاز هستند، بنابراین موجب سرعت بخشیدن به 

   ).1990، و همکاران1رود( شوند یم یزن جوانه

، لزوم زهیخوشار با توجه به اثرات وسیع درمانی گیاه 

 فائقو همچنین  اهلی سازي، توسعه کشت و زراعت آن

وجود خواب در بذر این گیاه، این آمدن بر مشکل عمده 

کاربرد چینه سرمادهی و ترکیب آن با آزمایش با هدف 

انجام  اهیگ نیاجیبرلین بر شکست خواب بذرهاي 

  .گردید

 

  ها روشمواد و 

به منظور تعیین بهترین تیمارهاي  حاضر پژوهش

شکست خواب بذر گیاه خوشاریزه در آزمایشگاه 

تحقیقاتی علوم و تکنولوژي بذر دانشکده کشاورزي 

در بذرها  .انجام شد 1393در سال  دانشگاه شهرکرد

عرض جغرافیایی با  منطقه شهرکرد از 1393تابستان 

 50ل جغرافیایی دقیقه شمالی و طو 21درجه و  32

متر از سطح  2116دقیقه شرقی با ارتفاع  49درجه و 

ابتدا . جمع آوري گردید مادري يها بوتهاز  دریا

پس از آن . جداسازي شد هابذرفیزیکی  يها یناخالص

سپس  و شکسته و آفت زده جدا شده يبذرها

از  نانیاطم به منظور یزن جوانهتترازولیوم و  يها آزمون

اعمال گردید و پس  ها آنروي زنده بودن و خواب بذرها 

بذرهاي مورد  که نیااز اطمینان از زنده بودن بذرها و 

خواب  شکست يمارهایت، باشند یمنظر داراي خواب 

  .اعمال شد

 یسرمادهشامل  آزمایش جداگانهسه بدین منظور 

از هردو به صورت  یبیترکو  یهورمون ماریتمرطوب، 

  :گردیداجرا  لیذ

نمونه  10بذرها در  براي تیمار سرمادهی مرطوب 

بستري از پیت  نیبتایی به صورت مرطوب در  100

و  گرفتهدرون ظرف درب داري قرار ) 1:1(ماس و پرلیت 

                                                
1 Rood 

، 2به مدت ) گراد یسانتدرجه  5تا  4(در دماي یخچال 

و میزان  گذاشته شدند هفته 16و  14، 12، 10، 8، 6، 4

موردنظر شامل  يمارهایت .بررسی شد اه آن یزن جوانه

سطح با استفاده از طرح  8در  یسرمادهمدت زمان 

. قرار گرفتند سهیمقامورد  تکراردر سه  یتصادف کامالً

ساعت در بستر  24براي تیمار هورمونی بذرها به مدت 

 گرم در لیتر میلی 1000و  500، صفر يها غلظتحاوي 

زنی  جیبرلین قرار گرفتند و سپس به شرایط جوانه

از  یول )2018، همکارانآقابابانژاد و ( منتقل شدند

مورد  شیآزما نیا، فتادینخواب اتفاق  شکست آنجاکه

  .بحث قرار نگرفت

بذرها براي ترکیب تیمارهاي هورمونی و سرمادهی  

در  گراد یسانتدرجه  20ساعت در دماي  24به مدت 

جیبرلین قرار داده شدند و سپس  شده ذکر يها غلظت

درون مرطوب  بستري از پیت ماس و پرلیت نیبدر 

 5تا  4(ظرف درب داري قرار داده و در دماي یخچال 

 6، 4، 2به مدت و به مدت  قرار گرفته) گراد یسانتدرجه 

 کیموردنظر در  يمارهایت .نگهداري شدند هفته 8 و

با سه  یتصادف کامالًدر قالب طرح  لیفاکتور شیآزما

اول غلظت  فاکتور. قرار گرفتند سهیمقامورد  تکرار

 یسرمادهدر سه سطح و عامل دوم مدت زمان  نیبرلیج

شاهد  يبذرهاقبل  شیآزمامانند ؛ سطح بود 4در 

  .است امدهیننداشت و در محاسبات  یزن جوانه

 20ساعت به مدت  24تعداد بذرهاي جوانه زده هر 

خروج  یزن جوانهمبناي . )2009 ،2ایستا( گردیدروز ثبت 

صفات درصد و  .بود متر یلیم 2به اندازه  چه شهیرخروج 

و  )2009، همکارانو 3یاجینگ( یزن جوانهسرعت 

لسا و کا( گردید محاسبه به صورت زیر بنیهشاخص 

  .)2012 ،4ابیبی

Vigor Index-I = Standard Germination 
(%) × Seedling length (cm) 

Vigor Index-II = Standard Germination 
(%) × Seedling dry weight (mg) 

 )t10( یزن جوانهدرصد  10زمان کاشت تا رسیدن به 

 با استفاده از برنامه )t50( یزن جوانهدرصد  50و 

                                                
2 ISTA 
4 Ya-jing 
4 Kalsa and Abebie 
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GERMINATOR محاسبه گردید  و طبق فرمول زیر

  ).2010، همکارانو 1جوسن(

t50= ti + [(N/2) - nj] (tj - ti) /nj- ni 

N =  زده جوانهتعداد نهایی بذور  

nj ،ni  = يها زماندر  زده جوانهتعداد تجمعی بذور 

tj و ti که زمانی nj< N/2 < ni  

آنالیز و مقایسه  SAS نرم افزار به کمک ها داده 

درصد انجام شد و  5سطح  در LSDبا آزمون  ها نیانگیم

  .ترسیم شدند Excelبا استفاده از نرم افزار نمودارها 

  

  نتایج و بحث

  یزن درصد جوانه

استفاده از هورمون جیبرلین به تنهایی در هیچ یک 

زنی گیاه خوشاریزه  از سطوح بر شکست خواب و جوانه

 ماریتاما  ؛و لذا مورد بحث قرار نگرفت اثري نداشت

توام  کاربردو در آزمایش اول مرطوب  یسرماده

 شکستباعث از آزمایش سوم  یسرمادهو  نیبرلیج

. در ادامه آمده است که دیگرد زهیخوشار يبذرهاخواب 

نشان داد در آزمایش اول  ها دادهنتایج تجزیه واریانس 

که اثر مدت زمان سرمادهی بر شکستن خواب بذر و 

بذر خوشاریزه در سطح احتمال  یزن جوانهخصوصیات 

به موازات افزایش ). 1جدول (بود  دار یمعنیک درصد 

بذرهاي  یزن جوانهمدت زمان سرمادهی، درصد 

به طوري که سرمادهی  ،خوشاریزه روند افزایشی داشت

را از  یزن جوانهخوشاریزه توانست میزان  يبذرهامرطوب 

هفته  16درصد در  58صفر در زمان شروع آزمایش به 

در همین زمان بذرهاي شاهد . رساندبپس از سرمادهی 

صفر را  یزن جوانهبدون تیمار سرمادهی باز هم میزان 

  ).1شکل ( نددادنشان 

اثر مدت زمان سرمادهی، غلظت در آزمایش سوم 

غلظت  ×جیبرلین و اثر متقابل مدت زمان سرمادهی 

در سطح یک درصد معنی  یزن جوانهجیبرلین بر درصد 

 8مدت زمان سرمادهی تا  افزایش). 2جدول (دار شد 

 نیچن هم .گردید یزن جوانههفته موجب افزایش درصد 

در تمامی سطوح مدت زمان سرمادهی غلظت جیبرلین 

بیشتري را  یزن جوانهمیلی گرم در لیتر درصد  1000

                                                
1 Joosen 

 ×بررسی اثر متقابل مدت زمان سرمادهی . موجب شد

هفته با  8غلظت جیبرلین نشان داد که سرمادهی 

درصد  میلی گرم در لیتر باالترین 1000برلین غلظت جی

در ). 1شکل (درصد را موجب شدند  33/72 یزن جوانه

تیمار سرمادهی مرطوب و  در یزن جوانهمقایسه درصد 

جیبرلیک اسید ترکیب تیمار سرمادهی مرطوب و 

هفته توأم با  8مشخص شد که تیمار سرمادهی مرطوب 

عمل  تر موفقمیلی گرم در لیتر  1000جیبرلیک اسید 

میزان باالتري را به نسبت تیمار  یزن جوانهکرده و درصد 

با افزایش . هفته به خود اختصاص داد 16سرمادهی 

بذر  یزن جوانهمدت زمان سرمادهی میزان درصد 

جیبرلیک و سرمادهی اسید . یافت خوشاریزه افزایش

بر شکست خواب بذر خوشاریزه  ییافزا هممرطوب اثر 

اسید  هم چنین مشخص شد به کار بردن. دارد

سرمادهی مرطوب براي شکست  جیبرلیک مدت زمان

 16بطوریکه از  ؛دهد یمخواب بذر خوشاریزه را کاهش 

ضمن  ،هفته کاهش یافت 8هفته سرمادهی مرطوب به 

آقابابانژاد و  .نهایی نیز باالتر است یزن جوانهصد اینکه در

 نیبرلیجتوام  کاربردنشان دادند  زین) 2018( همکاران

الله  اهیگ يبذرهامرطوب سبب شد خواب  یسرمادهبا 

و سرعت  یزن جوانه زانیمو  شده شکسته عتریسرواژگون 

  .ابدی شیافزا زینآن 

نتایج این آزمایش نشان داد که ترکیب دو تیمار 

 هايبذر یزن جوانهجیبرلین و سرما براي تحریک 

. داردتحت شرایط معین بیشترین بازده را  خوشاریزه

توت اعمال  هبا آزمایشی روي شا) 2005( ینچوکو

را مورد مطالعه  یبرلیکجاسید تیمارهاي سرمادهی و 

بر  داري یمعنقرار داد و مالحظه نمود سرمادهی اثر 

با  همین طور پیش تیمار بذرها. داشته است یزن جوانه

) میلی گرم بر لیتر 2000و  1000 در(  یبرلیکج اسید

 60در گیاه فوق تا  یزن جوانهموجب افزایش درصد 

با . درصدي نسبت به شاهد شد 27درصد و افزایش 

 طور بهنیز  یزن جوانهغلظت هورمون درصد افزایش 

افزایش پیدا کرد و در بیشترین مدت  داري یمعن

درصد رسید که  74به  یزن جوانهسرمادهی، درصد 

در همان غلظت و بدون  یبرلیکجاسید بیشتر از 

تیمارهاي  اثر) 2008(کشتکار و همکاران . سرمادهی بود

 هاي گونه یزن جوانهبرلین را براي یپیش سرمادهی و ج
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 ...زهیخوشار يبر شکست خواب بذرها کیبرلیج دیآن با اس بیو ترک ییسرما نهیاثر چ: عباسی سورکی و همکاران

Prangos ferulaceae  وFerula Assa-foetida 

هر دو  یزن جوانهافزایش میزان . مورد بررسی قرار دادند

به ویژه . مشاهده شد برلینیگونه با افزایش غلظت ج

تحت تیمار پیش سرمادهی  P. ferulaceae اینکه گونه

باالترین  1000 گرم در لیتر میلی با غلظت برلینیو ج

  .درصد را از خود نشان داد 73زنی  جوانهمیزان 

  

 یزن جوانهسرعت 

مدت زمان  یمارت یرتأثتحت  یزن یزن سرعت جوانه

 یرتأثتحت  یزنو ) 1جدول (اول  یشآزمادر  یسرماده

ید اسو  یسرمادهو متقابل مدت زمان  یاصلاثرات 

). 2جدول (قرار گرفت در آزمایش سوم  یبرلیکج

سرمادهی در سطح  مقایسه میانگین سطوح مختلف

زنی نیز  که باالترین سرعت جوانه نشان داد% 1احتمال 

). 2شکل (هفته مربوط شده است  16به تیمار سرمادهی 

و افزایش زمان آن  نتایج نشان داد که سرمادهی مرطوب

و در  شود یمموجب شکستن خواب بذرهاي خوشاریزه 

 یزن جوانهواقع سرمادهی به افزایش درصد و سرعت 

بر اساس نتایج این آزمایش سرمادهی  .شود یم منجر

مرطوب عاملی ضروري براي شکستن خواب بذر 

  .باشد یمخوشاریزه 

هورمون و سرما افزایش مدت زمان  کاربرددر 

هفته  8تا  یزن جوانهسرمادهی موجب افزایش سرعت 

در تمامی سطوح مدت زمان سرمادهی  نیچن هم .گردید

گرم در لیتر سرعت  میلی 1000غلظت جیبرلین 

افزایش درصد و سرعت . بیشتري را موجب شد یزن جوانه

 در تیمار تلفیقی سرمادهی و هورمون جیبرلین یزن جوانه

بدین دلیل باشد که حضور طوالنی مدت  تواند یم

هورمون در جنین موجب افزایش پاسخ جنین به 

مربوط به  يها میآنزسرمادهی شده و یا موجب تحریک 

شده که پس از پاسخ جنین به سرما به علت  یزن جوانه

 افتد یمبه سرعت اتفاق  یزن جوانه يها میآنزسنتز قبلی 

جیبرلین تنظیم کننده ). 2012، و همکاران1یغچرا(

 ،شکند یمرشد خیلی مهمی است که خواب بذر را 

، طول میانگره، رشد هیپوکوتیل و تقسیم یزن جوانه

. دهد یم را افزایش ها برگو اندازه  سلولی را تحریک

                                                
1 Cheraghi 

که براي رشد  کند یمهیدرولیتیک را تحریک  يها میآنز

 نمورد نیاز است و بنابرای چه شهیراطراف  يها سلول

را توسط تحریک رشد طولی گیاهچه  یزن جوانهسرعت 

  .دهد یمافزایش 

ي بزرگ را در کنترل سوخت و ساز و رشد ها مولکول

، 2انتیبراسالتر و ( دهد یمو نمو مورد تاکید قرار 

1982.(  

رابطه مستقیمی بین طول دوره سرماي مورد نیاز 

 5دماي . براي شکست خواب بذر و اقلیم وجود دارد

یا اندکی کمتر براي گیاهانی که در  گراد یسانتدرجه 

، بیشترین تأثیر را در شکستن ندیرو یمي سرد ها میاقل

و  والک). 2005، 3کوچکی و عزیزي(خواب بذر دارد 

ي مختلف شکست خواب ها شیآزمابا  )2004(هدایتی 

دریافتند  Osmorhiza depauperataبر بذرهاي 

خواب بذر در آنها تنها با سی و دو هفته سرمادهی 

اثبات ) 2009(حاجی بلند  و رضوي. شود یمبرطرف 

نمودند بذرهاي گیاه جاشیر از خانواده چتریان داراي 

میزان زیادي با  خواب مرفوفیزیولوژیک است که به

. گردد یمهفته برطرف  8اعمال سرمادهی به مدت 

بیان نمودند که بذر الله ) 2016( همکارانآقابابانژاد و 

واژگون داراي خفتگی فیزیولوژیک بوده و براي برطرف 

 .شدن خواب به سرما نیاز دارند

ي بذرهاتیمار سرما موجب تغیرات فیزیولوژیکی در 

 .گردد یممرطوب شده که این امر منجر به رشد جنین 

فرایند سرمادهی بذر تولید برخی مواد محرك رشد نظیر 

کند، دماي پایین نیز ممکن است از  جیبرلین را زیاد می

ي غشاء موجب رسیدن رینفوذپذروي  ریتأثطریق 

از سوي دیگر . جیبرلین به مواضع هدف در بذر گردد

بذر یا مقدار  ABA ر سرما مقدارممکن است در اثر تیما

در انواع بسیاري . کاهش یابد ABAحساسیت جنین به 

ي نیاز به سرما جهت برطرف ا گسترده طور بهاز بذرها که 

 RNA شدن خواب دارند، در طی دوره سرما مقداري

حال آنکه در بذرهاي شاهد که در دماي . شود یمجمع 

. شود ینمدیده  RNA ، تجمعشوند یمباالتر نگهداري 

 .شود یمي را باعث ا دهیچیپاین اطالعات حقیقتاً وضعیت 

در بذرهایی که در معرض سرما قرار  RNAا زیر

                                                
2 Slater and Bryant 
3 Koochaki and Azizi 
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سریعتر  نندیب یم، نسبت به آنهایی که سرما رندیگ ینم

، اما در بذرهاي تحت سرما قرار گرفته شوند یمساخته 

در بذرهایی که در معرض سرما قرار . ندینما یمتجمع 

   شود یمبه همان سرعتی که ساخته  RNA ،رندیگ ینم

 .اولدر آزمایش  زهیبذر خوشار زنی جوانه هاي مرطوب بر شاخص یمدت زمان سرماده ریتأثتجزیه واریانس  .1جدول 

Table 1. Analysis of variance of effect of stratification time on germination traits of E. platyloba seeds in the first 
experiment. 

 SOV رییتغمنبع 

درجه 

 يآزاد

df 

   Mean squares مربعات نیانگیم

  یزن جوانهدرصد 

Germination 
percentage 

 یزن جوانهسرعت 

Germination 
rate 

 10زمان تا 

 یزن جوانهدرصد 

T10 

 50زمان تا 

 یزن جوانهدرصد 

T50 

 هیبنشاخص 

I 
Vigor 
index I 

 هیبنشاخص 

II 
Vigor 

index II  

 یسرمادهمدت 

Stratification time  
7 

**1175.9 **27 **1495.4 **6305.3 **51.6 **220 

  یشیآزما يخطا

Error 
16 8.1 1.2 40.2 242.3 0.6 2.2 

 cv - 8 6.2 11.36 9.8 9.1 10.9 )%(  )درصد( ضریب تغییرات

 significant at 1% probability **                                                                                                        درصد 1در سطح احتمال  دار یمعن **

 

  .در آزمایش سوم زهیبذر خوشار زنی جوانه هاي بر شاخصو جیبرلین مرطوب  یمدت زمان سرماده ریتأثتجزیه واریانس  .2جدول 

Table 2. Analysis of variance of effect of stratification time on germination traits of E. platyloba seeds in the third 
experiment. 

 SOV رییتغمنبع 

درجه 

 يآزاد

df 

   Mean squares مربعات نیانگیم

  یزن جوانهدرصد 

Germination 
percentage 

 یزن جوانهسرعت 

Germination 
rate 

 10زمان تا 

 یزن جوانهدرصد 

T10 

 50زمان تا 

 یزن جوانهدرصد 

T50 

 هیبنشاخص 

I 
Vigor 
index I 

 هیبنشاخص 

II 
Vigor 

index II  

   یسرمادهمدت 

Stratification time (T) 
3 

**2992.1 **718 **335.6 **1244 **88.9 **380 

  نیبرلیجغلظت 

GA concentration (G) 
2 

**2764.1 **653.5 **1817.4 **5805 **74.8 **478.2 

 T×G  6برهمکنش 
**261.5 **89.7 **1843.9 **7391.6 **14.4 **61.7 

  یشیآزما يخطا

Error 
24 3.5 6.3 179.2 242.9 0.3 1.4 

 cv  - 4.8 6 12.5 8.1 11.5 6.15 )%(  )درصد( ضریب تغییرات

 significant at 1% probability **                                                                                                        درصد 1در سطح احتمال  دار یمعن **

 

    
آزمایش و اثرات متقابل مدت زمان سرمادهی مرطوب و جیبرلیک اسید ) راستسمت ( آزمایش اولمقایسه میانگین تأتیر مدت زمان سرمادهی مرطوب  .1شکل 

 .هستند% 5در سطح احتمال  دار یمعنفاقد تفاوت  LSD اساس آزمون داراي حروف مشترك بر هاي یانگینم. بذر خوشاریزه یزن جوانهبر درصد ) چپسمت ( سوم
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Fig. 1. Mean comparison of stratification duration effects (right side) and its interaction with gibberellic acid (left side) 
on germination percentage of E. platyloba. Common letters indicate no significant difference with LSD at 5% probability 
level. 

  .گردد یمدوباره تجزیه 

 يها گونهدر مطالعه خود روي ) 1386(عموآقایی 

گیاهی تیره چتریان سرمادهی به مدت شش ماه را 

این تیره  هايبهترین تیمار براي شکستن خواب بذر

در ) 1995(سکین و همکاران، اب. تشخیص داد

 يها گونهمتعددي بیان نمودند که انواع  يها گزارش

Erythronium  وOsmorhiza  از تیره چتریان داراي

که با اعمال  باشند یمدرجاتی از خواب فیزیولوژیکی 

  .شوند یمسرمادهی مناسب شکسته  يها دوره

، دریافتند که در )2006( 1اسماعیلپور شریفی و

به  گراد یسانتدرجه  4زیره سیاه ایرانی سرمادهی در 

بذرهاي  یزن جوانهخوبی موجب شکست خواب و افزایش 

این گیاه شده و افزایش طول دوره سرمادهی باعث 

با این نتایج  سو هم. شود یمآن  یزن جوانهافزایش درصد 

بذر الله سرمادهی  گزارش داد) 2016( بابانژاد آقا

بیشترین درصد  گراد یسانتدرجه  5دماي  واژگون در

 .داد را به خود اختصاص یزن جوانه

  

 IIو  I هیبنشاخص 

 ریتأثتحت  I هیبنشاخص  زانیماول  شیآزمادر 

با افزایش  ).1جدول ( قرار گرفت یسرمادهمدت زمان 

بذر خوشاریزه  Iمدت زمان سرمادهی شاخص بنیه 

در  91/12 میزان برابر با بطوریکه باالترینافزایش یافت، 

 96/0هفته سرمادهی  4هفته و کمترین آن در  16

با افزایش مدت زمان سرمادهی ). 3شکل (بدست آمد 

برابر  2به میزان  Iبذر هفته، بنیه  16به  14مرطوب از 

باالتر  یزن جوانهمتأثر از درصد  تواند یمافزایش یافت که 

 يبرا یزن یمشابهروند  .و نیز طول گیاهچه بیشتر باشد

  ).4 شکل(مشاهده شد  II یهبنشاخص 

نشان  ها دادهدوم نتایج تجزیه واریانس  شیآزمادر 

و  Iداد، تأثیر تیمارهاي مورد بررسی بر شاخص بنیه بذر 

II  2جدول (بود  دار یمعندرسطح احتمال یک درصد .(

بیشترین شاخص بنیه  ها دادهبراساس مقایسه میانگین 

گرم در لیتر  میلی 1000مربوط به تیمار  IIو  Iبذر 

                                                
1 Sharifi and Pouresmael 

را  IIو  Iبود و تیمار شاهد کمترین میزان بنیه  جیبرلین

افزایش مدت زمان سرمادهی . خود اختصاص داد به

همچنین در تمامی . موجب افزایش بنیه بذر گردید

 1000سطوح مدت زمان سرمادهی، غلظت جیبرلین 

بررسی . گرم در لیتر بنیه بذر بیشتري را موجب شد میلی

ظت جیبرلین نشان غل ×اثر متقابل مدت زمان سرمادهی 

هفته با غلظت  8دهنده این است که سرمادهی 

گرم در لیتر باالترین بنیه بذر را  میلی 1000جیبرلین 

  ).3شکل (موجب گردید 

 IIو  Iافزایش مدت زمان سرمادهی شاخص بنیه  با

در مقایسه بنیه بذر در . بذرهاي خوشاریزه افزایش یافت

سرمادهی تیمار سرمادهی مرطوب و ترکیب تیمار 

جیبرلیک ، مشخص شد که تیمار اسید مرطوب و 

 1000جیبرلیک اسید هفته توأم با  8سرمادهی مرطوب 

عمل کرده و بنیه بذر میزان  تر موفقگرم در لیتر  میلی

هفته به خود  16باالتري را به نسبت تیمار سرمادهی 

اثر  مرطوب جیبرلیک اسید و سرمادهی. اختصاص داد

هم چنین مشخص . بر بنیه بذر خوشاریزه دارد ییافزا هم

سرمادهی  جیبرلیک اسید مدت زمان شد بکار بردن

مرطوب براي شکست خواب بذر خوشاریزه را کاهش 

هفته تیمار سرمادهی  8بطوریکه بنیه بذر در . دهد یم

 16به همراه جیبرلین میزان باالتري به نسبت  مرطوب

مان بیشترین مدت ز(هفته سرمادهی مرطوب 

با توجه به رابطه ). 4 و 3شکل (بدست آمد ) سرمادهی

چه  ، طول ریشهیزن جوانهمستقیم شاخص بنیه با درصد 

و گیاهچه، باال بودن این شاخص در این تیمار امري 

، طول یزن جوانهبدیهی بوده و ناشی از باالبودن درصد 

صالحی و همکاران . باشد یمریشه چه و گیاهچه 

ود نشان دادند که تیمار سرمادهی در بررسی خ )2015(

 1500هفته به همراه شستشو و جیبرلین  4به مدت 

 )کندل کوهی(گرم در لیتر روي گیاه دارویی بیلهر  میلی

Dorema aucheri  و  یزن جوانهبیشترین سرعت

 .شاخص بنیه گیاهچه را به خود اختصاص داد

در مطالعه ) 2007( 2افشار توکلی و قهفرخرهنما 

 ماریت بیترک کهخود بر گیاه باریجه اظهار داشتند 

                                                
2 Rahnama-Ghahfarokhi and Tavakol-afshari 
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درصد  نیشتریب کیبرلیج دیاسی مرطوب و سرماده

 گریدی را به خود اختصاص داده است و صفات زن جوانه

ی، زن جوانه، سرعت چه شهیرچه، طول  مانند طول ساقه

و اثر متقابل مدت زمان سرمادهی مرطوب و جیبرلیک ) سمت راست(آزمایش اول مقایسه میانگین تأتیر مدت زمان سرمادهی مرطوب  .2شکل 

دار  یمعنفاقد تفاوت  LSD اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك بر یانگینم. ی بذر خوشاریزهزن جوانهبر سرعت ) سمت چپ(آزمایش سوم اسید 

 .هستند% 5در سطح احتمال 

Fig. 2. Mean comparison of stratification duration effects (right side) and its interaction with gibberellic acid 
(left side) on germination rate of E. platyloba. Common letters indicate no significant difference with LSD at 
5% probability level. 

 
 ریتأثتحت  زینرا  بنیهی و شاخص زن جوانهمدت  نیانگیم

  .قرار داد

  

 )t50(ی زن جوانهدرصد  50و  )t10( درصد 10زمان تا 

نشان داد که اثر مدت  ها دادهنتایج تجزیه واریانس 

در سطح احتمال یک  t 50و  t10یزان مزمان سرمادهی بر 

مقایسه میانگین درصد ). 1 لجدو( دار بود یمعندرصد 

 ی تیمارهاي مختلف سرمادهی نشان داد که بهزن جوانه

ین دو اموازات افزایش مدت زمان سرمادهی، مقدار 

  ).6و  5 شکل(ی داشت کاهشصفت روند 

، غلظت جیبرلین و اثر سرمادهیاثر مدت زمان 

غلظت جیبرلین بر زمان  ×متقابل مدت زمان سرمادهی 

 50ی و زمان رسیدن به زن جوانهدرصد  10رسیدن به 

ی در سطح یک درصد معنی دار شد زن جوانهدرصد 

هفته  8افزایش مدت زمان سرمادهی تا  ).2جدول (

درصد  50و  10موجب کمترین زمان رسیدن به 

ین در تمامی سطوح مدت زمان چن هم. ی گردیدزن جوانه

گرم در لیتر  یلیم 1000برلین سرمادهی غلظت جی

ی را زن جوانهدرصد  50و  10کمترین زمان رسیدن به 

در مطالعه ) 2007(یی عموآقا). 6و  5شکل (موجب شد 

اظهار داشت که ) Ferula ovinia( کماي بذر روخود 

 کیبرلیج دیمرطوب و اس یسرماده ماریت بیترک

ت را به خود اختصاص داده اس یزن درصد جوانه نیشتریب

و زمان  یزن مدت جوانه نیانگیمانند م گریو صفات د

همسو با . را کاهش داد یزن درصد جوانه 50به  دنیرس

داشت با  انیدر بذر شاتوت ب) 2005( نچویکو جینتا نیا

زمان  کیبرلیج دیمرطوب و اس یسرماده ماریت بیترک

  .کند یم دایکاهش پ یزن درصد جوانه 50به  دنیرس

  

  گیري یجهنت

مورد استفاده در این تحقیـق بـا   رهاي بذ دادنتایج نشان 

که در آن رشد  توجه به شرایط آب و هوایی و زیستگاهی

 دهند یماز خود نشان  فیزیولوژیکی خوابنوعی  ،کند یم

 توانـد  یمـ مختلـف   يهـا  زمـان در  مرطوب که سرمادهی

 بـه  تا حد زیـادي  و فراهم یزن جوانهزمینه را براي شروع 

شرایط محیطی مختلـف   معموالً .کمک نماید رفع خواب

 .کننـد  یمـ  بـازي  هابـذر  نقش مهمـی در تنظـیم خـواب   

 يهـا  شـگاه یروشـرایط   يسـاز  هیشـب  سرمادهی مرطـوب 

  .باشد یمطبیعی 

g

e e

d

f

e

c

b

e

c

b

a

0

5

10

15

20

25

30

35

2 4 6 8

ی
 زن

نه
وا

ج
ت 

رع
س

)
ذر

ب
/

وز
ر

(

G
er

m
in

at
io

n
 r

at
e 

(s
ee

d
/d

ay
)

)هفته(سرمادهی مرطوب 

Stratification (week)

اسید جیبرلیک صفر

500 mg/l

1000 mg/l

f

e e

d
c c

b

a

0

5

10

15

20

25

30

2 4 6 8 10 12 14 16

  
ی

 زن
نه

وا
ج

ت 
رع

س
)

ذر
ب

/
وز

ر
(

G
er

m
in

at
io

n
 r

at
e 

(s
ee

d
/d

ay
)

)هفته(سرمادهی مرطوب 

Stratification (week)



100  

 ...زهیخوشار يبر شکست خواب بذرها کیبرلیج دیآن با اس بیو ترک ییسرما نهیاثر چ: عباسی سورکی و همکاران

    

اسید و اثرات متقابل مدت زمان سرمادهی مرطوب و ) سمت راست(آزمایش اول مقایسه میانگین تأتیر مدت زمان سرمادهی مرطوب  .3شکل 

فاقد تفاوت  LSD اساس آزمون داراي حروف مشترك بر هاي یانگینم. بذر خوشاریزه Iبر شاخص بنیه ) سمت چپ(آزمایش سوم جیبرلیک 

 .هستند% 5در سطح احتمال  دار یمعن

Fig. 3. Mean comparison of stratification duration effects (right side) and its interaction with gibberellic acid 
(left side) on vigor index I of E. platyloba. Common letters indicate no significant difference with LSD at 5% 
probability level. 

    

اسید و اثرات متقابل مدت زمان سرمادهی مرطوب و ) سمت راست(آزمایش اول مقایسه میانگین تأتیر مدت زمان سرمادهی مرطوب  .4شکل 

فاقد تفاوت  LSD اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك بر یانگینم. بذر خوشاریزه IIبر شاخص بنیه ) سمت چپ(آزمایش سوم جیبرلیک 

 .هستند% 5دار در سطح احتمال  یمعن

Fig. 4. Mean comparison of stratification duration effects (right side) and its interaction with gibberellic acid 
(left side) on vigor index II of E. platyloba. Common letters indicate no significant difference with LSD at 
5% probability level. 

    
اسید و اثرات متقابل مدت زمان سرمادهی مرطوب و ) سمت راست(آزمایش اول مقایسه میانگین تأتیر مدت زمان سرمادهی مرطوب . 5شکل 

اساس  هاي داراي حروف مشترك بر یانگینم. بذر خوشاریزه) t10(درصد جوانه زنی  10زمان رسیدن به  بر) سمت چپ(آزمایش سوم جیبرلیک 

 .هستند% 5دار در سطح احتمال  یمعنفاوت فاقد ت LSD آزمون

Fig. 5. Mean comparison of stratification duration effects (right side) and its interaction with gibberellic acid 
(left side) on time up to 10% germination (T10) of E. platyloba. Common letters indicate no significant 
difference with LSD at 5% probability level. 

g
f f

e
d

c
b

a

0

2

4

6

8

10

12

14

2 4 6 8 10 12 14 16

 
یه

 بن
ص

خ
شا

I  vi
go

r 
in

d
ex

 I

)هفته(سرمادهی مرطوب 

stratification (week)

g
ef e

d

fg
e

c

b

e

cd

b

a

0

2

4

6

8

10

12

14

2 4 6 8

 
یه

 بن
ص

خ
شا

I  vi
go

r 
in

d
ex

 I

)هفته(سرمادهی مرطوب 

stratification (week)

اسید جیبرلیک صفر

500 mg/l

1000 mg/l

f
e

e
d

c

b
b

a

0

5

10

15

20

25

30

2 4 6 8 10 12 14 16

 
ر 

گو
وی

ص 
خ

شا
II vi

go
r 

in
d

ex
 I

I

)هفته(سرمادهی مرطوب 

Stratification (week)

h
g

f
e

h g

e

c

f

d

b

a

0

5

10

15

20

25

30

35

2 4 6 8

 
یه

 بن
ص

خ
شا

II vi
go

r 
in

d
ex

 I
I

)هفته(سرمادهی مرطوب 

Stratification (week)

اسید جیبرلیک صفر

500 mg/l

1000 mg/l

f

a

b
bc

cd
d

e
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 4 6 8 10 12 14 16

 تا
ن

ما
ز

10
 %

ی
 زن

نه
وا

ج
)

ت
اع

س
(

T
1

0
 (

h
)

)هفته(سرمادهی مرطوب 

Stratification (week)

h

a
b

bb

cd
de

f

c

ef
g

g

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 4 6 8

 
تا 

ن 
ما

ز
10

 %
ی 

 زن
نه

وا
ج

)
ت

اع
س

(

T
1

0
 (

h
)

)هفته(سرمادهی مرطوب 

Stratification (week)

اسید جیبرلیک صفر 500 mg/l 1000 mg/l



101  

 1397/ شماره دوم/ سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

 

    

اسید و اثرات متقابل مدت زمان سرمادهی مرطوب و ) سمت راست(آزمایش اول مقایسه میانگین تأتیر مدت زمان سرمادهی مرطوب . 6شکل 

اساس  هاي داراي حروف مشترك بر یانگینم. بذر خوشاریزه) t50(درصد جوانه زنی  50زمان رسیدن به  بر) سمت چپ(آزمایش سوم جیبرلیک 

 .هستند% 5دار در سطح احتمال  یمعنفاقد تفاوت  LSD آزمون

Fig. 6. Mean comparison of stratification duration effects (right side) and its interaction with gibberellic acid 
(left side) on time up to 50% germination (T50) of E. platyloba. Common letters indicate no significant 
difference with LSD at 5% probability level. 

 
بر اساس نتایج این آزمایش سرمادهی مرطوب عاملی 

. باشد یمضروري براي شکستن خواب بذر خوشاریزه 

با سرمادهی تیمارهاي هورمون جیبرلین توأم  نیچن هم

مثبتی بر  مرطوب به کار رفته در این آزمایش اثر

تیمارهاي هورمونی موجب . شکستن خواب داشتند

 یزن جوانهتسریع شکست خواب و بهبود خصوصیات 

هفته سرمادهی مرطوب  8تیمار  .بذرهاي این گیاه شدند

 1000توأم با  گراد یسانتدرجه  4تا  5در دماي 

اسید بهترین تیمار براي  در لیتر جیبرلیک گرم یلیم

شکستن خواب بذر خوشاریزه بود و باالترین درصد 

با توجه به . درصد را سبب شد 75به میزان  یزن جوانه

و  دیرو یماینکه گیاه خوشاریزه در مناطق معتدله و سرد 

زمستان سردي را در استان چهار محال بختیاري سپري 

حتماالً که بذور خوشاریزه ا رسد یم، به نظر کند یم

داراي خواب از نوع فیزیولوژیکی بوده و مربوط به جنین 

. شود یمبذر است که با سرمادهی و هورمون شکسته 

نتایج پژوهش نشان داد یکی از علل خواب بذر 

خوشاریزه، عدم تناسب هورمونی در بذر است که کاربرد 

سرما یا جیبرلین خارجی این تعادل را به سمت افزایش 

. دهد یمسوق  یزن جوانهو آمادگی براي  دیاس کیبرلیج

مشاهده شد که جیبرلیک اسید و سرمادهی  نیچن هم

بر شکست خواب بذر خوشاریزه  ییافزا هممرطوب اثر 

 .دارند
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Effect of Stratification and Its Combination with Gibberellic Acid on 
Seed Dormancy Breaking of Echinophora platyloba 

Ali Abbasi Surki 1,*, Zahra Hosseini 2, Sina Fallah1 

  

Extended Abstract 
Introduction: Seeds are a good option when it comes to propagation and protection programs of 

medicinal plants. Although seed dormancy is an adaptive strategy for wild medicinal plants, it is considered 
as an undesirable trait in their domestication and cultivation, representing a problem to be solved. 
Echinophora platyloba seeds have dormancy despite their remarkable medicinal properties. 

Materials and Methods: In order to break seed dormancy, three separate experiments, namely 
stratification, hormonal treatment and their combination were conducted. For stratification, 10 samples were 
placed in a wet bed at 5 °C for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 weeks and were compared, using a completely 
randomized design with three replications. For hormonal treatment, the seeds were placed in GA 
concentrations of 0, 500 and 1000 ppm for 24 hours and were then transferred to germination conditions. 
However, since the dormancy breaking did not occur, this experiment was not pursued any more. For 
combined application of hormone and stratification, seeds were placed at above-mentioned concentrations of 
gibberellin for 24 hours at 20 °C and then gibberellin solutions were removed and the seeds were transmitted 
to 5 °C and were compared for 2, 4, 6, 8 weeks with a CRD factorial experiment with three replications. The 
first factor was concentration of gibberellin in three levels and the second factor was the duration of 
stratification in 4 levels. 

Results: Stratification had a positive effect on seed dormancy breake and 16-week chilling led to highest 
germination percentage and rate and vigor indices. The combined application of hormonal treatments 
accelerated dormancy release and improved seed germination characteristics, which peaked in 8 weeks. 8-
week stratification treatment at 5 °C with 1000 ppm gibberellic acid was the best treatment for overcoming 
dormancy in Echinophora-platyloba seeds. 

Conclusion: It seems that seed dormancy of Echinophora seeds is physiological, which successfully 
broke by moist chilling and simultaneous application of stratification and gibberellin. Although Gibberellin 
had no effect on dormancy break, it reduced the need for stratification. Their combined application showed 
synergistic effects on dormancy release. 

 
Keywords: GA3, Germination, Stratification, Hormone, Seed vigor 

 

Highlights: 

1. Echinophora seeds’ dormancy was broken under stratification conditions, but GA by itself had no 
effect on them. 

2. The application of gibberellin reduced the chilling demands of Echinophora seeds and their 
combined application had a synergistic effect on dormancy break. 
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