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غلبه بر خواب بذر و بهبود صفات جوانه زنی در بذور گونه
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ترکمن انجام شد .بدین منظور بذور الزم از منطقۀ سیاهمرزکوه در  18کیلومتری جنوب شرق گرگان -گلستتان جمت آوری و
پس از دو ،چهار و شش متاه چینتۀ سترمایی تحتت تتث یر تیمارهتای جیبرییتا استید  250و  500پتیپتیام) ،قتار کتش
دیفنوکنازول) و آفتکش ایمیراکلراید) قرار گرفت و صفات جوانهزنی شامل درصد جوانتهزنتی ،ظرفیتت حیتاتی ،انتر ی
جوانهزنی ،ارزش جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شاخص بنیۀ بذر و صفات رویشی گیاهچتههتای ظتاهرشتده شتامل وتول
ریشهچه ،وول ساقهچه و زیتوده گیاهچۀ آنها بررسی شد .نتایج نشان داد بذور این گونه جهت غلبه بر خواب به شتش متاه
چینۀ سرمایی نیاز دارد و اعمال تیمار جیبرییا اسید با غلظت  250پیپیام پس از وی این دوره میتواند افزایش چشمگیری
در صفات مربوط به جوانهزنی ایجاد کند .استراتیفۀ چهارماهه حتی برای بذور تحت تیمار با جیبرییتا استید کته اعمتال آن
بهوور معمول سبب کوتاه شدن دورۀ چینۀ سرمایی میشود ،بیتث یر بود.
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مقدمه

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

یکی از مهت تترین ستازوکارهای حفت بقتا در گیاهتان،

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

توانایی آنها در به تثخیر انداختن جوانهزنی و خواب بتذر

نار

موجب کاهش زمان خواب جنتین در مقایسته بتا

است [ .]1بذور اغلب درختتان جنگلتی از دورۀ ختواب

بذرهای کامالً رسیده میشود []14؛ بهوتوری کته بترای

بهنسبت ووالنی برخوردارند و برای تحریا جوانتهزنتی

رسیدن به نتایج بهتر ،جم آوری و کاشت بذرهای نار

به چینۀ سرمایی نیاز دارند .ممکن است تیمار سرما بترای

 A. circinatumو  A. palmatumقبل از اینکته بتهوتور

بذور کاشتهشده در خزانه به وور وبیعی انجتام نگیترد و

کامل خشا شوند ،یعنی زمانی که بال به رنت

قهتوهای

جوانهزنی بذوری که به دورۀ استراتیفۀ ووالنیتتری نیتاز

درآمد ،اما غالف هنوز ستبز استت توصتیه شتده استت

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

[.]15

شود [ ،]3 ،2ازاینرو اغلب اقداماتی صورت میگیترد تتا

ستتیاهکرکتتو زیرگونتتۀ تتترکمن بتتا نتتام علمتتی A.

جوانهزنی با شتتاب انجتام گیترد یتا بتهوتور یکنواختت

 monspessulanum subsp. Turcomanicumیکتتی از

صورت پذیرد .اهمیت اقتصادی و دارویتی و نیتز زینتتی

پتتنج زیرگونتتۀ کرکتتو یتتا کتتیک بتتا نتتام علمتتی Acer

گونههای جنس افرا سبب شده که در چند دهۀ اخیتر بته

 monspessulanum L,استتت کتته بتته جتتنس  Acerاز

مسئلۀ جوانهزنی بذر و نیز تویید نهال آنهتا توجته جتدی

ختتانوادۀ  Aceraceaeو راستتتۀ  Sapindalesتعلتتق دارد.

شود .خواب بذر در گونتههتای مختلت

افترا براستا

زیرگونههای کرکو یا کیک بهوتور عمتده در دامنتههتای

خصوصیات مورفویو یکی و فیزیویو یکی متفاوت بتوده

ایبرز و زاگر

و شامل خواب درونی جنین) یا بیرونی پوستته) استت

در رویشگاههای وبیعی ،مشکالت ناشتی از خشکستایی،

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

آفات و در عین حال نبود اوالعات کتافی ایتن گونته در

ختتواب فیزیویتتو یکی و مورفویتتو یکی را دارنتتد [،]5

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

پتتیشتیمارهتتا و روشهتتای شکستتتن ختتواب بتتذر در

زیرگونۀ کیک ترکمن یا سیاهکرکو فقط در ترکمنستتان و

متفاوت است .بتذور برختی گونتههتا

ایران پراکنش دارد و با مشتکالت متعتددی در موفقیتت

مانند  A. saccharinumکمون ندارنتد [ ،]6برختی ماننتد

زادآوری روبهروست که از آن میان میتوان به قتوۀ نامیتۀ

 A. rubrumبدون استراتیفه نیز قادر به جوانهزنی هستتند

ضعی

بذور ،آفات بذرخوار ،حساسیت شدید بتذور بته

[ ،]7برختتی دیگتتر ماننتتد  ]8[ A. saccharumو A.

رووبت درونی ،شدت زیاد پتوکی بتذور و ختواب بتذر

 ]9[ trautvetteriبتته ستته متتاه ،برختتی همچتتون A.

[ ]16اشتاره کتترد .در متتورد غلبتته بتتر ختتواب بتتذر ایتتن

 ]10[ pensylvanicumبتته چهتتار متتاه و برختتی ماننتتد

زیرگونه و تیمارهای بهبوددهندۀ جوانهزنی منبعتی یافتت

گونههای مختل

انتشار دارند .کمبود تجدید حیات وبیعتی

 ]11[ A.caesiumدستک به شش متاه سترمادهی نیتاز

نشد؛ فقط در متورد زیرگونتۀ A. monspessulanum, L

دارند .سبز شدن برخی مانند  A.glabrumنیز به شش ماه

 ،sub cinerascensنصیری  )1386ضدعفونی ستطحی

استراتیفۀ گرم و شش ماه استراتیفۀ سرد در الیههای پیتت

بذور و سرمادهی بتهمتدت شتش متاه در بستتر ماسته را
پیشنهاد کرده است [ .]5تحقیق حاضتر بتا هتدف یتافتن
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بهترین تیمار برای شکستن خواب بتذور ستیاهکرکتو یتا

تیمار شدند .قار کش دیفنوکونازول به وور معمول از

کرکتتو تتترکمن و بهبتتود صتتفات جوانتتهزنتتی بتتذر و

وریق بذر جذب و وارد جوانه متیشتود و بتا کنتترل

خصوصیات اوییۀ گیاهچههتای حاصتل از بتذور رستیده

بیماریهای بذرزاد شرایط مطلوبی برای رشد جوانه ها

صورت گرفته است.

فراه میکند .این قار کش عالوه بر خاصیت ختوب
پیشتتگیری قبتتل از آیتتودگی) و معایجتتهای بعتتد از

مواد و روشها

آیودگی) دارای ا ر نتابودکننتدگی عامتل بیمتاری نیتز

بذور رسیده از  11پایه درخت مادری با ویژگتیهتای

استتت .بتتا توجتته بتته مقتتدار زیتتاد بتتذور آفتتتزده در

ریختشناسی برتر و با فاصلۀ دستتکت  100متتر از

نمونههای جم آوریشده کته از نتو آفتات پتروازی

ه در یتا ترانستکت  5کیلتومتری شتمال شترقی-

شکل  )1تشخیص داده شتد در ستالهتای  1389و

جنوب غربتی از منطقتۀ زریتنگتل در  17کیلتومتری

 1390شدت آفت بین  30تا  50درصتد بتذور تعیتین

جنتتوب شتترقی شهرستتتان علتتیآبتتاد واقت در استتتان

شد) و با عل بته اینکته ایتن آفتتکتش بترای آفتات

گلستان جم آوری شد .درختان متادری انتختابشتده

پروازی بذور مناسب است ،از آن استفاده شد.

در ارتفا  500تا  700متر از سطح دریا و شتیب  0تتا
 60درصتتد و دارای متوستتط ارتفتتا  7متتتر بودنتتد.
رووبت اوییۀ بذور  46درصد و میزان بذور آفتزده و
پوک  74/07درصد محاسبه شد .درصد قوۀ نامیۀ بذور
در ابتتتدای آزمتتایش بتتهکمتتا آزمتتون تترازوییتتوم
اندازهگیری شد و  48/5بهدست آمد.
بذور ابتدا بهمدت  4دقیقه با محلتول هیووکلریتت
سدی  1درصد استریل و پتس از آن سته بتار بتا آب
شست وشو شدند .پس از آن تیمارهای چینۀ سترمایی
به مدت دو ،چهار و شش ماه در دمای  3تتا  5درجتۀ

شکل  .1آفت مشاهدهشده بر روی پایههای کرکو زیرگونۀ
ترکمن

سانتیگراد بهمنظور غلبه بر خواب بذر اعمال شتد .در

شایان ذکر استت کته بتذور تیمارشتده در قایتب

وی مدت استراتیفه رووبت ماسه و بذور کنتترل شتد.

چهار تکرار  50تایی در پتریدیشهتای جداگانته ،در

بذور پس از هر بازۀ زمانی گذراندن زمان دو ،چهتار

ماسۀ استریلشتده دمتای  150درجتۀ ستانتی گتراد و

و شش متاه) بتا هورمتون استید جیبتریین  )GA3بتا

بهمتدت  2ستاعت) و مروتوب  50درصتد رووبتت

غلظت های  250و  500پی پی ام بهمدت  24ستاعت و

اشبا ) کاشته و به دستگاه رمیناتور با شرایط محیطتی

در دمتتتای  22درجتتتۀ ستتتانتیگتتتراد ،قتتتار کتتتش

کنترلشده و کامالً مناسب برای جوانه زنی بتذور افترا

دیفنوکونازول  3درصد و آفتکش ایمیداکلوپرایتد 70

دمای  20تا  22درجۀ سانتیگراد ،رووبت  60درصد،

درصد بهمدت  3تا  5دقیقه همراه با یا تیمتار شتاهد

 8ساعت روشنایی و  16ساعت تاریکی) بتهمتدت 30
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روز [ ]17انتقال داده شدند .صفات جوانهزنی جدول

حشتترهکتتش ایمیداکلوپرایتتد  70درصتتد) ،از وتتر

 )1شامل درصد جوانه زنتی ،ظرفیتت حیتاتی ،انتر ی

فاکتوریل دوعاملی  5×3کامالً تصادفی و از آزمونهای

جوانهزنی ،ارزش جوانتهزنتی ،سترعت جوانتهزنتی و

مقایسهای چندگانۀ میانگین ها دانکن) استفاده شد .بتا

شاخص بنیۀ بذر [ ]18و صفات رویشی گیاهچههتای

استفاده از نتتایج منتدرد در جتدول آنتاییز واریتانس

ظاهرشده شتامل وتول ریشتهچته ،وتول ستاقهچته و

معنی دار بودن ا رهای اصلی یا متقابتل متغیرهتا بتا در

زیتوده گیاهچه بررسی و محاسبه شتد .بتا توجته بته

نظر گرفتن خطای نتو اول مجتاز  5درصتد بررستی

دوعامله بودن تیمارهتا چینتۀ سترمایی و فاکتورهتای

شد .در موارد رد شدن فرض نرمتال بتودن دادههتا ،از

بهبود جوانه زنتی شتامل استید جیبرییتا  250و 500

روشهتتای تبتتدیل یگتتاریتمی ،ریشتۀ دوم و زاویتتهای

پیپیام ،قار کش دیفنوکونازول  3درصد ،آفتکش و

ریشۀ دوم) دادهها استفاده شد.

آرکسینو

جدول  .1روابط مورد استفاده در محاسبۀ شاخصهای جوانهزنی و بنیۀ بذر []18
)PV=Max(CG/DSS
VI=n×RB

 ،GPقوۀ نامیه
 ،GCقدرت حیاتی
 ،GVارزش جوانهزنی
 ،PVمقدار حداکثر
 ،GEنیروی جوانهزنی
 ،GSسرعت جوانهزنی
GS: Germination
speed

GC=((n+VS)/TS)×100
)GS=∑(n/DSS

GV=PV×MDG
MDG=FCG/T+1

 ،MDGمیانگین روزانة جوانهزنی
 ،VIشاخص بنیة بذر
 ،nتعداد بذرهای جوانهزده در هر تکرار
 ،TSتعداد کل بذرهای مورد آزمون در هر تکرار
 ،VSبذرهای زندۀ جوانهنزده در انتهای آزمون
 ،CGدرصد جوانهزنی تجمعی
PV: Peak
Value

GV: Germination
Value

GP=(n/TS)×100
GE=(Mng/TS)×100

 ،DSSتعداد روزهای سپریشده از شروع آزمون
 ،Mngحداکثر درصد تجمعی بذرهای جوانهزده
 ،FCGتعداد تجمعی نهای بذرهای جوانهزده
 ،Tتعداد روزهای طیشده تا مقدار حداکثر درصد تجمعی
 ،RBوزن خشک ریشهچه

GE: Germination
Energy

GC: Germination
Capacity

GP: Germination
Percent

نتایج و بحث

جوانه زنی نیستند و با توجه به پوستۀ سخت بذر ،هتر

بتتذر بیشتتتر گونتتههتتای جتتنس افتترا ،دارای ختتواب

دو نو خواب فیزیویو یکی و مورفویو یکی را دارند.

فیزیویو یکی خواب جنین) و مورفویو یکی ختواب

جدول  2نتایج حاصل از تجزیتۀ واریتانس ا تر تیمتار

ناشتتی از پوستتتۀ بتتذر) بتتوده و بتته کتتاهش رووبتتت

چینۀ سرمایی بر صفات جوانهزنی بذر و ویژگتیهتای

حستتا انتتد [ .]5محققتتان زیتتادی چتتون فارتیتتال و

اوییۀ نونهالها را نشان میدهد که استتراتیفه در ستطح

همکتتاران  ،)2003برگتتوین و همکتتاران  )2004و

اعتماد  99درصد بته غیتر از وتول ستاقهچته ،انتر ی

یویماز  ،)2006چینۀ سرمایی بترای شکستتن ختواب

جوانهزنی و شاخص بنیۀ بذر ،ا ر معنیداری بتر همتۀ

افرا را پیشنهاد کترده انتد [،10

صفات مورد بررسی دارنتد؛ امتا ا رهتای متقابتل ایتن

 .]11بذور سیاهکرکو زیرگونۀ تترکمن پتس از دو متاه

تیمارها بهجز بر ارزش و انر ی جوانتهزنتی بتر ستایر

چینتۀ ستترمایی و نگهتتداری در رمینتتاتور بتتا شتترایط

صفات جوانهزنتی و خصوصتیات اوییتۀ نونهتالهتای

مطلتتوب بتترای جوانتتهزنتتی در بستتتر ماستته قتتادر بتته

افراکرکو ا ر معنیداری نداشت.

بذور گونه های مختل
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جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس دوطرفۀ اثر تیمار استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانهزنی بر صفات جوانهزنی و رشد نونهالها
صفت
درصد جوانهزنی
ظرفیت حیاتی
انرژی جوانهزنی
ارزش جوانهزنی
سرعت جوانهزنی
شاخص بنیة بذر
طول ریشهچه
طول ساقهچه
بایومس گیاهچه

استراتیفیکاسیون
1

فاکتورهای بهبود جوانهزنی
1

اثرهای متقابل
1

F

درجۀ آزادی

P

F

درجۀ آزادی

P

F

درجۀ آزادی

P

**50/839
**47/04
** 59/766
** 105/86
**128/50
**13/04
**52/00
1/43ns
**9/581

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/241
0/005

*2/941
**3/87
1/484ns
**6/53
**6/640
2/01ns
**4/484
**13/31
**4/437

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0/037
0/01
0/233
0/002
0/000
0/119
0/007
0/000
0/007

1/647ns
2/56ns
*3/429
**6/76
2/721ns
0/34ns
2/323ns
2/15ns
1/263ns

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0/182
0/06
0/021
0/001
0/048
0/866
0/082
0/102
0/309

*** ،و nsبهترتیب معرف معنيدار بودن در سطح اعتماد  ۹۹و  ۹5درصد ،و معنيدار نبودن اثر تیمارها بر صفات جوانهزني و ویژگيهای اولیۀ نونهالهای افرا کرکو.

a

شاهد

آفتکش

قارچکش

شاهد

آفتکش

GA3,
)250(ppm
GA3,
)500(ppm

4

4/5

7

7

10

GA3,
)250(ppm
GA3,
)500(ppm

( 6ماه) 6

d

d

cd

cd

20

قارچکش

7

30

0

جوانهزنی(درصد)

35/5 ab
27/5 abc
21 bcd bcd
cd
14/5 13

40

( 4ماه) 4

شکل  .2مقایسۀ حد تأثیر تیمارهای چهار و ششماهۀ استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانهزنی بر درصد جوانهزنی بذور افراکرکو

نتتتایج مقایستتۀ میتتانگین صتتفات جوانتتهزنتتی در

کاهش یافت که ممکن است بهدییل رقابت بیشتتر بترای

نیز شکلهای  2تا  )4نشان داد کته

کستتب فضتتا و نتتور بتتوده باشتتد ،زیتترا تعتتداد بتتذرهای

تفاوت مشخصی بین چینۀ سرمایی بذور بهمدت چهار

جوانهزده پس از شش ماه استراتیفه چندین برابر بذرهای

و شتتش متتاه وجتتود دارد .بتتدین ترتیتتب کتته اجتترای

جوانهزده پس از چهار ماه استراتیفه بتود و بتا توجته بته

فاکتورهای بهبود جوانهزنتی پتس از شتش متاه چینتۀ

یکسان بودن از نظر شترایط نتوری و فضتایی ،بتذرهای

سرمایی ،صفات جوانهزنی را بستیار بیشتتر از اجترای

جوانهزده پس از چهار ماه استراتیفه ،فضا و نور بیشتتری

همان تیمارها پس از چهار ماه استراتیفه بهبود بخشتید

در اختیار داشتند؛ بنابراین وبیعی است که در نونهالهتای

که در نتیجه تعادل هورمونی مناسب است [.]19 ،1

حاصل پس از این مدت وول ریشتهچته و وزن خشتا

تیمارهای مختل

با افزایش مدت زمتان استتراتیفه ،خصوصتیات اوییتۀ

گیاهچه بیشتر باشد .با هتدف بهبتود جوانتهزنتی ،استید

نونهالها شامل وول ریشتهچته و وزن خشتا گیاهچته

جیبرییا با دو غلظت  250و  500پتیپتیام قتار کتش
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دیفنوکونتتازول  3درصتتد و آفتتتکتتش و حشتترهکتتش

میشود ،بی تث یر بود .نصیری  )1386نیز با بررسی تث یر

ایمیداکلوپراید  70درصتد بترای بتذور تحتت استتراتیفۀ

مدت زمان چینۀ سرمایی بر جوانهزنتی بتذر افترا کتیک

چهار و شش ماه اعمال شتد کته همته پتس از گذشتت

یکتتتتی دیگتتتتر از زیرگونتتتتههتتتتای کتتتتیک

شتتش متتاه استتتراتیفه موجتتب افتتزایش مقتتادیر صتتفات

cinerascens

جوانهزنی نسبت به شتاهد شتدند .استتراتیفۀ چهارماهته

دریافت که افزایش مدت زمان استتراتیفه تتا شتش متاه،

حتی برای بذور تحت تیمار با جیبرییا اسید که بتهوتور

جوانهزنی بذر این گونه را افزایش متیدهتد [ ]19کته بتا

معمتتول اعمتتال آن ستتبب کوتتتاه شتتدن دورۀ استتتراتیفه

نتایج تحقیق حاضر همسوست.

ای )

subsp.

A.

)monspesulanum L,

ب)

شکل  .3حد تأثیر تیمارهای چهارو ششماهۀ استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانهزنی بر االف) ظرفیت حیاتی ،ب) انرژی جوانهزنی بذور
افراکرکو

ب)

ای )

شکل  .4مقایسۀ حد تأثیر تیمارهای چهار و ششماهۀ استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانهزنی بر الف) سرعت جوانهزنی ،ب) ارزش
جوانهزنی بذور افراکرکو
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ب)

ای )

شکل  .5مقایسۀ حد تأثیر تیمارهای چهار و ششماهۀ استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانهزنی بر الف) طول ریشهچه ،ب) طول ساقهچۀ
نونهالهای افراکرکو

ب)

ای )

شکل  .6مقایسۀ حد تأثیر تیمارهای چهار و ششماهۀ استراتیفه و فاکتورهای بهبود جوانهزنی بر الف) وزن خشک گیاهچههای افراکرکو ،
ب) شاخص بنیۀ بذر

از بتتین تیمارهتتای اعمتتالشتتده ،بیشتتترین درصتتد

مؤ رترین تیمارهتا در افتزایش وتول ریشتهچته و وتول

جوانهزنی مربوط به تیمتار بتذور بتا استید جیبرییتا بتا

ساقهچه بهترتیب اسید جیبرییتا بتا غلظتت  500و 250

غلظت  250پیپیام بود که افزایشی در حتدود ستهبرابتر

پیپیام پس از چهار ماه چینۀ سرمایی بود و تیمار بتذور

مقادیر صفات جوانهزنی را ایجاد کرد .ایتن نتتایج نشتان

با قار کش دیفنوکونازول و حشترهکتش ایمیداکلوپرایتد

میدهند که استراتیفۀ بتذور بتهمتدت شتش متاه تعتادل

نسبت به تیمار شاهد موجب کتاهش وتول ریشتهچته و

هورمونی مناسبتری نسبت بته استتراتیفۀ بتذور پتس از

ساقهچه شد شتکل  .)5تیمارهتای مختلت

تتث یری در

مدت چهار ماه ایجاد میکننتد و همتین مستئله موجتب

افزایش وزن خشتا گیاهچته نداشتتند و در مقایسته بتا

میشود تیمارهای بهبود جوانهزنی تث یری بهتر بر صتفات

گروه شاهد موجب کاهش معنیدار آن نیز شدند شتکل

جوانهزنی و خصوصیات اوییۀ نونهتالهتا داشتته باشتند.

 .)6نتایج بهدستتآمتده مبنتی بتر تتث یر هورمتون استید
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جیبرییا بتر صتفات جوانتهزنتی و خصوصتیات اوییتۀ

و ظهور جنین را کاتاییز کرده و پدیدۀ جوانتهزنتی را ایقتا

نونهالهتای افراکرکتو بتا یافتتههتای نصتیری  )1386و

میکنند [.]20

فارتیال و همکتاران  )2003همختوانی دارد[ .]11 ،5بتا
توجه به مشکالت زیاد بذور این گونه آفات پتروازی و

نتیجهگیری

پوکی زیاد بذور ،حساسیت شدید به رووبت درونی بتذر

غلبه بر خواب بذور سیاهکرکو زیرگونتۀ تترکمن ،کته بتا

و استراتیفۀ ووالنی) بهنظتر متیرستد بترای حصتول بته

مشتتکالت دیگتتری چتتون قتتوۀ نامیتته ضتتعی  ،آفتتات

درصد جوانهزنی بیشتر ،اعمال این تیمار قبتل از کاشتت

بذرخوار ،حساسیت شدید بتذور بته رووبتت درونتی و

ضروری باشد .مطایعۀ ستازوکارهتای بیوشتیمیایی نشتان

مقدار زیاد پوکی بتذور روبتهروستت از اهمیتت زیتادی

متتیدهتتد جیبتتریینهتتا موجتتب افتتزایش فعاییتتت RNA

برخوردار است .مشخص شد خواب این بتذور ،پتس از

پلتتیمتتراز متتیشتتوند و در نتیجتته میتتزان رونویستتی از

چهار ماه استراتیفه شکسته میشود ،ویی با افزایش متدت

بخشهایی از  DNAرا افزایش میدهند .جیبتریینهتا بتا

استراتیفه به شش ماه ،درصد جوانتهزنتی بتذور تتا حتد

ایقای تغییراتی در مراحل رونویسی یتا ترجمتۀ برختی از

زیادی افزایش مییابد .بتذور ایتن گونته بترای غلبته بتر

نها موجب تغییرات کمی و کیفتی در ستنتز برختی از

خواب به شش ماه چینتۀ سترمایی نیتاز دارنتد و اعمتال

پتتروتئینهتتا متتیشتتوند و در نهایتتت ستتنتز آنتتزی هتتای

تیمار اسید جیبرییا با غلظت  250پیپیام پتس از وتی

هیدروییزکننده ،مویکولهای ذخیرهای دانه نظیر آیفاآمیالز

این دوره میتواند افزایش چشمگیری در صفات مربتوط

را تحریا میکنند .این آنزی هتا واکتنشهتای ضتروری

به جوانهزنی ایجاد کند .استراتیفۀ چهارماهته حتتی بترای

برای تویید انر ی و ترکیبات ساختمانی الزم بترای رشتد

بذور تحت تیمار با جیبرییا اسید که اعمال آن بته وتور
معمول سبب کوتاه شدن دوره چینتۀ سترمایی متیشتود،
بیتث یر بود.
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