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چکيده:
هدف :گياه خار مريم ( )Silybum marianumمتعلق به تيره کاسني و از گياهان مرتعي ايران ،جايگاه شناخته شدهه ا در بدس سدنتي
دارد ولي بذرها اين گياه دارا خواب مي باشنه .تحقيق حاضر به بررسي موثرترين تيمار هورموني برا تحريک جوانه زني بذرها ايدن
گياه مي پردازد.
مواد و روشها :بذرها با غلظتها  511 ،151 ،211و  2111پي پي ام هورمونها کينيتين ،اکسين ،اسيه جيبرليک و غلظتها  1/5و
 2پي پي ام -12اپي براسينوليه در دو مهت زمان  12و  24ساعت تيمار شهنه .تيمار اسيه جيبرليک ( 511پي پي ام) توأم با پيش سدرما
به مهت ( 21 ،5و  25روز) نيز انجام شه.
نتايج :همه تيمارها به بور معني دار جوانه زني دانه در خار مريم را افزايش دادنه بور که موثرترين تيمار اسيه جيبرليک ( 511پدي
پي ام) بود که سبس افزايش جوانهزني دانه ها تا  11درصه گرديه .غلظت ها  211پي پي ام کينيتين و اکسين و  1/5پي پي ام  12اپدي
براسينوليه در  12ساعت جوانه زني بذرها را به ترتيس  14 ،21و  01درصه افزايش دادنه .همچنين تيمار توام اسيه جيبرليدک ( 511پدي
پي ام) و سرمادهي ( 5روز) نيز جوانه زني بذرها را تا  01درصه ارتقا بخشيه.
نتيجه گيري :نتايج نشان داد که اسيه جيبرليک ( 511پي پي ام) برا شكست خواب بذر گياه خارمريم بهترين تيمار است.
واژگان کليدي :خارمريم ،اسيه جيبرليک ،اکسين ،کينيتين 12 ، ،اپي براسينوليه ،سرمادهي
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تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهي بر شکست خواب بذرهاي گیاه خار مريم

آن به قنه ميشود .اين امر باعث کاهش پتانسيل آب سلول و در

مقدمه
خارمريم ( )Silybum marianumگياهي دو ساله ،بهون کرك،
خاردار و متعلق به تيره کاسني ( )Asteraceaeاست .ساقه اين
گياه دارا شيارها بولي با شاخهها نسبتا ضخيم است که
منتهي به يک کپه سبز ميشود .برگها
دارا

معصومه نبئي و همکاران

لكهها

اين گياه ،بزرگ و

سفيه درابراف رگبرگهاست .گل آن صورتي-

نتيجه تسهيل ورود آب به درون سلول ميشود .به دنبال اين
فرآينه بويل شهن سلول رخ ميدهه .از برف ديگر،
براسينواستروئيهها

) (BRsبه عنوان يک گروه جهيه از

تنظيمکننههها رشه دارا اثرات زيستي قابل توجه بر گياهان
هستنه .اخيرا تاثير اين مواد بر تحريک جوانهزني بذرها

ارغواني رنگ ،مژكدار و خاردار است که هر يک منتهي به يک

غيرخواب شناخته شهه است .گزارش شهه است که تيمار

ميباشه .در ايران انتشار اين گياه در

بذرها تنباکو ( ،)0اکاليپتوس ( ،)1گنهم ( ،)4گل جاليز ( )9و

منابقي همچون گنبهکاووس ،دره هراز ،دشت مغان ،مالثاني

کلزا ( )21با براسينواستروئيهها ،باعث بهبود و افزايش درصه

زايهه وسيع و سرنيزها

اهواز ،شوش ،ايذه و کازرون گزارش شهه است ( .)2گياه خارمريم

ميشود .معلوم شهه است تيمار بذرها با
جوانهزني آنها 

عالوه بر جايگاه اکولوژيكي درتشكيل گسترههايي از پوشش

براسينواستروئيهها باعث جوانهزني موتانتها

آرابيهوپسيس

گياهي ،در بس سنتي نيز از ديرباز ارزشمنه بوده است .اخيرا

ميشود که در مسير سنتز جيبرلين نقص دارنه ( .)22البته

تحقيقات جهيه پزشكي افقها روشن و اميه بخشي را در مورد

براسينواستروئيهها باعث مهار اثرات منفي  ABAرو جوانهزني

خواص دارويي اين گياه آشكار کرده است .معلوم شهه است.
مهمترين ماده بيولوژيكي فعال خارمريم به نام "سيلي بينين"
همراه با ديگر فالوونوئيهها

نيز ميگردنه ( .)21با اين وجود هنوز ابالعات روشني در مورد
نقش اين هورمون بر شكست خواب بذرها در دست نيست.

موجود در عصاره اين گياه در

منابع متعهد به اثر سيتوکينينها (يا کينتين  - Ki-به عنوان

درمان بيمار ها کبه همچون سربان کبه موثر مي باشه (1

يک سيتوکينين مصنوعي) در بر برف نمودن خواب بذر اشاره

و  .)1با اينحال ،وجود پهيهه خواب در مراحل اوليه جوانهزني

داشتهانه (22 ،21و  .)25به عنوان مثال مشخص شهه است که

دارويي يا

سيتوکينينها مي تواننه عمل بازدارنهگي  ABAبر رويش بذر

روبرو ساخته است .بر ببق گزارش

کرفس را بربرف نماينه ( .)20سيتوکينينها با تحريک سنتز

انجمن بين المللي آزمون بذر ( )2( )ISTAخواب بذر در بيشتر

 DNAو  RNAدر دانهها ،رشه و تقسيم سلولي در رويان دانه را

تيره کاسني از نوع خواب فيزيولوژيكي است که با

تسهيل نموده و به جوانهزني کمک ميکننه و يا با افزايش

اين گياه ،کشت آن را بهمنظور استفادهها

بذرها
احيا

مراتع با دشوار

گونهها

نسبت نامناسس هورمونها تحريککننهه و بازدارنهه جوانهزني

فعاليت  -αآميالز و هيهروليز نشاسته و يا با افزايش نفوذپذير

اين سازمان يكي از

غشا سيتوپالسمي و در نتيجه انتقال سريعتر مواد بر رو

بذر مرتبط است .بر ببق پيشنهادها

روشها فايق آمهن بر خواب اين گياهان ،تيمار بذر با تنظيم
کننههها


رشه گياهي ميباشه .اين ترکيبات با تاثير بر

يباشنه.
بخشها مختلف بذر ،بر خواب و جوانه زني آن موثر م 
خواب رويان توسط نسبت باال

اسيه آبسزيک ) (ABAبه

جيبرلين ) (GAايجاد ميشود ،و اين درحالي است که حساسيت
دانه به  ABAباال و نسبت به  GAپايين است .برا رهايي دانه
از اين نوع خواب و شروع جوانهزني نياز به تغيير در بيوسنتز
هورمونها و کاهش نسبت  ABA/GAميباشه که همراه با
کاهش حساسيت به  ABAو افزايش حساسيت به  GAرخ
ميدهه ABA .خواب رويان و  GAجوانه زني بذر را کنترل
ميکننه ( .)5جيبرلين ها از جمله فيتوهورمونهايي هستنه که

جيبرلينها

در کنترل و تسريع جوانهزني مستقيما دخالت دارنه.
رشه سلول را با افزايش ضريس کشساني ديواره

سلول تامين

ميکننه .متعاقس آن جيبرلين باعث هيهروليز نشاسته و تبهيل
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جوانهزني اثرگذار هستنه (.)21
برخي منابع تاثير اکسين ) (IAAرا بر شكست خواب بذر ناچيز
ميداننه ،اما عهها از محققان معتقهنه اکسين نيز ميتوانه در
تحريک جوانهزني بذرها نقش داشته باشه (24و  .)29به نظر
ميرسه اکسين نقش مهمتر را در رويان زايي ايفا نمايه .اکسين
بيان کاتاالز را در اسكوتلوم دانهها

ذرت جوانه زده تنظيم

ميکنه ( .)11وابستگي بين اکسين ،خواب دانه و جوانهزني در

گياه گنهم نيز گزارش شهه است ( ،)12به صورتي که افزايش
اکسين آزاد قبل از شروع رشه ريشه بوده و همزمان با شروع
تورم و بي جذب آب ميباشه .گزارش شهه است که اکسين بي
جايگاهها ذخيرها

جوانه زني دانهها گياه کاج اسكاتلنه از
خود آزاد ميگردد (.)11
در تحقيق حاضدر تحريک جدوانه زني بدذرها گيداه خارمريم از
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معصومه نبئي و همکاران

بريق تاثير مواد تنظيم کنندهه رشده بدر شكسدت خدواب آنهدا

گرديه .تيمارها هورموني بهين ترتيس اجرا شهنه :پس از توزين

بررسي شهه است.

مقادير مورد نياز از هورمدونهدا بدا تدرازو حسداس( ) 1/112و
سپس حل نمودن آنها بهبور جهاگانه در چنه قطره اتيل الكدل

مواد و روشها

( 21درصه) (برا هورمونها اسيه جيبرليک ،اکسدين و -12

بذر گياه خارمريم ( )Silybum marianum L.از شرکت پاکدان

اپي براسينوليه) ،و سود  1/2نرمال (برا هورمون کينيتدين) ،بدا

بذر خريهار شه .پس از جدها کدردن بدذرها يكسدان از نظدر

کمک آب مقطر استريل غلظتها مورد نظر تهيده شده .سدپس

انهازه ،بذرها با سهيم هيپوکلريت  21درصه (بدرا مدهت زمدان

بذرها ضهعفوني شهه به بور جهاگانه و در زمانهدا مجدزا

 21دقيقه) ضهعفوني شهنه و پس از چنهين بار شستشدو بدا آب

 12و  24ساعت و در انكوباتور ( 12 2درجه سانتيگدراد) تحدت

مقطر استريل برا اعمال تيمارها مورد استفاده قرار گرفتنده .بدا
انجام آزمايشها اوليه (در شدرايط ربوبدت کدافي و دمدا 11
درجه سانتيگراد) معلوم شه که بذرها تازه و دارا قدوه ناميده
خارمريم در شدرايط ذکدر شدهه (کده اکثدر بدذرها در آن جوانده
ميزننه) قادر به جوانهزني نيستنه (بديش از  94درصده بدذرها

مذکور در اين شرايط جوانه نزدنه) و به عبارت ديگر اين بذرها در
مرحله خواب به سر مي برنه .در اين تحقيق بده منظدور افدزايش
جوانه زني بذرها تناوب ندور و دمدايي ( 4سداعت ندور و دمدا
 20/ 11 1درجه سانتيگراد ساعت تاريكي و دما  12 2درجه

تيمارها هورموني با غلظتها فوق الذکر قرار گرفتنده .پدس از
بي شهن اين زمانها ،بذرها به تعهاد  11عهد در ودروف پتدر
استريل و در سه تكرار (برا هر تيمار) چيهه شهنه .در آزمدايش
ديگددر اثددر تلفيقددي سددرمادهي مربددوب (در دمددا  1درجدده
سانتيگراد) و اسيه جيبرليک (با غلظت  511پدي پدي ام  -ايدن
غلظت بهترين اثر را بر جوانه زني بذرها گياه خارمريم داشدت)
در سه زمان مختلف (  21 ،5و  25روز) در سه تكرار بررسي شه.
در اين آزمايش بذرها ضهعفوني شهه درون پليت مربوب شهه
با اسيه جيبرليک در کيسه نايلون در دما  1درجه سانتيگدراد

سانتيگراد) نيز رعايت گرديده .بدرا ايجداد شدرايط مربدو بده

درون يخچال قرار داده شهنه .بعه از بي شهن مهت زمدانهدا

تاريكي از دستگاه انكوبداتور و بدرا  4سداعت روشدنايي ودروف

مذکور ،بذرها به وروف پتر حاو کاغذ صافي مربوب (واتمدن

پتر در محيط آزمايشگاه و در مجاورت نور خورشديه قدرار داده

 )21منتقل شهنه.

شهنه .در اين سر آزمايشهدا ببدق جدهول  2تيمارهدا اعمدال

جهول  :2تيمارها اعمال شهه (در غلظتها و زمانها معين)
غلظتهاي مورد استفاده


زمان اعمال تيمار

 511 ،151 ،211و  2111پي پي ام
 511 ،151 ،211و  2111پي پي ام
 511 ،151 ،211و  2111پي پي ام
 1/5و  2پي پي ام

 12و  24ساعت
 12و  24ساعت
 12و  24ساعت
 12و  24ساعت

 511پي پي ام

 21 ،5و  25روز

تيمار
اسيه جيبرليک
کينتين
اکسين
-12اپي براسينواستروئيه
تيمار تلفيقي اسيه جيبرليک و سرمادهي

نخستين شمارش جوانهزني در سومين روز و آخرين شمارش 12

عالوه بر اين ،مطالعات مورفولوژ (انهازهگير محور زيدر لپده و

روز پس از اعمال تيمارها انجام گرفدت .بدذرهايي کده ريشدهچده

بول ريشه چه) نيز رو بذرها صورت گرفت .برا محاسبه بول

آنها قابل رويت بود (يعني بولي در حهود  1ميلي متر داشدت)،

ريشه چه و محور زير لپه از دانه رستهايي که لپه آنها از پوسته

به عنوان بذر جوانه زده شمارش و نتايج يادداشت شه .سپس بدا

دانه خارج شهه بود استفاده شه (اين انهازهگيدر بدا خدطکدش

استفاده از دو فرمول زير به ترتيس درصده و سدرعت جواندهزندي

ميليمتر انجام گرفت) .در هر تكرار ميانگين بول ريشدهچده و


محاسبه گرديه (:)11

محور زير لپه محاسبه و بر اساس واحه ميليمتر يادداشت شده و

 ( × 211تعهاد کل بذرها /تعهاد بذر جوانهزده) = درصه جوانهزني
(روز nام /تعهاد بذر جوانهزده در روز nام ) Σ= سرعت جوانهزني
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تجزيه و تحليل آمار بدر اسداس بدرا کامدل تصدادفي صدورت
گرفت .تجزيه و تحليلها آمار بر اسداس آزمدون فاکتوريدل و
برا کامال تصادفي صورت گرفت .برا ارزيابي پديش تيمارهدا
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تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهي بر شکست خواب بذرهاي گیاه خار مريم

مورد استفاده در اين تحقيق رو پارامترها انهازه گيدر شدهه

اختالف کامالً معني دار وجدود دارد ( ،)p<1/12اگرچده اسدتفاده

(درصه و سرعت جوانهزني) ،همده دادههدا بده دسدت آمدهه بدا

هورمون در دو سطح زماني  12و  24سداعت تفداوت معنديدار

استفاده از نرمافزار  Excelو  SASتحت آنداليز  ANOVAقدرار

نشان نهاد .همانبور که در شدكل  2مشداههه مديشدود تمدامي

گرفتندده و اخددتالف ميددانگينهددا بددا روش  P<1/12( LSDو

غلظتها مورد استفاده هورمون اسيه جيبرليک اثر مثبت بدر


 )P<1/15مقايسه شهنه.

جوانه زني بذرها اين گياه داشتنه .در تمامي غلظتهدا از 211
تا  511پي پي ام مرتبا بدر درصده جوانده زندي بدذرها مدذکور

نتايج

بهبور که در غلظت  511پي پي ام بهترين نتيجده
افزوده شه ،

تيمار اسيد جيبرليك

يعني  11درصه جوانهزني به دست آمه .مطابق شكل  2بيشترين

نتايج تاثير متقابل غلظتها مختلف هورمدون اسديه جيبرليدک

سرعت جوانهزني نيز برا همين غلظت به دست آمدهه اسدت (2

( 511 ،151 ،211 ،1و  2111پددي پددي ام ) و مددهت زمددان فددرو

عهد بذر جوانه زده در روز) .امدا در غلظدت 2111پدي پدي ام تدا

بردن در هورمون ( 12و  24ساعت) بدر بدذرها گيداه خدارمريم

انهازه زياد از درصه و سرعت جوانهزني کاسته شه و بيشدترين


مشخص کرد که بدرا صدفات مدورد ارزيدابي (درصده و سدرعت

بول ريشهچه ( 14/2ميليمتر) و بيشترين بول سداقهچده (4/0

جوانهزني ،بول ساقه چه و ريشه چه) ،بين تيمارهدا هورمدوني

ميليمتر) در نمونه شاهه مشاههه شه.
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پي پي ام از اين هورمون تفاوت معنديدار در درصده و سدرعت

تيمار -22اپي براسينوليد
بررسي تاثير هورمون -12اپي براسينوليه (در سه غلظت 1/5 ،1
و  2پي پي ام ) ،بر گياه خارمريم نشان داد که اثر متقابل غلظدت
هورمون و مهت زمان فرو بردن در هورمون ( 12و  24ساعت) بر
رو درصه و سرعت جوانهزني و بول ساقهچه و ريشهچه کدامال
معني دار است ( .)p<1/12بيشترين درصه جوانهزني ( 01درصه)
در تيمار با اين هورمون ،در غلظت  1/5پي پي ام و مدهت زمدان

جوانهزني حاصل نشه ،اما تغيير مهت زمدان تيمدار از  12بده 24

ساعت به بور همسان برا هر دو غلظت ياد شهه باعث کداهش
چشمگير (تقريبا تا نصف) در درصه و سرعت جوانهزني شه .بدا
اين وجود بيشترين سرعت جوانهزني (2عدهد بدذر جوانده زده در
روز) مربو به غلظت 2پي پي ام هورمون مذکور و مدهت زمدان
 12ساعت بود (شكل .)1

 12ساعت مشاههه شه (شكل  .)1با افزايش غلظت از  1/5بده 2
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شكل  :1اثر متقابل غلظتها هورمون -12اپي براسينوليه و زمان ( 12و  24ساعت) بر الف) درصه جوانهزني ،ب)سدرعت جواندهزندي بدذرها خدارمريم
) .(Silybum marianumحروف غير يكسان بر رو ستونها مبين وجود تفاوت معنيدار در سطح  5درصه آزمون  LSDاست .بار عمود  :ميانگين سده
تكرار خطا معيار

تيمار تلفيقي سرمادهي و اسيد جيبرليك

غلظتها به کدار رفتده کينتدين ( 511 ،151 ،211 ،1و 2111


ببق نتايج بده دسدت آمدهه از اثدر تلفيقدي سدرمادهي( 1درجده

پي پي ام) تنها غلظت  211پي پدي ام آن (و تيمدار  12سداعته)

سددانتيگددراد) و اسدديه جيبرليددک ( 511پددي پددي ام) در مددهت

بود که بيشترين درصه ( 21درصه) و سرعت جوانهزني ( 1/5عهد

زمانها  21 ،5و  25روز بدر بدذرها خدواب گيداه خدار مدريم

بددذر جواندده زده در روز) را باعددث شدده (شددكل  .)2بددرا تمددامي

مشخص شه که تاثير اين تيمار بدر درصده و سدرعت جواندهزندي
کامال معنيدار است ( .)p<1/12اما بر پارامترها بول ريشه چه
و ساقه چه اثر معنيدار نهاشت .از بدين تمدام تيمارهدا ايدن

غلظتها تيمار  12ساعت بسيار موثرتر از تيمار  24ساعت بود .و

بيشترين بول ساقهچه نيز بدرا تيمدار شداهه مشداههه گرديده
ميليمتر).

(4/0

سر  ،بهترين نتيجه مربو به سطح زماني  5روز بود کده باعدث

تيمار اکسين

افزايش جوانهزني به ميزان  01درصده شده (شدكل  .)1بداالترين

غلظتها ،151 ،211 ،1

نتايج مربو به اثر هورمون اکسين در

ميزان سرعت جوانه زني يعني  1/1عهد بذر جوانه زده در روز نيز

 511و  2111پي پي ام (در دو زمان  12و  24ساعت) بدر گيداه

مربو به همين تيمار بود (شكل .)1

خارمريم نشان داد که تاثير اين هورمون نيز بر درصده و سدرعت

تيمار کينيتين

جوانهزني معنيدار است ( .)p<1/12اما بر دو پارامتر ديگر (بول

نتايج تحقيق حاضر نشان داد که اثدر هورمدون کينيتدين (در دو

ساقهچه و ريشهچه) معني دار نبود .همدانبدور کده در شدكل 5


زمان  12و  24ساعت) بر درصه و سرعت جوانهزني و بول ساقه

مشخص است بيشترين درصه جوانهزندي ( 14درصده) و سدرعت

چه کامال معنيدار است ( .)p<1/12با ايدن وجدود ،از بدين تمدام

جوانهزني ( 1/2عهد بذر جوانه زده در روز) در اثر تيمار با غلظدت
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 211پي پي ام و در مهت زمان  12ساعت رخ داد .بدرا تمدامي

معصومه نبئي و همکاران

تيمارها  24ساعته نشان داد.

غلظتها ،سطح زماني  12ساعت نتيجه بسيار بهتر نسدبت بده
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معصومه نبئي و همکاران

بحث

همچنين نتايج حاصدل از پدژوهش حاضدر نشدان داد کده تيمدار

گياه خار مريم متعلق به خانواده آستراسه (کاسني) اسدت .نتدايج

هورموني -12اپي براسدينوليه بدا غلظدت  1/5پدي پدي ام بدرا

آزمايشاتي که به منظور بررسي اثر غلظدتهدا مختلدف تنظديم

شكست خواب بذر گياه خارمريم موثر است (افزايش درصه جوانه

کننهه ها رشه گياهي نظير اسيه جيبرليک ،کينيتين و اکسين

زني تا  01درصه) .با بررسي پژوهشها انجدام شدهه مديتدوان

(  511 ،151 ،211و  2111پددي پددي ام ) و دو غلظددت هورمددون

دريافت که مجموعه تحقيقات پيرامون تداثير براسينواسدتروئيهها

-12اپي براسينوليه ( 1/5و 2پي پدي ام )  -همگدي در دو سدطح

بر شكست خواب بذر گياهان هيچ يا بسديار نداچيز اسدت وتنهدا

زماني  12و  24ساعت و نيز اثر تلفيقي سدرمادهي مربدوب (در

ابالعات نسدبتا محدهود در مدورد اثدر ايدن مدواد بدر تحريدک

دما  1درجه سانتيگراد) و اسيه جيبرليک با غلظدت  511پدي

جوانهزني دانهها غيرخواب وجود دارد .از اين ميان ميتوان بده

پي ام در سه زمان مختلف ( 22 ،0و  20روز) بدر رو شكسدت

نتايج آزمايشات استبر و مكورت ( )22اشاره کدرد .آنهدا هنگدام

خواب و جوانه زني بذرها خار مريم انجام گرفت نشان داد که از

مطالعه بر رو گياه آرابيهوپسيس دريافتنه که هورمون -12اپي

بين تيمارها ياد شهه تيمار اسيه جيبرليک بهترين روش بدرا

براسينوليه ميتوانه نقشي مشابه با جيبرلين در افزايش جوانهزني

شكست خواب اين گونه گياهي است ،بده بدور کده بيشدترين

بذر داشته باشه و احتماال کاهش بيوسنتز و حساسيت بده اسديه

درصه جوانه زني ( 11درصه) در اثدر تيمدار اسديه جيبرليدک بدا

آبسيزيک يا افزايش بيوسدنتز و حساسديت بده جيبدرلين ،دليدل

غلظت  511پدي پدي ام بده دسدت آمده .ايدن يافتده موافدق بدا

افزايش جوانه زني بذرها خيسانهه شهه در محلدول حداو -12

گزارشات ( )2( )ISTAمبني بدر وجدود خدواب فيزيولوژيدک در

اپي براسينوليه است .همچنين ممكن است تحريدک جواندهزندي

گياهان تيره کاسني مي باشه .عالوه بر اين ،گدزارش شدهه اسدت

توسط براسينواستروئيهها بده علدت تحريدک هيپوکوتيدل و نمدو

که تيمار اسيه جيبرليک با غلظت  511پي پي ام بيشدترين اثدر

رويان باشه .نتايج مشابهي در گياهاني ماننه گندهم ،بدرنج ،کلدزا،

مثبت را بر شكستن خواب و جوانهزندي بدذر گوندههدا آويشدن

بدددادام زميندددي و اکددداليپتوس بددده دسدددت آمدددهه اسدددت (.)1

دندايي ( ،)12پدنج جمعيدت مختلدف بومدادران ( Achillea

براسينواستروئيهها مديتواننده باعدث افدزايش تجزيده انهوسدپرم

 )15( )millefollumو دو گونددده دارويدددي باريجددده ( Ferula

بذرها تنباکو (که آب جذب کردهانده) در ندور شدونه و آغدازگر

 )gummosaو مريم نخود ( )10( )Teucrium poliumداشته

جوانه زني و بويدل شدهن داندهرسدت باشدنه .بده عبدارت ديگدر

است .اين نتايج با نتايج حاصله از تحقيق حاضر مطابقدت دارنده.

براسينواسددتروئيهها و جيبددرلين هددا (هددر دو گددروه) مدديتوانندده

يكي از داليدل اثدر مثبدت محدركهدا شديميايي ماننده اسديه

تاثير  ABAرا در دانهها خواب بدي نيداز از ندور تحدت شدرايط

جيبرليک بر جوانهزني احتماال مربو به تعدادل رسديهن نسدبت

تاريكي ،مهار کننه ( .)5اگر چه هندوز مكانسديم عمدل هورمدون

رشده ماننده ABA

-12اپي براسينوليه به خوبي شناسايي نشهه است ،ولي احتمدال

ميباشه .به عبارت ديگر اسيه جيبرليک به عندوان يدک محدرك

مي رود  BRsو  GAsبه وسيله مسيرها انتقال پيام نزديک بده

شيميايي مي توانه سبس شكستن خواب فيزيولوژيكي بدذر شدود.

هم و مكانيسمها مشدابه ،آغداز کنندهه جواندهزندي در گياهدان

اسيه جيبرليک از بريق القا بيوسدنتز آندزيم آلفدا آمديالز باعدث

باشنه .در تحقيق حاضر تاثير هورمدون -12اپدي براسدينوليه بدر

شروع جوانه زني و در نتيجه شكست خواب بذر گياهان ميشدود.

شكست خواب و تحريک جوانه زندي بدذرها خدارمريم (تدا 01

در دانه در حال جوانهزني ،اسيه جيبرليک توسط رويدان سداخته

درصه) نزديک به تاثير اسيه جيبرليک بود ( 11درصده) کده بده

ميشود و از رويان به اسكوتلوم ميرود وسپس به درون انهوسپرم

بور سنتي از هورمونها مدوثر بدر شكسدت خدواب و تحريدک

منتشر مي شود تا به اليه آلرون برسه .در آنجدا اسديه جيبرليدک

جوانهزني بذرها محسوب مي شود .با ايدن وجدود و بدا توجده بده

باعث آزاد شهن آندزيمهدا هيدهروليتيكي ،از جملده  -αآمديالز

نتايج به دسدت آمدهه از آزمايشدات حاضدر ،پيشدنهاد مدي شدود

مي شود که متعاقبا اين آنزيم ها باعث شكسته شهن نشاسدته بده

غلظتها

بسيار رقيقتر از هورمون -12اپي براسينوليه همراه با

اليگوساکاريهها ميشونه .پس از آن اليگوساکاريهها بي مراحلدي

مهت کوتاهتر تيمار نيز برا کسس نتايج مطلوبتر مورد آزمايش

به گلوکز شكسته ميشونه .اين امدر باعدث کداهش پتانسديل آب

قرار گيرد .با مدرور بدر تحقيقدات انجدام شدهه در مدورد تد ثير

سلول و در نتيجه تسهيل ورود آب به درون سلول ميشدود .بده

هورمون -12اپي براسينوليه بر شكست خواب بذر ،ميتوان اذعان

ميدهه.
دنبال اين فرآينه بويل شهن سلول رخ 

کرد که تحقيق حاضر مي توانه به عنوان جزئي از اولين گزارشات

هورموني در بذر و کاهش مواد بازدارنههها
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مربو به ت ثير هورمون -12اپي براسينوليه بر شكست خواب بذر

از آنجايي که بهترين نتيجه در کمترين غلظت اکسين و کمترين

تلقي شود.

مهت زمان تيمار به دست آمدهه اسدت ،بندابراين بده جاسدت در

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که کينتدين (211پدي پدي ام بده
مهت  12ساعت) نيز باعث افدزايش درصده جوانده زندي (تدا 21
درصه) بذرها خواب خارمريم ميشود .کينتدين باعدث افدزايش
فعاليت -αآميالز و در نتيجه هيهروليز نشاسته مديشدود ( )10و
اين فرآينه الزمه جوانهزني اسدت .عدالوه بدر ايدن ،ممكدن اسدت
سيتوکينين ها نفوذپذير غشا سيتوپالسمي ( )20و انتقال مواد
از غشا را تحت تاثير قرار دهنه .بنابراين بهنظر مي رسه کده رفدع
خواب بذرها توسط کينتين احتماال با افزايش نفوذپذير غشدا و
تبادالت مواد ذخيرها مرتبط باشه .همچنين سيتوکينينهدا بدا
تحريک سنتز  DNAو  RNAفرآينه تقسيم سلولي در رويدان را
ميکننه ( .)11بده
افزايش واز اين بريق جوانهزني بذر را تسهيل 
اين ترتيس سيتوکينين ها برا تكميل القا جواندهزندي توسدط
 GAالزم و به بدور غيدر مسدتقيم موجدس کداهش اثدرات مدواد
ميشونه .از آنجايي کده در تحقيدق
بازدارنهه رشه (ماننه  )ABA

آزمايشات آينهه هنگام اسدتفاده از ايدن هورمدون بدرا بدذرها
مذکور ،از غلظتها کمتر و تيمارها زماني کمتر از  12سداعت
نيز برا به دست آوردن نتيجه قابل قبولتر استفاده شود.
نتیجه گیری
به بور کلي بر اساس نتايج کسس شهه در پژوهش حاضدر اسديه
جيبرليک با غلظت پدي پدي ام  511بده عندوان بهتدرين تيمدار
هورموني برا شكست خواب بدذرها گيداه خدارمريم پيشدنهاد
ميشود.
تشکر و قدردانی
از مسئولين محترم دانشكهه علوم دانشگاه شهرکرد که در تامين
منابع مالي مورد نياز انجام اين پايان نامده دانشدجويي مسداعهت
کافي را داشتهانه ،تقهير و تشكر ميگردد.
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Abstract
Aim: Milk thistle (Silybum marianum L.), belonging to Asteraceae as an Iranian native-landscape
plant, has a well-known position in traditional medicine. But, its seeds are dormant. The current study
investigated the most efficient hormonal treatment to break the species dormancy.
Material and Methods: The seeds were treated using gibberellic acid, kinetin and auxin (100, 250,
500 and 1000 ppm) –and 24-epibrassinolid (0.5 and 1 ppm) for 24 and 48 h. Also, a combined
treatment of gibberellic acid (500 ppm) and pre-chilling (for 5, 10 and 15 d) was accomplished.
Results: All treatments significantly increased seed germination in milk thistle; though the most
effective treatment was gibberellic acid (500 ppm) which caused 70% increasing in seed germination.
Kinetin and auxin (100 ppm) and 24-epibrassinolid (0.5 ppm), in 24 h respectively increased seed
germination about, 40%, 38% and 60%. Also combination of gibberellic acid (500 ppm) and chilling
(5d) treatment increased seed germinating 60%.
Conclusion: Results showed gibberellic acid (500 ppm) is the best treatment for breaking of Silybum
marianum seed dormancy.
Key words: Silybum marianum, Gibberellic acid, Auxin, Kinetin, 24-epibrassinolid, Chilling
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