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  هچکید

 ۀگون زیر کرکو سیاه زنی و رویشی شکستن خواب بذر و بهبود صفات جوانهبا هدف یافتن بهترین تیمار جهت تحقیق حاضر، 

آوری و  گلستتان جمت    -کیلومتری جنوب شرق گرگان 18کوه در  مرز سیاه ۀمنطقاز  الزم بذورمنظور  . بدینشد انجامترکمن 

کتش   (، قتار  ام یپت  پتی  500و  250تیمارهتای جیبرییتا استید      ریتتث  تحتت   سترمایی  چینتۀ متاه   ششو  چهار ،دوپس از 

، ظرفیتت حیتاتی، انتر ی    زنتی  انته جوشامل درصد  زنی جوانهکش  ایمیراکلراید( قرار گرفت و صفات   دیفنوکنازول( و آفت

شتامل وتول    شتده  ظتاهر هتای   گیاهچته بذر و صفات رویشی  ۀبنیو شاخص  زنی جوانه، سرعت زنی جوانه، ارزش زنی جوانه

متاه   شتش . نتایج نشان داد بذور این گونه جهت غلبه بر خواب به شدآنها بررسی  ۀگیاهچتوده زیو  چه ساقهچه، وول  ریشه

افزایش چشمگیری  تواند یمپس از وی این دوره  ام پی پی 250با غلظت اسید و اعمال تیمار جیبرییا  رددانیاز  سرمایی چینۀ

 آن اعمتال  کته  استید  جیبرییتا  با تیمار تحت بذور برای حتی ماههچهار ۀاستراتیف. کندایجاد  زنی جوانهدر صفات مربوط به 

 .بود ریتث  بی ،شود یم سرمایی چینۀ ۀدور شدن کوتاه وور معمول سبب به
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 مقدمه
 ،های حفت  بقتا در گیاهتان   ستازوکار تترین   یکی از مهت  

و خواب بتذر   زنی جوانهانداختن  یرتثختوانایی آنها در به 

ختواب   ۀبذور اغلب درختتان جنگلتی از دور  . [1]است 

 زنتی  جوانته تحریا  و برای ندنسبت ووالنی برخوردار به

نیاز دارند. ممکن است تیمار سرما بترای   سرمایی چینۀبه 

و نگیترد  وور وبیعی انجتام  به شده در خزانه  کاشتهبذور 

 نیتاز  تتری  ووالنیدورۀ استراتیفۀ  به بذوری که زنی جوانه

به سال دوم و حتی ستوم بعتد از کاشتت موکتول      ،دارند

تتا   گیترد  میورت رو اغلب اقداماتی ص این از[، 3 ،2]شود 

وتور یکنواختت    بته یتا  گیترد  با شتتاب انجتام    زنی جوانه

و نیتز زینتتی    یتی صورت پذیرد. اهمیت اقتصادی و دارو

اخیتر بته   دهۀ در چند  شده کهجنس افرا سبب  های گونه

بذر و نیز تویید نهال آنهتا توجته جتدی     زنی جوانهمسئلۀ 

مختلت  افترا براستا      هتای  گونته . خواب بذر در شود

یات مورفویو یکی و فیزیویو یکی متفاوت بتوده  خصوص

 استت شامل خواب درونی  جنین( یا بیرونی  پوستته(  و 

هر دو نتو    ،جنس افرا های گونه. با اینکه بذور بیشتر [4]

، [5] را دارنتتدختتواب فیزیویتتو یکی و مورفویتتو یکی  

هتتای شکستتتن ختتواب بتتذر در   و روش تیمارهتتا پتتیش

 هتا  گونته ذور برختی  مختل  متفاوت است. بت  های گونه

برختی ماننتد    [،6] کمون ندارنتد  A. saccharinumمانند 

A. rubrum  زنی هستتند  جوانهبدون استراتیفه نیز قادر به 

 .Aو  A. saccharum [8] ، برختتی دیگتتر ماننتتد  [7]

trautvetteri [9]  همچتتون برختتی ،بتته ستته متتاه A. 

pensylvanicum [10]  ماننتتد برختتیو  متتاهچهتتار بتته 
A.caesium [11] متاه سترمادهی نیتاز    شش به ک   دست

ماه شش به نیز  A.glabrumشدن برخی مانند  دارند. سبز

 پیتت  های یهالسرد در استراتیفۀ ماه شش گرم و استراتیفۀ 

آوری بتذر   ها، زمان جم  . در بعضی گونه[12]دارند نیاز 

آوری بتذور   و جمت   [13]دارد  تتث یر زنتی   نیز در جوانته 

زمان خواب جنتین در مقایسته بتا    نار  موجب کاهش 

کته بترای    وتوری  به ؛[14]شود  بذرهای کامالً رسیده می

آوری و کاشت بذرهای نار   به نتایج بهتر، جم رسیدن 

 A. circinatum  وA. palmatum   وتور   هقبل از اینکته بت

ای  یعنی زمانی که بال به رنت  قهتوه   کامل خشا شوند،

ه شتده استت   اما غالف هنوز ستبز استت توصتی    ،درآمد

[15.]   

 .Aتتترکمن بتتا نتتام علمتتی   ۀزیرگونتت کرکتتو ستتیاه

monspessulanum subsp. Turcomanicum یکتتی از 
 Acerکرکتتو یتتا کتتیک  بتتا نتتام علمتتی   پتتنج زیرگونتتۀ

monspessulanum L,  جتتنس  کتته بتته استتتAcer  از

. تعلتتق دارد Sapindalesراستتتۀ و  Aceraceaeختتانوادۀ 

 هتای  دامنته وتور عمتده در    بهکرکو یا کیک   های گونهزیر

ایبرز و زاگر  انتشار دارند. کمبود تجدید حیات وبیعتی  

های وبیعی، مشکالت ناشتی از خشکستایی،    در رویشگاه

گونته در    ایتن اوالعات کتافی   نبودآفات و در عین حال 

. [5]ایران در معرض خطتر انقتراض قترار گرفتته استت      

منستتان و  فقط در ترک کرکو سیاهترکمن یا  کیک  زیرگونۀ

و با مشتکالت متعتددی در موفقیتت    دارد ایران پراکنش 

نامیتۀ   ۀبه قتو  توان میاز آن میان روست که  هزادآوری روب

بذور، آفات بذرخوار، حساسیت شدید بتذور بته   ضعی  

پتوکی بتذور و ختواب بتذر     شدت زیاد رووبت درونی، 

. در متتورد غلبتته بتتر ختتواب بتتذر ایتتن کتترداشتاره   [16]

منبعتی یافتت    زنی جوانه ۀرهای بهبوددهندزیرگونه و تیما

 A. monspessulanum, L زیرگونتۀ فقط در متورد  ؛ نشد

sub cinerascens ،   ستطحی   عفونید( ض1386نصیری

بستتر ماسته را    در متاه  شتش  متدت  بته  سرمادهی بذور و

. تحقیق حاضتر بتا هتدف یتافتن     [5] استکرده پیشنهاد 
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یتا   کرکتو  ستیاه شکستن خواب بتذور  برای بهترین تیمار 

بتتذر و  زنتتی جوانتتهکرکتتو تتترکمن و بهبتتود صتتفات   

هتای حاصتل از بتذور رستیده      اوییۀ گیاهچهخصوصیات 

 صورت گرفته است.

 ها روشمواد و 
 هتای  ویژگتی پایه درخت مادری با  11بذور رسیده از 

متتر از   100 کت   دستت  ۀفاصلشناسی برتر و با  ریخت

 -کیلتومتری شتمال شترقی    5ه  در یتا ترانستکت   

کیلتومتری   17گتل در   زریتن  ۀمنطقت ب غربتی از  جنو

واقتت  در استتتان آبتتاد  علتتیجنتتوب شتترقی شهرستتتان 

شتده   انتختاب درختان متادری   .شدآوری  جم گلستان 

تتا   0شتیب   ومتر از سطح دریا  700 تا 500در ارتفا  

 .نتتدبود متتتر 7درصتتد و دارای متوستتط ارتفتتا    60

زده و  آفتدرصد و میزان بذور  46بذور  ۀاوییووبت ر

بذور  ۀنامی ۀدرصد محاسبه شد. درصد قو 07/74پوک 

کمتتا آزمتتون تترازوییتتوم   بتتهدر ابتتتدای آزمتتایش  

 .دست آمد به 5/48و شد گیری  اندازه

 دقیقه با محلتول هیووکلریتت   4مدت  بهابتدا بذور 

بتار بتا آب    سته استریل و پتس از آن   درصد 1سدی  

یی سترما  چینۀشو شدند. پس از آن تیمارهای و شست

درجتۀ   5تتا   3ماه در دمای  ششو  چهار، دوبه مدت 

. در شتد غلبه بر خواب بذر اعمال  منظور به گراد سانتی

وی مدت استراتیفه رووبت ماسه و بذور کنتترل شتد.   

 چهتار ، دوزمانی  گذراندن زمان  ۀبازبذور پس از هر 

( بتا  GA3  هورمتون استید جیبتریین   متاه( بتا    ششو 

ستاعت و   24مدت  به ام یپ پی 500و  250 های غلظت

کتتتش  قتتتار ، گتتتراد درجتتتۀ ستتتانتی 22در دمتتتای 

 70یتد  اکش ایمیداکلوپر آفتدرصد و  3دیفنوکونازول 

دقیقه همراه با یا تیمتار شتاهد    5تا  3مدت  بهدرصد 

از معمول وور  بهکش دیفنوکونازول  قار تیمار شدند. 

و بتا کنتترل    شتود  متی وریق بذر جذب و وارد جوانه 

 ها جوانهرشد  برایبذرزاد شرایط مطلوبی  های بیماری

کش عالوه بر خاصیت ختوب   قار . این کند میفراه  

 بعتتد از  ای معایجتتهپیشتتگیری  قبتتل از آیتتودگی( و  

کننتدگی عامتل بیمتاری نیتز      نتابود آیودگی( دارای ا ر 

زده در  آفتتتبتتذور  زیتتاد مقتتدار. بتتا توجتته بتته استتت

 پتروازی کته از نتو  آفتات     شده آوری جم  های نمونه

و  1389هتای   در ستال    تشخیص داده شتد  (1 شکل 

درصتد بتذور تعیتین     50تا  30شدت آفت بین  1390

کتش بترای آفتات     آفتت بته اینکته ایتن     عل ( و با شد

 .شداز آن استفاده  ،پروازی بذور مناسب است

 
 ۀزیرگونکرکو  های پایهشده بر روی  مشاهده. آفت 1شکل 

 ترکمن

 تیمارشتده در قایتب   بتذور کته  استت  ذکر  شایان 

هتای جداگانته، در    دیش پتریتایی در  50تکرار  چهار

و  گتراد  درجتۀ ستانتی   150شتده  دمتای    استریل ۀماس

درصتد رووبتت    50ستاعت( و مروتوب     2متدت   به

اشبا ( کاشته و به دستگاه  رمیناتور با شرایط محیطتی  

بتذور افترا    زنی جوانهمناسب برای  شده و کامالً کنترل

درصد،  60، رووبت گراد درجۀ سانتی 22تا  20 دمای 

 30متدت   بته ساعت تاریکی(  16ساعت روشنایی و  8
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 جدول  زنی جوانهانتقال داده شدند. صفات  [17]روز 

، ظرفیتت حیتاتی، انتر ی    زنتی  جوانهشامل درصد  (1

و  زنتی  جوانته ، سترعت  زنتی  جوانته ، ارزش زنی جوانه

ای هت  گیاهچهو صفات رویشی [ 18]بذر  ۀبنیشاخص 

و  چته  ستاقه چته، وتول    ریشته ظاهرشده شتامل وتول   

. بتا توجته بته    شتد گیاهچه بررسی و محاسبه توده زی

سترمایی و فاکتورهتای    چینتۀ دوعامله بودن تیمارهتا   

 500و  250جیبرییتا   شتامل استید   زنتی  جوانهبهبود 

کش و  آفتدرصد،  3کش دیفنوکونازول  قار  ام، پی پی

(، از وتتر  درصتتد 70کتتش ایمیداکلوپرایتتد   حشتتره

های  تصادفی و از آزمون کامالً 5×3فاکتوریل دوعاملی 

ها  دانکن( استفاده شد. بتا   میانگین ۀچندگان ای مقایسه

استفاده از نتتایج منتدرد در جتدول آنتاییز واریتانس      

بتا در   متغیرهتا اصلی یا متقابتل   هایدار بودن ا ر معنی

بررستی   درصتد  5نظر گرفتن خطای نتو  اول مجتاز   

هتا، از   موارد رد شدن فرض نرمتال بتودن داده  . در شد

ای  دوم و زاویتته ۀریشتتهتتای تبتتدیل یگتتاریتمی،  روش

 ها استفاده شد.  دوم( داده ۀریش آرکسینو  

 [18]بذر بنیۀ و  زنی جوانههای  شاخصمحاسبۀ . روابط مورد استفاده در 1جدول 
GP=(n/TS)×100 

GE=(Mng/TS)×100 
GC=((n+VS)/TS)×100 

GS=∑(n/DSS) 
GV=PV×MDG 

MDG=FCG/T+1 
PV=Max(CG/DSS) 

VI=n×RB 

 
GP، نامیه ۀ قو MDG زنی جوانه ةروزان، میانگین DSS شده از شروع آزمون سپری، تعداد روزهای 
GCقدرت حیاتی ، VIبذر ةبنی ، شاخص Mng ،زده درصد تجمعی بذرهای جوانه حداکثر 
GVزنی ، ارزش جوانه nدر هر تکرارزده  ، تعداد بذرهای جوانه FCGزده ، تعداد تجمعی نهای بذرهای جوانه 

PVمقدار حداکثر ، TSآزمون در هر تکرار ، تعداد کل بذرهای مورد Tشده تا مقدار حداکثر درصد تجمعی ، تعداد روزهای طی 
GEزنی ، نیروی جوانه VS نزده در انتهای آزمون جوانه ۀزند، بذرهای RBچه ، وزن خشک ریشه 
GSزنی جوانه ،  سرعت CGزنی تجمعی ، درصد جوانه  

GS: Germination 

speed 
PV: Peak 

Value 
GV: Germination 

Value 
GE: Germination 

Energy 
GC: Germination 

Capacity 
GP: Germination 

Percent 
 

 و بحثنتایج 
جتتنس افتترا، دارای ختتواب   هتتای گونتتهبتتذر بیشتتتر 

و یکی  ختواب  فیزیویو یکی  خواب جنین( و مورفوی

بتتذر( بتتوده و بتته کتتاهش رووبتتت   ۀپوستتتناشتتی از 

ن زیتتادی چتتون فارتیتتال و  امحققتت. [5] انتتد حستتا 

( و 2004(، برگتتوین و همکتتاران   2003همکتتاران  

شکستتن ختواب    بترای سرمایی  چینۀ ،(2006یویماز  

، 10] انتد  کترده پیشنهاد  رامختل  افرا  های گونهبذور 

متاه   دوتترکمن پتس از    زیرگونۀ کرکو سیاهبذور . [11

ستترمایی و نگهتتداری در  رمینتتاتور بتتا شتترایط  چینتۀ 

در بستتتر ماستته قتتادر بتته  زنتتی جوانتتهمطلتتوب بتترای 

هتر   ،سخت بذر ۀپوستو با توجه به  نیستند زنی جوانه

. را دارنددو نو  خواب فیزیویو یکی و مورفویو یکی 

واریتانس ا تر تیمتار     ۀتجزیت نتایج حاصل از  2جدول 

هتای   زنی بذر و ویژگتی  ی بر صفات جوانهسرمای چینۀ

که استتراتیفه در ستطح    دهد مینشان را ها  نونهال ۀاویی

چته، انتر ی    درصد بته غیتر از وتول ستاقه     99اعتماد 

 همتۀ داری بتر   ا ر معنی ،بذر ۀبنیزنی و شاخص  جوانه

متقابتل ایتن    هتای امتا ا ر  ؛صفات مورد بررسی دارنتد 

زنتی بتر ستایر     انته جز بر ارزش و انر ی جو هتیمارها ب

 هتای  نونهتال  ۀاوییت زنتی و خصوصتیات    صفات جوانه

 .داری نداشت افراکرکو ا ر معنی
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 ها زنی و رشد نونهال زنی بر صفات جوانه اثر تیمار استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانه ۀواریانس دوطرف ۀتجزینتایج  .2جدول 

 کاسیوناستراتیفی زنی فاکتورهای بهبود جوانه متقابل هایاثر
 صفت

P  آزادیدرجۀ 
1

 F
 

P  آزادیدرجۀ 
1

 F
 

P  آزادیدرجۀ 
1

 F
 

182/0 4 ns 647/1 037/0 4 
*941/2 000/0 1 

 زنی درصد جوانه 839/50**

06/0 4 ns 56/2 01/0 4 
**87/3 000/0 1 

 ظرفیت حیاتی 04/47**

021/0 4 
*429/3 233/0 4 ns 484/1 000/0 1 

 زنی انرژی جوانه 766/59 **

001/0 4 
**76/6 002/0 4 

**53/6 000/0 1 
 زنی ارزش جوانه 86/105** 

048/0 4 ns721/2 000/0 4 
**640/6 000/0 1 

 زنی سرعت جوانه 50/128**

866/0 4 ns 34/0 119/0 4 ns01/2 001/0 1 
 بذر ةبنیشاخص  04/13**

082/0 4 ns 323/2 007/0 4 
**484/4 000/0 1 

 چه طول ریشه 00/52**

102/0 4 ns 15/2 000/0 4 
**31/13 241/0 1 ns 43/1 چه طول ساقه 

309/0 4 ns 263/1 007/0 4 
**437/4 005/0 1 

 بایومس گیاهچه 581/9**
 .های افرا کرکو لنونهااولیۀ های  زني و ویژگي جوانه تیمارها بر صفات بودن اثرندار معنيو ،درصد۹5و ۹۹اعتمادسطحبودن دردار معنيترتیب معرف به nsو*، **
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 زنی بذور افراکرکو بر درصد جوانه زنی جوانهاستراتیفه و فاکتورهای بهبود  ۀماه شش وچهار تأثیر تیمارهای  حد ۀمقایس. 2شکل 

در  زنتتی جوانتتهمیتتانگین صتتفات  ۀنتتتایج مقایستت

( نشان داد کته  4 تا 2های  تیمارهای مختل  نیز  شکل

 چهارمدت  ذور بهسرمایی ب چینۀتفاوت مشخصی بین 

متتاه وجتتود دارد. بتتدین ترتیتتب کتته اجتترای  شتتشو 

 چینتۀ متاه   شتش  زنتی پتس از   فاکتورهای بهبود جوانه

زنی را بستیار بیشتتر از اجترای     سرمایی، صفات جوانه

ماه استراتیفه بهبود بخشتید   چهارهمان تیمارها پس از 

 [.19، 1] استکه در نتیجه تعادل هورمونی مناسب 

اوییتۀ  خصوصتیات  زمتان استتراتیفه،   با افزایش مدت 

 گیاهچته چته و وزن خشتا    ریشته شامل وول  ها نونهال

دییل رقابت بیشتتر بترای    بهکاهش یافت که ممکن است 

زیتترا تعتتداد بتتذرهای  ،کستتب فضتتا و نتتور بتتوده باشتتد

ماه استراتیفه چندین برابر بذرهای  شش زده پس از جوانه

بتا توجته بته     ماه استراتیفه بتود و  چهارزده پس از  جوانه

یکسان بودن از نظر شترایط نتوری و فضتایی، بتذرهای     

فضا و نور بیشتتری   ،ماه استراتیفه چهارزده پس از  جوانه

هتای   بنابراین وبیعی است که در نونهال ؛در اختیار داشتند

چته و وزن خشتا    ریشته حاصل پس از این مدت وول 

، استید  زنتی  جوانته با هتدف بهبتود    چه بیشتر باشد.گیاه

کتش   قتار   ام پتی  پتی  500و  250رییا با دو غلظت جیب

)ماه(  4 )ماه(  6   
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کتتش  حشتترهکتتش و  آفتتتدرصتتد و  3دیفنوکونتتازول 

استتراتیفۀ  درصتد بترای بتذور تحتت      70کلوپراید  ایمیدا

ماه اعمال شتد کته همته پتس از گذشتت       شش و چهار

متتاه استتتراتیفه موجتتب افتتزایش مقتتادیر صتتفات   شتتش

اهته  مچهاراستتراتیفۀ  نسبت به شتاهد شتدند.    زنی جوانه

وتور   بته حتی برای بذور تحت تیمار با جیبرییا اسید که 

استتتراتیفه دورۀ کوتتتاه شتتدن ستتبب اعمتتال آن معمتتول 

 تث یر( نیز با بررسی 1386نصیری  بود.  تث یر، بی شود می

بتذر افترا کتیک      زنتی  جوانهسرمایی بر  چینۀمدت زمان 

 .A کتتتتیک   هتتتتای گونتتتتهیکتتتتی دیگتتتتر از زیر

monspesulanum L, subsp. cinerascens )

متاه،   شتش  دریافت که افزایش مدت زمان استتراتیفه تتا  

کته بتا    [19] دهتد  متی بذر این گونه را افزایش  زنی جوانه

 .سوستنتایج تحقیق حاضر هم

  
  ب(  ای (

زنی بذور  انرژی جوانه ، ب(ظرفیت حیاتی االف( بر زنی جوانهو فاکتورهای بهبود  استراتیفه ۀماه شش وچهارتأثیر تیمارهای  حد. 3شکل  

  افراکرکو

  
  ب(  ای (

ارزش  ، ب(زنی سرعت جوانهالف( بر  زنی جوانهاستراتیفه و فاکتورهای بهبود  ۀماه ششو چهار  تأثیر تیمارهای ۀ حدمقایس. 4شکل  

   زنی بذور افراکرکو جوانه
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  ب(  ای (

 ۀچ ساقهب( طول  ،چه طول ریشهالف( زنی بر  استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانه ۀماه شش و چهار تأثیر تیمارهای حد ۀمقایس. 5شکل 

   های افراکرکو نونهال

  
  ب(  ای (

 ،  های افراکرکو وزن خشک گیاهچه الف( زنی بر استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانه ۀماه ششو چهار  تأثیر تیمارهای حد ۀمقایس .6شکل 

 بذر ۀشاخص بنی ب(

شتتده، بیشتتترین درصتتد   اعمتتالز بتتین تیمارهتتای ا

مربوط به تیمتار بتذور بتا استید جیبرییتا بتا        زنی جوانه

برابتر   سته بود که افزایشی در حتدود  ام  پی پی 250غلظت 

. ایتن نتتایج نشتان    کردرا ایجاد  زنی جوانهمقادیر صفات 

متاه تعتادل    شتش  متدت  بته بتذور  استراتیفۀ که  دهند می

بتذور پتس از   استتراتیفۀ  ت بته  نسب تری مناسبهورمونی 

موجتب  مستئله  و همتین   کننتد  میماه ایجاد  چهارمدت 

بهتر بر صتفات  تث یری  زنی جوانهتیمارهای بهبود  شود می

هتا داشتته باشتند.     نونهتال اوییۀ و خصوصیات  زنی جوانه

چته و وتول    تیمارهتا در افتزایش وتول ریشته      رترینؤم

 250و  500اسید جیبرییتا بتا غلظتت     ترتیب بهچه  ساقه

سرمایی بود و تیمار بتذور   چینۀماه  چهارپس از ام  پی پی

یتد  اکتش ایمیداکلوپر  کش دیفنوکونازول و حشتره  با قار 

چته و   نسبت به تیمار شاهد موجب کتاهش وتول ریشته   

در تتث یری  (. تیمارهتای مختلت    5شد  شتکل   چه ساقه

و در مقایسته بتا   نداشتتند  افزایش وزن خشتا گیاهچته   

 شتکل   نددار آن نیز شد کاهش معنیجب موگروه شاهد 

هورمتون استید    تتث یر آمتده مبنتی بتر     دستت  بهنتایج (. 6
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اوییتۀ  و خصوصتیات   زنتی  جوانته جیبرییا بتر صتفات   

( و 1386نصتیری   هتای   یافتته هتای افراکرکتو بتا     نونهال

بتا   [. 11، 5]( همختوانی دارد 2003فارتیال و همکتاران   

 آفات پتروازی و  توجه به مشکالت زیاد بذور این گونه 

بذور، حساسیت شدید به رووبت درونی بتذر  زیاد پوکی 

حصتول بته   بترای   رستد  متی نظتر   بهووالنی( استراتیفۀ و 

، اعمال این تیمار قبتل از کاشتت   بیشتر زنی جوانهدرصد 

ایی نشتان  یبیوشتیم  هتای  مطایعۀ ستازوکار ضروری باشد. 

 RNAافتتزایش فعاییتتت موجتتب هتتا  جیبتتریین دهتتد متتی

و در نتیجتته میتتزان رونویستتی از شتتوند  متتیمتتراز  پلتتی

هتا بتا    جیبتریین . دنده میرا افزایش  DNAاز  هایی بخش

برختی از  ترجمتۀ  تغییراتی در مراحل رونویسی یتا  ایقای 

موجب تغییرات کمی و کیفتی در ستنتز برختی از     ها  ن

هتتای  و در نهایتتت ستتنتز آنتتزی  شتتوند متتی هتتا پتتروتئین

آمیالز آیفادانه نظیر  ای ذخیره های مویکولهیدروییزکننده، 

هتای ضتروری    اکتنش  و هتا  آنزی . این دکنن میرا تحریا 

تویید انر ی و ترکیبات ساختمانی الزم بترای رشتد   برای 

را ایقتا   زنتی  جوانته  ۀدیدو پ کردهکاتاییز را و ظهور جنین 

 [.  20] کنند می

 گیری نتیجه
تترکمن، کته بتا     زیرگونتۀ  کرکو سیاهغلبه بر خواب بذور 

، آفتتات ضتتعی نامیتته قتتوۀ ت دیگتتری چتتون مشتتکال

بذرخوار، حساسیت شدید بتذور بته رووبتت درونتی و     

روستت از اهمیتت زیتادی     هپوکی بتذور روبت  مقدار زیاد 

بتذور، پتس از   این خواب برخوردار است. مشخص شد 

ویی با افزایش متدت   ،شود میماه استراتیفه شکسته  چهار

تتا حتد   ر بتذو  زنتی  جوانته ماه، درصد  شش استراتیفه به

غلبته بتر   بترای  بتذور ایتن گونته     .یابد میافزایش  زیادی

و اعمتال  دارنتد  نیتاز   سترمایی  چینتۀ ماه  شش خواب به

پتس از وتی    ام پی پی 250تیمار اسید جیبرییا با غلظت 

افزایش چشمگیری در صفات مربتوط   تواند یماین دوره 

 بترای  حتتی  ماهته چهار استراتیفۀ .کندایجاد  زنی جوانهبه 

وتور   بته  آن اعمال که اسید جیبرییا با تیمار تحت بذور

 ،شتود  یمت  سترمایی  چینتۀ  دوره شدن کوتاه سبب معمول

 .بود ریتث  بی
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