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چكيده
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1

بذور اغلب گیاهان دارویی دارای انواع خووا
خوا

بذر ایش گیاهان جهو تولی .و پیور

یختلف بی شستو خوا

یویباشود .بدوابیایش شوداخو رو هوای شستوو

آنها ضویوری اتوو بون ید وور یهالثون اموی تی ارهوای

بذر گیاه دارویی شاهتیه  Fumaria parviflora Lam.دو آزیایش فاکتوریو

در قالب طیح کایالً تصادفی با  3تسیار در آزیایشگاه زیتوشداتی دانشگاه پیام نوور یشوه .در توا
 1395انجام ش .در آزیایش او  ،عوای آزیایش شای تییادهی ییطو
ییطو

در  6تهح (ع.م توییادهی

(شاه ).و تییادهی بن ییزان  50 ،40 ،30 ،20و  60روز) و اتی .جیبیلیک در  4تهح (صوری،

 500 ،250و  1000پیپیام) بود در آزیایش دوم ،عوای آزیایش شای تییادهی ییطو
(ع.م تییادهی ییطو

در  6تهح

(شاه ).و تییادهی بن ییزان  50 ،40 ،30 ،20و  60روز) و نیتیات پتاتیم در

 4تهح (صری 0/4 ،0/2 ،و  0/6درص ).بود نتایج آزیایش او نشان داد کون اموی توییادهی ییطوو ،
اتی .جیبیلیک و امی یتقاب دو عای بی درص .و تیعو جواننزنی از ن ی آیاری یثدیدار بود بواتتییش
درص .جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی ییطو
جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی ییطو

و  500پیپیام اتی .جیبیلیک و بیشتییش تیعو

و  250پیپیام بن دتو آی .ه چدویش در آزیوایش دوم

امی تییادهی ییطو  ،نیتیات پتاتیم و امی یتقاب دو عای بی درص .و تیعو جواننزنی از ن ی آیاری
یثدیدار بود بیشتییش یقادیی درص .و تیعو جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی ییطو
پتاتیم  0/2درص .بن دتو آی .بی اتاس نتایج ایش پژوهش خوا
خوا

فیزیولوژیک باش.

واژههاي کليدي :اتی .جیبیلیک ،تییادهی ییطو  ،نیتیات پتاتیم

*نویتد.ه یتئو sm_nabavikalat@yahoo.com :

30

و نیتویات

بذر در شواهتیه یویتوانو .از نووع

نشريه تحقيقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان  /1396صفحات 30-40 :

مقدمه
گونن دارویی شاهتیه در دنیا  Fumaria officinalis L.اتو کن در اییان رویش ن.ارد ولی هرو گونن گیواه علروی
یستالن از جدس شاهتیه (یتثلق بن تییه  )Fumariaceaeدر اییان وجود دارد کون گونون  Fumaria parviflora Lam.در
طب تدتی اییان یورد اتتراده قیار ییگیوید و خوواد دریوانی یشوابهی بوا گونون  F.officinalis L.دارد (

Khalighi-

)Sigaroodi et al., 2005
ایش گونن گیاهی اتو علری بن ارتراع  20تا  80تانتی تی کن در اغلوب نقواا ایویان و در اشوین یوزارع و بوا هوا
ییروی .و تسثیی آن از طییق بذر صورت ییگیید قت وهای یوورد اتوتراده آن کلیون انو.امهوای هووایی یخصوصواً
تیشاخنهای گل.ار اتو کن بن صورت تازه و خشک یصیف ییشود ایش گیاه واوی یوواد رزیدوی ،ایوالح یثو.نی،
یوتیالژ کلنریتییش ،اتی .آلی قاب تبلور بن نام اتی .فویاریک و آلسالوئیو.ی بون نوام فویواریش اتوو در طوب تودتی
تیشاخنهای ایش گیاه بن عدوان تصرین کدد.ه خون ،هضم کدد.ه غذا ،اشتهاآور ،بازکدد.ه انت.اد کب .و طحا و ه چدویش
داروی یثالجن ییقان و عوارض کبو.ی اتوتراده یوی شوود

( Khalighi- Sigaroodi et al., 2005; Jamshidzadeh and

)Niknahad, 2009
جواننزنی فیآید.ی اتو کن طی آن بذر در شیایط یحیهی یداتب جواننزده و بون یوک گیاهچون تبو.ی یویشوود
( )Koornnef et al., 2002ایا خوا

بذر فیآید.ی اتو کن بذر بتیاری از گوننهای گیاهی توی در شویایط یحیهوی

یداتب از قبی نور ،اکتیژن ،رطوبو و دیای یداتب قادر بن جواننزدن نیتتد( .
 )al., 2004خوا

Hilhorst, 1995; Garcia- Gusano et

بذر با بن تثویق ان.اختش جواننزنی یسی از یهمتییش یسانیتمهای بقای گیاهان در شیایط نوایهلو

یحیهی اتو ( )Koornnef et al., 2002وجود خوا

در شیایط نایداتب یحیهی ایش ایسان را بن بذر ییدهو .توا در

ایش شیایط غییفثا بوده و بتوان .بتیاری از تدشهای یحیهی و عوای نایتاع .اقلی ی را تح و ن ایو .و ب.یدوتویلن
ت.اوم نت و بقای گونن تض یش شود ()Biddington et al., 1999
انواع یختلری از خوا

بذر شای خوا

فیزیسی ،فیزیولوژیسی ،ییفولوژیسی و یورفوفیزیولوژیسی وجود دارد کن

بن دتیلی چون پوتتن تخو و نروذناپذیی ،جدیش ت ایز نیافتن و نابالغ ،یواد بازدارن.ه شی یایی و یا یح.ودیوهای
توخو و تازی ییباش)Bewley et al., 2013; Baskin and Baskin, 2004( .
با وجود ایش کن خوا

بذر از یهمتییش یسانیتمهای بقاء در رویشگاههای طبیثی اتوو ،ولوی اولویش یوانت جهوو

ایسان زراعی کیدن و کشو گتتیده گیاهان دارویی یحتو
شیایط یهلو

بیای جواننزنی بذر جهو تولی .و پیور

ییشود بدابیایش شداخو عوای شستو خوا

گونن یورد ن وی یوک ایوی ضویوری اتوو ()Latifi, 2001

انج ش بیشال للی آزیون بذر رو های یختلری را جهو شستتش خوا
یهمتییش ایش رو ها توییادهی ییطوو

و ایجواد

بذر و تحییک جواننزنی پیشدهاد دادهانو ،.از

( ،)Vandelook et al., 2009; Zhou et al., 2009خویا دهوی یسوانیسی و

شی یایی ( ،)Wang et al., 2007; Olmez et al., 2007اتتراده از یحلو های یختلف تحییک کدد.ه جوانونزنوی یاندو.
اتی .جیبیلیک و نیتیات پتاتیم اشاره ن ود ( )Nadjafi et al., 2006تییادهی ییطو
خوا

روشی کاربیدی بیای شستوو

بذر و تتهی جواننزنی ییباش .بن ن ی ییرت .کن تییادهی یدجی بن ایجاد تغیییاتی در تثاد یواد بازدارن.ه و

یحیك جواننزنی در بیخی گوننها ش.ه و ب.یش شوس باعوش شستوتش خووا
پژوهشهای بتیاری تأمیی تییادهی ییطو

را در شستتش خوا

)al., 2013; Sharma and Sharma, 2010; Olmez et al., 2007
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بوذر یویشوود ()Bello et al., 1998

بذر گوننهای یختلف گزار

ن ودهانو( .

Raisi et

بررسي روشهاي مختلف شكستن خواب بذر شاهتره ()Fumaria parviflora Lam.

بتیاری از یحققان یثتق .هتتد .هوریونهای گیاهی یاند .اتی .جیبیلیک نقش یه ی در تحییک جواننزنی دارنو.
(  )Nadjafi et al., 2006; Koornnef et al., 2002; Ritchie and Gilory, 1998اتی .جیبیلیک ا ت واتً بوا آزادتوازی
آنزیم آلرا -آییالز و در نتیجن از طییق هی.رولیز نشاتتن و تحیك یواد ذخییهای فیآید .جوانونزنوی در بوذر را تقویوو
ییکد )Soltanipoor et al., 2010( .بدابیایش اتتث ا خارجی اتی .جیبیلیک روی بذر ییتوان .باعش شستتش خووا
بذر و جواننزنی آن شود ( )Grepsson, 2001امی یثبو اتی .جیبیلیک بی جواننزنی بذر گوننهای
و  Rheum australگزار

Hyoscyamus niger

ش.ه اتو ()Sharma and Sharma, 2002

تحقیقات یتث.دی نشان داده اتو کن یحیكهای شی یایی یاند .نیتویات پتاتویم توبب تحییوک جوانونزنوی بوذر
گوننهای یختلف ش.ه اتو ( )Macchia et al., 2001یسی از دتی امی یثبوو یحویكهوای شوی یایی یاندو .نیتویات
پتاتیم بی جواننزنی بذر گوننهای گیاهی ا ت ات" ییبوا بن تثاد رتوی.ن نتوبو هوریوونی در بوذر و کواهش یوواد
بازدارن.ه رش .ن یی اتی .آبتیزیک ییباش .ایش یحیكهای شی یایی باعش شستتش خوا

فیزیولوژیسی بذر ییشون.

( )Shariati et al., 2001بدابیایش ه.ف از ایش پژوهش یهالثن تی ارهای توییادهی ییطوو

بون ه ویاه کواربید اتوی.

جیبیلیک و نیتیات پتاتیم بی شستو خوا

و بهبود جوانن زنی بذر گیاه دارویی شاهتیه بود

مواد و روشها
ایش پژوهش در تا  1395در آزیایشگاه زیتو شداتی دانشگاه پیام نور یشه .در قالب دو آزیایش فاکتوریو بوا
طیح پاین کایالً تصادفی در تن تسیار بن اجیا درآی.
آزیایش او  :امی تییادهی ییطو

و اتی .جیبیلیک عوای آزیایش شای تییادهی ییطو

در  6توهح (صوری،20 ،

 50 ،40 ،30و  60روز) و اتی .جیبیلیک در  4تهح (صری 500 ،250 ،و  1000پیپیام) بود
آزیایش دوم :امی تییادهی ییطو

و نیتیات پتاتیم عوای آزیایش شای تییادهی ییطو

در  6توهح (صوری،20 ،

 50 ،40 ،30و  60روز) و نیتیات پتاتیم در  4تهح (صری 0/2 ،0/1 ،و  0/4درص ).بود
بذور یورد آزیایش از شیکو پاکان بذر اصرهان تهین ش .جهو اع ا تی ار تییادهی ییطو  ،تث.اد یوورد نیواز
یقهی بن ی.ت  12تاعو ،در تبوالی ولون ییطوو

بذر بیای هی آزیایش پس خیتان.ن در آ

و در درون فویوف

درب.ار بن ی.ت زیانهای تثییش ش.ه در دیای یخچا ( -4درجن تانتیگیاد) نگه.اری ش.ن .هی هرتن یک بار فویوف
یحتوی بذر کدتی و در صورت لزوم ولنها با آ

یقهی ییطو

پس از اع ا تییادهی ،در آزیایشهای امی تییادهی ییطو

ش.ن.
و نیتیات پتاتیم و اتی .جیبیلیوک تثو.اد  20عو.د

بذر در درون هی پتییدیش و بی روی کاغذ صافی وات ش قویار گیفوو و  3ییلویلیتوی از غل ووهوای تثیویش شو.ه از
یحلو های نیتیات پتاتیم و اتی .جیبیلیک بن پتییدیشها اضافن ش .پتییدیشهوا در درون انسوبواتور بوا دیوای 20
درجن تانتیگیاد قیار گیفو بازدی .و ش ار
یحتو
آ

بوذور جوانون زده بون طوور روزانون انجوام گیفوو بوذوری جوانون زده

ش.ن .کن طو ریشنچن آنها در .ود  2ییلییتی بود در طی انجام آزیایش در صورت نیاز بن پتییدیوشهوا

یقهی اضافن ش .ش ار

بذور جوانن زده تا زیان مابو ش.ن تث.اد بذور جوانن زده اداین یافو

بیای تثییش درص .جواننزنی و تیعو جواننزنی بذرها از روابط زیی اتتراده ش)Salehi et al., 2015( .
رابهن :1

 =(∑ni/N)×100درص .جواننزنی

در ایش رابهن ni :بذور جواننزده در روز  nام و  Nتث.اد ک بذور ییباش.
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) = ∑(ni/nتیعو جواننزنی

رابهن :2

در ایش رابهن n :روز پس از شیوع جواننزنی ییباش.
جهو تجزین و تحلی دادهها و رتم شس ها از نیمافزارهای  Mstat-cو  Excelاتتراده ش .یقایتن ییانگیشها بن
آزیون چد .دایدنای دانسش و در تهح ا ت ا  5درص .انجام ش.

رو

نتایج و بحث
نتایج آزیایشها نشان داد کن تی ارهای تییادهی ییطو
پتاتیم تأمییی بی شستو خوا
نیتیات پتاتیم بی شستو خوا

و اتی .تولروریک و خیا دهی یسانیسی و نیتیات

بذر شاهتیه ن.اشو ولی تی ارهای تییادهی ییطو

ه یاه با اتی .جیبیلیک و

بذر ایش گیاه یومی بود لذا در ایش بخش تدها بن نتایج اص از ایش دو آزیایش اشاره

خواه .ش.
آزمایش اول :تأثير سرمادهی مرطوب و اسيد جيبرليک
و اتی .جیبیلیک و امی یتقاب دو عای بی روی درص .و

نتایج تجزین واریانس نشان داد کن امی تییادهی ییطو

تیعو جواننزنی در تهح ا ت ا  1درص .یثدیدار بود (ج.و )1
جدول  :1ییانگیش ییبثات صرات ان.ازهگییی ش.ه (آزیایش او )
یدابت تغییی

درص .جواننزنی

درجن آزادی

**

تییادهی ییطو

5

اتی .جیبیلی

3

**

136/92

تییادهی ییطو × اتی .جیبیلیک

15

**

105/14

خها

48

ضییب تغیییات ()%

1146

تیعو جواننزنی
**

6/45

**

2/62

**

0/534

7/29

0/097

15/1

17/5

** یثدیدار در تهح ا ت ا  1درص.

یقایتن ییانگیش صرات تحو تامیی تییادهی ییطو

نشان داد کن باتتییش ییانگیش درص .جواننزنی و بیشتییش

ییانگیش تیعو جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی بندتو آی .کن تراوت آن با ییانگیش تایی تی ارها از ن ی آیاری
یثدیدار بود درص .و تیعو جواننزنی تحو تامیی ایش تی ار نتبو بن تی ار ع.م تییادهی بنتیتیب در .ود  56و
 49درص .افزایش داشو (شس های  1و )2

شكل  :1امی تییادهی ییطو
33

بی درص .جواننزنی

بررسي روشهاي مختلف شكستن خواب بذر شاهتره ()Fumaria parviflora Lam.

شكل  :2امی تییادهی ییطو

بی تیعو جواننزنی

بیرتی امیات اتی .جیبیلیک بی درص .و تیعو جواننزنی نشان داد کن بیشتییش یقادیی ایوش صورات تحوو توامیی
اتی .جیبیلیک  250پیپیام بندتو آی .کن تراوت آن با ع.م کاربید اتی .جیبیلیک و یقادیی  500و  1000پیپویام از
ن ی آیاری یثدیدار بود افزایش درص .و تیعو جواننزنی تحو تامیی  250پیپیام اتوی .جیبیلیوک نتوبو بون عو.م
کاربید آن بن تیتیب در .ود  33و  35درص .بود (شس های  3و )4

شكل  :3امی اتی .جیییلیک بی درص .جواننزنی

شكل  :4امی اتی .جیبیلیک بی تیعو جواننزنی

یهالثن امیات یتقاب دو عای تییادهی ییطو
جواننزنی تحو تأمیی  20روز تییادهی ییطو

و اتی .جیبیلیک بی درص .جواننزنی نشان داد کن باتتییش درص.
و  500پیپیام اتی .جیبیلیک یشاه.ه ش .کن تراوت آن با تایی

تی ارها از ن ی آیاری یثدیدار بود (ج.و  )2ه چدیش بیشتییش ییانگیش تیعو جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی
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ییطو

و  250پیپیام اتی .جیبیلیک بن دتو آی .ییانگیش تیعو جواننزنی تحو تأمیی ایش تی ار با تایی تی ارها از

ن ی آیاری یثدیدار بود (ج.و )3
و اتی .جیبیلیک بی درص .جواننزنی

جدول  :2امی یتقاب تییادهی ییطو

تییادهی ییطو

اتی .جیبیلیک (پیپیام)

(روز)

0

20

30

40

50

60

0

15hi

23/3ef

25de

10ij

10ij

1/7k

250

15hi

36/7b

25de

20fg

15hi

13/3hi

500

15hi

47/3a

16/7gh

16/7gh

10ij

5jk

1000

28/3cd

32/3bc

16/7gh

15hi

6 /7 j

8/3j

در هی ردیف و تتون ییانگیشهای با .اق یک یف یشتیك فاق .تراوت یثدیدار در تهح ا ت ا  5درص .هتتد.

و اتی .جیبیلیک بی تیعو جواننزنی

جدول  :3امی یتقاب تییادهی ییطو

تییادهی ییطو

اتی .جیبیلیک

(روز)

(پیپیام)

0

20

30

40

50

60

0

1/2jkl

2defg

1/7ghij

2/4cde

1/4hij

0/1jkl

250

1/9efgh

3/9a

2/2defg

2/6cd

1/7ghij

1/3ijk

500

2/4cdef

3/2b

1/8fghi

1/4hij

1/8fghi

0/7l

1000

1/2jkl

2/8bc

1/2jkl

1/6ghij

1/2jkl

0/77kl

در هی ردیف و تتون ییانگیشهای با .اق یک یف یشتیك فاق .تراوت یثدیدار در تهح ا ت ا  5درص .هتتد.

آزمایش دوم :تأثير سرمادهی مرطوب و نيترات پتاسيم
و نیتیات پتاتیم و امی یتقابو آنهوا بوی درصو .و تویعو

نتایج تجزین واریانس نشان داد کن امی تییادهی ییطو
جواننزنی در تهح ا ت ا  1درص .یثدیدار بود (ج.و )4

یقایتن ییانگیش درص .و تیعو جواننزنی تحو تامیی تییادهی ییطو
جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی ییطو

نشان داد کن بواتتییش درصو .و تویعو

بن دتو آی .افزایش درص .و تیعو جواننزنی تحو تامیی ایوش تی وار

نتبو بن تی ار ع.م تییادهی بنتیتیب  49و  48درص .افزایش داشو (شس های  5و )6
جدول  :4ییانگیش ییبثات صرات ان.ازهگییی ش.ه (آزیایش دوم)
یدابت تغییی

درص .جواننزنی

درجن آزادی

تییادهی ییطو

5

**

919/4

نیتیات پتاتیم

3

**

292/8

تییادهی ییطو × نیتیات پتاتیم

15

خها

48

**

ضییب تغیییات (درص).
** یثدیدار در تهح ا ت ا  1درص.

35

190

تیعو جواننزنی
**
**

7/1

5/57

**

1/9

29

0/2

20/4
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شكل  :5امی تییادهی ییطو

بی درص .جواننزنی

شكل  :6امی تییادهی ییطو

بی تیعو جواننزنی

بیرتی امی نیتیات پتاتیم بی درص .و تیعو جواننزنی نشان داد کن بیشتییش یقادیی ایش صرو در تی ار با نیتیات
پتاتیم  0/2درص .اص ش .کن تراوت آن با تایی تی ارهای نیتیات پتاتیم و ع.م اتتراده از آن از ن ی آیاری
یثدیدار بود افزایش درص .و تیعو جواننزنی تحو تامیی نیتیات پتاتیم  0/2درص .نتبو بن ع.م کاربید نیتیات
پتاتیم در .ود  21و  37درص .بود (شس های  7و )8

شكل  :7امی نیتیات پتاتیم بی درص .جواننزنی
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شكل  :8امی نیتیات پتاتیم بی تیعو جواننزنی

یقایتن ییانگیش درص .و تیعو جواننزنی تحو تامیی امی یتقاب دو عای تییادهی ییطو

و نیتیات پتاتیم نشان

داد کن باتتییش درص .جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی و نیتیات پتاتویم  0/2درصو .یشواه.ه شو( .جو.و )4
امیات یثبو ایش تی ار بی درص .جواننزنی بتیار چش گیی بود بن طوری کن درص .جواننزنی در ایش تی وار نتوبو بون
ع.م تییادهی و ع.م کاربید نیتیات پتاتیم در .ود  51درص .افزایش داشوو ه چدویش بیشوتییش ییوانگیش تویعو
جواننزنی در تی ار  20روز تییادهی ییطو

و  0/2درص .نیتیات پتاتویم یشواه.ه شو .کون ترواوت آن بوا ییوانگیش

تیعو جواننزنی در تایی تی ارها از ن ی آیاری یثدیدار بود (ج.و  )5امیات بتیار یثبو تییادهی و نیتیات پتاتیم
بی تیعو جواننزنی هم یشاه.ه ش .بنطوریکن ییانگیش تیعو جواننزنی تحو تامیی ایوش تی وار نتوبو بون ییوانگیش
تیعو جواننزنی در تی ار ع.م تییادهی و ع.م کواربید نیتویات پتاتویم در و.ود  44درصو .افوزایش را نشوان داد
(ج.و )5
جدول  :4امی یتقاب تییادهی ییطو
اتی .جیبیلیک (درص).

و نیتیات پتاتیم بی درص .جواننزنی
سرمادهی مرطوب (روز)

0

20

30

40

50

60

0

19/3fghi

35bcd

27defg

33bcde

24/7defgh

14/7hi

0/ 2

39/3b

63/7a

23efghi

33bcde

18ghi

16/3hi

0/ 4

29cdef

32bcde

29cdef

18ghi

27defg

18ghi

0/ 6

16/3hi

37/7bc

29cdef

22/7efghi

16/7ghi

14i

در هی ردیف و تتون ییانگیشهای با .اق یک یف یشتیك فاق .تراوت یثدیدار در تهح ا ت ا  5درص .هتتد.

جدول  :5امی یتقاب تییادهی ییطو
اتی .جیبیلیک (درص).

و نیتیات پتاتیم بی تیعو جواننزنی
تییادهی ییطو

(روز)

0

20

30

40

50

60

0

1/1jk

2/5defg

1/7hij

2/7def

2/1efgh

1/1ijk

0/2

3/9b

5/4a

3cd

2/8de

1/5hijk

1/4hijk

0/4

1/7hij

3/6bc

2/6defg

1/5hijk

2/5defg

0/8k

0/6

2/5defg

2fgh

2/6defg

1/9ghi

1jk

0/8k

در هی ردیف و تتون ییانگیشهای با .اق یک یف یشتیك فاق .تراوت یثدیدار در تهح ا ت ا  5درص .هتتد.
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بحث
بی درص .و تیعو جواننزنی بذر شاهتیه را نشوان داد کون بوا

نتایج هی دو آزیایش امیات یثبو تییادهی ییطو

توانتو جواننزنی بذر گوننهایی یاند .باریجن

نتایج بتیاری از یهالثات یهابقو دارد تییادهی ییطو

(Rahnama-

 )Gupta, 2003( Bunium osmorhiza ،)Ghahfarokhi et al., 2007و آنغوزه ( )Raisi et al., 2004کن درجات یختلری
از خوا

فیزیولوژیسی را نشان ییدهد .را بهبود بخش.

یحققان یثتق.ن .تییادهی ییطو

تولی .بیخی یحیكهای رش .یاند .جیبیلیش را افزایش ییده .تپس جیبیلیک

اتی .بن تین آلورون رفتن و آنزیمهای یختلری را فثا ییکد .یسی از ایش آنزیمها آیویالز اتوو کون یوجوب شستوتن
ش.ن قد.ها ش.ه و آنها را بن یواد قاب اتتراده جدیش تبو.ی یویکدو .و در نتیجون جوانونزنوی بوذر نحییوک یویشوود
(  )Keshtkar et al., 2009; Copeland and Mc Donald, 1995تشسی اتی.های آییدن ضیوری بیای تغذیون جدویش در
طو رش .نیز از ج لن تغیییاتی هتتد .کن در بذرهای تییا دی.ه روی ییدهد .ه چدیش تی ار تییادهی تبب کواهش
تیاز هوریونهای بازدارن.ه جواننزنی ن یی آبتیزیک اتی .و افزایش تویاز هوریوونهوای یحویك جوانونزنوی شو.ه و
ب.یشتیتیب تبب بهبود جواننزنی ییشود ()Zangoie and Parsa, 2015
در ایش یهالثن امی اتی .جیبیلیک بن عدوان یک یحیك شی یایی بون تدهوایی و یوا تووام بوا توییادهی ییطوو

بوی

شاخصهای جواننزنی یور یهالثن یثبو بود چدیش نتایجی در یهالثات  )2005( Koocheki and Aziziدر بذر کلپوره،
 )2014( Rezaei-Chiyaeh et alدر بذر گیاه بذرالبدج یشبک )2011( Nabaei et al. ،در بذر

ریوواس و Makkizadeh-

 )2012( Tafti et al.در بذر کور یشاه.ه ش.ه اتو ا ت واتً بون تثواد رتوی.ن نتوبو هوریوونی در بوذر و کواهش
بازدارن.ههای رش .یاند .اتی .آبتیزیک ،ییتوان .از دتی تامیی یثبو اتی .جیبیلیک بی شاخصهوای جوانونزنوی بوذر
باش)Salehi et al., 2015( .
بی اتاس نتایج بندتو آی.ه نیتیات پتاتیم بنویژه توام با تییادهی ییطو
جواننزنی داشو چدیش نتایجی در تایی پژوهشها نیز گزار

امی یثبتی بی درص .و تیعو

ش.ه اتو بن طور یثا ییتوان بن نتایج

Nabaei et al.

( )2011بی روی گونن بابا آدم و  )2013( Raisi et al.بی گونن آنغوزه اشاره ن ود در زییدن امی تحییک کدد.گی نیتیات
پتاتیم اعتقاد بی ایش اتو کن نیتیات پتاتیم بن صورت یتتقیم بی تیتتم تدرتی گیاه امیگذار اتو و با تحییک جذ
اکتیژن و یا بن صورت یک عای ه یاه فیتوکیوم ع

ییکد)Rezaei-Chiyaeh et al., 2014( .

نتيجهگيري نهایی
نتایج ایش یهالثن امی یثبو تییادهی ییطو

و کاربید اتی .جیبیلیک و نیتیات پتاتیم بی شستو خوا

را نشان داد با توجن بن باتتی بودن درص .و تیعو جواننزنی در تی ار تییادهی ییطو
رت .ایش تی ار نتبو بن تی ار تییادهی ییطو

و اتی .جیبیلیک در شستو خوا

بذر شاهتیه

و نیتیات پتاتیم بن ن ی یی-

بذر شاهتیه تأمیی بهتیی داشتن باش.

ه چدیش یومی بودن ایش تی ارها نشان ییده .کن خوا بذر در ایش گیاه ا ت اتً از نوع فیزیولوژیک ییباش.
Reference
Baskin, J.M. and Baskin, C.C. 2004. A classification system for seed dormancy. Seed Science
Research, 14: 1-16.
Bello, I.A., Hatteiman-Valentini, H. and Owen, M.D.K. 1998. Effects of stratification, temperature and
oxygen on wooly cupgrass (Eriochola villosa) seed dormancy. Weed Science, 46: 526-529.

38

30-40 :  صفحات/1396  تابستان،2  شماره، سال هفتم،نشريه تحقيقات بذر

Bewley, J.D., Bradford, K.J., Hilhorst, H.W.M. and Nonogaki, H. 2013. Seeds: physiology of
development, germination and dormancy. Seed Science Research, 23(4): 289-289.
Biddington, N.L., Brouckehorst, D.A., Dtarmun, A.S. and Dearman, J. 1999. The prevention of
dehydration injury in celery Apium graveolens seeds by PEG, ABA, dark and light temperature. Plant
Physiology, 55: 407-409.
Copeland, L.O. and Mc Donald, M.B. 1995. Principals of seed science and technology. Chapman and
Hall. New York. 236p.
Garcia-Gusano, M., Martinez-Gomez, P. and Dicenta, F. 2004. Breaking seed dormancy in almond
(Prunus dulcis). Scientia Horticulture, 99: 363-370.
Gupta, V. 2003. Seed germination and dormancy breaking techniques for indigenous medicinal and
aromatic plants. Journal of Medicinal Aromatic Plant Science, 25: 402-407.
Greipsson, S. 2001. Effect of stratification and GA3 on seed germination of a sand stabilizing grass lemus
arenarius used in reclamation. Seed Science Technology, 29: 1-10.
Hilhorst, H.W.M. 1995. A critical update on seed dormancy. I. Primary dormancy. Seed Science
Research. 5: 61-73.
Jamshidzadeh, A. and Niknahad. H. 2009. Hematoprotective effects of Fumaria parviflora Lam. on
CCl4 induced hepatotoxicity. Journal of Medicinal Plants, 3(19): 71-62.[In Persian].
Keshtkar, H.R., Azarnivand, H. and Shahriari. A. 2009. The effect of some treatments on seed
dormancy breaking and seed germination of Ferula gummosa and Ferula assa-foetida. Journal of
Rangeland, 2(3): 281-290. (In Persian).
Khalighi-Sigaroodi, F., Yazdani, D., Taghizadeh, M. and Rezazadeh. Sh. 2005. Quantitative
determination of Fumaria parviflora Lam. Journal of Medicinal Plants, 4(16): 71-62.[In Persian].
Khoocheki, A. and Azizi, G. 2005. Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium
polium, Journal of Field Crops Research, 3(1): 81-88. (In Persian).
Koornneeff, M. L., Bensink, L. and Hilhorst, 2002. Seed dormancy and germination. Current Opinion
in Plant Biology, 5(1): 33-36.
Latifi, N. 2001.Techniques in Science and Technology. Gorgan University of Agricultural Sciences and
Natural Resources ,310p.(In Persian).
Macchia, M., Angelini, L.C. and Ceccarini, L. 2001. Methods to overcome seed dormancy in
Echinacea angustifolia DC. Scientia Horticulture, 89: 317-324.
Makkizadeh Tafti, M., Farhoudi, M., Rastifar, M. and Sadat Asilan, K. 2012. Methods of breaking
seed dormancy in caper (Capparis spinosa L.), Journal of Range and Desert Research, 18(4): 569577. (In Persian).
Nabaee, M., Roshandel, P. and Mohammad Khani, A.R. 2013. Effect of chemical treatments, premoist chilling, hot and tap water on seed dormancy breaking in Arctium lappa . Journal of plant
researches, 27(2): 217-225. (In Persian).
Nabaei, M. Roshandel, P. and Mohammad khani, A. 2011. Effective techniques to break seed
dormancy and stimulate seed germination in Rheum ribes L. Journal of Medicinal and Aromatic
Plants, 27(2): 212-223. (In Persian).
Nadjafi, F., Bannayan, M., Tabrizi, L. and Rastgoo, M. 2006. Seed germination and dormancy
breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium. Journal of Arid Environments,
64:542–547.
Olmez, Z., Gokturk, A. and Temel, F. 2007. Effect of cold stratification, sulfuric acid, submersion in
hot and top water pretreatment on germination of bladder-senna (Colutea armena Boiss. & Huet.)
seeds. Seed Science and Technology, 35: 266-271.
Rahnama-Ghahfarokhi, A. and Tavakol-Afshar. R. 2007. Methods for dormancy breaking and
germination of galbanum seeds (Ferula gummosa). Asian Journal of Plant Science, 6(4): 611-616.
Raisi, A., Nabavi Kalat, S.M. and Sohani Darban, A.R. 2013. The study effect of stratification,
temperature and potassium nitrate on seed dormancy breaking Ferula assa-foetida. World Applied
Science Journal, 21(3): 379-383.
Rezaei-Chyaneh, E., Tajbakhsh, M., Valizadegan, O., Banaei-Asl, F. and Mahdavikia. H. 2014.
Study of effective methods to break seed dormancy henbane (Hyoscyamus teticulatus L.). Journal of
Field Crops Research, 12(2): 246-253. (In Persian).
Ritchie, S. and Gilory, S. 1998. Gibberellins: regulation genes and germination. New Phytologist, 140:
363-383.
Salehi, A., Masoumi Asl. and Moradi, A. 2015. Evaluation of the effective methods of seed dormancy
breaking in medicinal plant of bilhar (Porema aucheri). Journal of Seed Research, 2(1): 65-72. (In
Persian).

39

)Fumaria parviflora Lam.( بررسي روشهاي مختلف شكستن خواب بذر شاهتره

Shariati, M., Tahmaseb, A. and Modares, M. 2001. Effects of different treatments on breaking seed
dormancy in Achillea millefoliu. Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research,
15: 2-8. (In Persian).
Sharma, R.K. and Sharma, S. 2010. Effect of storage and cold-stratification on seed physiological
aspects of Bunium persicum: A threatened medicinal herb of Trans-Himalaya. International Journal of
Botany, 6: 151-156.
Soltanipoor, M.A., Asadpoor, R., Hajebi, A. and Moradi, N. 2010. Study of pre-treatments on seed
germination of Foeniculum vulgar L., Salvia sharifii Rech.et Esfand and Abutilon fruticosum
Guill.etPerr. Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(4): 528-539. (In Persian).
Vandelook, F., Bolle, N. and Van Assche, J.A. 2009. Morphological and physiological dormancy in
seeds of Aegopodium podagraria (Apiaceae) broken successively during cold stratification. Seed
Science Research, 19: 115–123.
Wang, Y.R., Hanson, J. and Mariam, Y.W. 2007. Effect of sulfuric acid retreatment on breaking hard
seed dormancy in diverse accessions of five wild Vigna species. Seed Science and Technology,35:
550-559.
Zangoie, M. and Parsa, S. 2015. The effect of different dormancy breaking methods on germination of
Freula ovina seed, Journal of Seed Eco Physiology, 1(1).17-28. [In Persian].
Zhou, Z.Q., Bao, W.K. and Wu, N. 2009. Dormancy and germination in Rosa multibracteata Hemsl. &
E. H. Wilson. Scientia Horticulture, 119: 434–441.

40

