
Bunium(سیاهزیرهسالهیکهايغدهخوابشکستنو یزنجوانهيالقایبررس persicum(
2افشاريتوکلرضا،3نباتیجعفر،2پارسامهدي،2نظامیاحمد،1زادهطالعمبارکه

مشهددوسیفردانشگاه،گیاهیعلومپژوهشکدهعلمیهیاتعضو- 3کشاورزي و دانشکدهعلمیهیاتعضو-2دکتريدانشجوي-1
Email: m.talezadeh1@stu.um.ac.ir

چکیده
علومپژوهشکدهدرپژوهشی،زیره سیاهزنی غده و کوتاه کردن دوره رویشی جوانهشکست خواب و بهبود مناسب روشهدف یافتن با 

آمینوپورینبنزیلهايهورموناثرشد و طی آناجراتصادفیکامالًطرحپایهبرفاکتوریلبه صورتمشهدفردوسیدانشگاهگیاهی
)BAP (اسیدجیبرلیکو)GA( ،سالهیکهايغدهدرخوابشکستوزنیجوانهالقايبرگرم در لیترمیلی20و 10در سه سطح صفر

بهنسبتهاآنزنیجوانهتسریعوخوابشکستسببمذکورهايهورمونباهاغدهتیماردادنشاننتایج. قرار گرفتبررسیمورد 
همچنینوBAPلیتردرگرممیلی20باGAمختلفسطوحمأتوکاربردازدرصد60میزانبهزنیجوانهحداکثرکهطوريبه. شدشاهد
زنیجوانهتسریعسببزنیهجواندرصدبهبودبرعالوههورمونیتیمارهاي.شدحاصلتنهاییبهBAPگرم در لیتر میلی20تیمار

زنی را به سرعت جوانهبه تنهاییGAگرم در لیترمیلی20وBAPگرم در لیتر میلی20ها با تیمار غده.شدندشاهدتیماربهنسبت
.درصد نسبت به شاهد افزایش داد100و 83ترتیب 
.اسیدلیکجیبرآمینوپورین،بنزیل، تیمار هورمونیسرمادهی، پیش: کلیديکلمات
مقدمه

Buniumسیاهزیره persicum)Elwendia persica(چتریانخانوادهازسالهچندوکوچکعلفی،گیاهی)Apiaceae(گیاهانازیکیو
موردطبیعیهايعرصهازآوريجمعطریقازوداردرویشمختلفمناطقدروحشیصورتبهگیاهاین. استایراندرمهمدارویی
حداکثر(کوچکايغدهتشکیلموجبتنهاکهاستايریشهوايلپههايبرگبهمحدوداولسالدرگیاهرشد.گیردمیقراراستفاده

).6(رودمیخواببهگرماوخشکیدلیلبهتابستاندرغدهاین. شودمیخاكزیردر) مترمیلیچهار
خواب.استرایجگیاهانازبسیاريدرکهاستسختشرایطکردنريسپبرايگیاهانهاياستراتژيازیکیجوانه،وغدهخواب

خواب کامالًيها. غدهکندینمرشدآلدهیاطیشرادریحتجوانهآندرکهشودیمفیتعرمستقليولوژیزیفمرحلهکیعنوانبهغده
و در کندیافت مداًیها شدندر آیکیمتابوليهاتیفعال،يو مواد پر انرژيارهیذخيساختارهایو با وجود فراوانمانندیمیباقدراتهیه

شده هیتوصیاهیگيهاگونهازياریبسشکستن خواب غده دريبراییسرمايمارهای). استفاده از ت9(شودیحفظ منییپااریسطح بس
) نقش دیاسکیو آبسزلنیرشد (اتيهادهکننممانعتو) نیبرلیجونیتوکنی(سآغازگرهادهندیمنشانهاپژوهشعالوهه. ب)4است (

بیدر ترکایو ییبه تنهانیبرلیجیخارجکاربرد)Solanum tuberosum(ینیزمبیسغدهدر. کنندیميبازغدهخوابمیتنظدریمهم
ییسرمايمارهایز تایبی) ترک2012پژوهش انجام شده توسط کانتار و بتس (در).8(شدیزنجوانهوسبب رفع خواب نیآدنلیبا بنز

يرونیبرلیجو نیتوکنیسلن،یمانند اتیاهیمختلف گيهابه همراه هورمونگرادیسانتدرجهدوهفته در 10و 8، 6، 4، 2به مدت 
و دیانجاماهیگيها و کوتاه شدن دوره رشداعمال شد که به شکستن خواب غده)Helianthus tuberosus(یترشینیزمبیسيهاغده
.شدانیشکست خواب غده بيهورمون برانیمؤثرترنیبرلیفراهم نمود و جاهیگين انجام دو چرخه در سال و برداشت بذر را براامکا
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انجام آنساله زیره سیاه و کوتاه کردن دوره رویشی زنی غده یکجوانهبهبود شکست خواب و مناسب روشیافتن با هدفمطالعهاین 
شد. 
هاروشومواد

دردقیقه10مدتبهشستشو،ازپسها غده.ساله زیره سیاه تهیه شده بود، استفاده شدی که از گیاهان یکهایغدهاین مطالعه از براي 
هورموندوترکیبات سپس دروشدهشستشومقطرآببابارسهوضدعفونیدرصدیک)NaClO(سدیمهیپوکلریتمحلول

تاسهدمايو پس از قرار گرفتن در شدندورغوطه)لیتردرگرممیلی20و10صفر،سطوحاملش(آمینوپورینبنزیلواسیدجیبرلیک
ستهشکخوابهايغدهعنوانبهبودمترمیلیدوهاآنجوانهطولحداقلکههاییغده.هاي جوانه زده ثبت شدتعداد غده،درجهپنج
کامالًطرحقالبدروفاکتوریلصورتبهآزمایشاین. شدتعیینهازنیجوانهسرعتودرصدانتهادر. شدندگرفتهنظردرشده

.شدگرفتهنظردرغدهپنجتکرارهربرايو. شداجراتکرارچهارباتصادفی

بحثونتایج
طیهاغدهزنیجوانهروند. دشغدهخوابشکستنسببآمینوپورینبنزیلواسیدجیبرلیکهايهورمونکاربرددادنشاننتایج

جزبه(هورموندوترکیبات و BAPسطح باالي باشدهتیمارهايغدهدر دهدمینشانتیماراعمالازپسروزهاي
گرم در میلی20هاي مذکور با غلظت کاربرد توأم هورمون.)1(شکل شدمشاهدهزنیجوانهروز14ازکمتردر،)BAP10×GA10تیمار

جوانه بزنند.آزمایش پس از شروع 28روز در ها درصد غده60لیتر سبب شد 

.جیبرلینوآمینوپورینبنزیلهايهورمونتأثیرتحتساله زیره سیاه هاي یکغدهزنیجوانهدرصدتغییراتروند. 1شکل

). نقش 9(کنندینترل نمرشد جوانه را کاحتماالًاماهستندخوابطیشرارییتغدرهیاولعواملهانیتوکنیسکهاستآنبرعقیده
کینقش تحرنیبرلیکه جیاست. در حالیزنجوانهيمرحله الزم براکیکه باشدیسلولمیتقسهیاولمیتنظدرممکن است نیتوکنیس

ینین جیبرلین براي آزادسازي خواب جوانه به سیتوکدهدنشان مینیز)2011(همکارانوهارتمننتایج ). 5(داردرا جوانهرشدیکنندگ
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هورمون همچنین آنها گزارش کردند و حضور سیتوکنین به واسطه نقش آن در تقسیم سلولی براي شروع رشد ضروري است.نیاز دارد
اي که خواب آن شکسته شده است بر عهده داشت.در جوانهجیبرلین فقط نقش حمایت کننده رشد را 

حداکثر مشاهده نشد. BAPگرم در لیترمیلی10این افزایش در غلظت اما زنی افزایش یافت. درصد جوانهBAPبا افزایش غلظت 
گرم در لیترمیلی20کاربردو همچنینGAو سطوح مختلف BAPگرم در لیتر میلی20حاصل از ترکیباتدردرصد)60(زنیجوانه
BAP شدمشاهدهبه تنهایی.

ستون ها روي خطوط.جیبرلینوآمینوپورینبنزیلهايهورمونتأثیرتحتساله زیره سیاههاي یکغدهزنیجوانهدرصد. 2شکل
د.نباشخطاي استاندارد می

مشاهده کردند. در GAباهمراهBAشده با ماریتزمینیسیبيهاغدهدررایزنجوانهنیشتریبزی) ن2015و همکاران (يریموچ
گیاهانمقابلدرها نسبت به شاهد نداشت.غدهیزنبر دوره خواب و جوانهياقابل مالحظهریتأثییبه تنهاBAکاربرد کهیحال

این امر.ندادندپاسخجیبرلینتیماربهوداشتندتريطوالنیخوابدورهکردند،تولیدکمتريسیتوکنینکهايتراریختهزمینیسیب
برايتنهاییبهجیبرلینتاسممکنکهکندمیتأکیدمشاهداتاین. استغدهخوابشکستدرکنینسیتواساسینقشدهندهنشان
).2(نباشدکافیغدهخواببرغلبه

با GA.استندیدو فرآنیاجهیاست و رشد نتیعامل بزرگ شدن سلولنیبرلیو جیسلولمیسبب تقسنیتوکنیسیکیولوژیزیلحاظ فاز
دو نی. اشودیرشد مشیمنجر به افزاجهینتدرشدهشناختههاجوانهبهنیتوکنیسحرکتکنندهلیتسهعنوانه بیسلولمیتقسشیافزا

سرعتشیافزانیا).8(دهندیمشیافزارارشدسرعتوشدهیو رشد سلولمیتقسشیموجب افزاگریکدیيرومثبتهورمون با اثر 
يهاهورمونکاربردتنها ، هر چند)BAPگرم در لیترمیلی10اهده شد (به جزطالعه مشهورمونی در این مسطوح یدر تمامجوانهرشد
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افتیشیافزازینیزنجوانهسرعتها،هورمونغلظت شیافزابا. ي بر این صفت داشتندداریعنتاثیر منینوپوریآملیو بنزدیاسکیبرلیج
درصد100و 83در مقایسه با شاهد زنی را سرعت جوانهبه ترتیبGAو BAPگرم در لیتر میلی20ها با تیمار غدهو)3(شکل 

.زایش داداف

ستون هاروي خطوط).ب(اسیدجیبرلیکو) الف(آمینوپورینبنزیلمختلفسطوحتأثیرتحتغدهزنیجوانهسرعت. 3شکل
د.نباشخطاي استاندارد می

تواند روي شکست سرمادهی میهاي رشد گیاه به همراه کنندهتنظیمبه عنوانGAو BAPبردنشان داد کارمقدماتی این مطالعهنتایج
.شودایط کنترل شده امکان داشتن بیش از یک چرخه رشدي در سال فراهم تحت شرخواب غده و جوانه زیره سیاه مؤثر باشد و 
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To investigate the effects of Benzylaminopurine (BAP) and Gibberellic acid (GA3) (in three levels of
0, 10 and 20 mg/l) on breaking dormancy and germination of one year old tubers of Bunnium p. a
factorial experiment based on a completely randomized design was carried out in Research Center
For Plant Science, Ferdowsi University of Mashhad. The results revealed that GA3 and BAP
treatments could break tuber dormancy and accelerated their germination compared to control.
Maximum germination rate of tuber (60%) was obtained from treating tubers with combination of
GA3 and BAP with 20 mg/l and also 20 mg/l BAP individually. In addition to germination
percentage, hormonal treatment increased germination rate compared to control. Treating tubers with
20 mg/l BAP and 20 mg/l GA individually, increased tuber germination rate up to 83% and 100%,
respectively.

Keywords: Chilling, Hormonal pritreatment, Benzylaminopurine, Gibberellic acid.


