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 چکیده
 یاورزعلوم کش دانشگاهجداگانه در  شیدو آزما ،بادآورد اهیگ بذر ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خوابمنظور  به

یی ی، مکانیکی و شیمیاکیزیف یمارهایت نه شامل اول شیآزما. گرفت انجام تکرار سه با 1396خوزستان در سال  یعیو منابع طب
، دردمای چهار درجه سلسیوس هفتهو دو  کیمرطوب به مدت  یسرماده ،سخت یدهخراش ،یسطح یدهخراششاهد، )

با  ساعت درجه به مدت دو 25 یبا آب مقطر در دما خیساندن، دهیبدون خراش به مدت دو ساعت با آب داغ خیساندن
 صورت به دوم شیآزمابود.  ( در قالب طرح کامال ًتصادفیقهیدق 12و  ششبه مدت  ظیغل کیسولفور دیاس ماری، تدهیخراش
 مدت و امپیپی 1000، 800، 600، 400، 200، صفر یهاغلظت در)جیبرلیک اسید ی هورمون یمارهایت شاملو  لیفاکتور

درصد( در  40)ی زندرصد جوانه نیشتری. ببود در قالب طرح کامالً تصادفی (ساعت 24 و 12 زمان دو در نگیمیپرا زمان
 کیبرلیج کاربردداد که  نشان آزمایش دوم جینتا .بود قهیدق12 مدت به ظیغل کیسولفور دیاس در بذرها یریقرارگ طیشرا
ساعت  24زنی در مدت . بیشترین درصد جوانهشد یزنجوانه درصد 100 به منجر ،هاغلظت یتمام در ساعت 12برای  دیاس
 درصد 50 به دنیرس زمان د،یاس کیبرلیغلظت ج شیبا افزا ام مشاهده شد. پیپی 400و  200درصد(، در غلظت  47)

 1000ساعت در  19به  ام،پیپی 200ساعت در  31از  یافت و کاهش یساعت به صورت خط 12 ماری( در ت50T) یزنجوانه
در  50T یابی بهبرای دستزمان الزم  نیشتریب ونمود  تیتبع نیاز تابع گوس 50T، ساعت پرایمینگ 24 ماریت در .دیرس امپیپی

به غلظت  ،گوریشاخص و نیشتریب ،ساعت پرایمینگ 12 مارینشان داد که در ت جیساعت( به دست آمد. نتا 92) امپیپی 600
دقیقه در اسید سولفوریک  12ورکردن بذرها به مدت غوطه .تعلق داشت دقیقه تیمار اسید سولفوریک 12پس از  امپیپی 400

ساعت جهت شکست خواب و افزایش شاخص ویگور بادآورد  12ام به مدت زمان  پیپی 400و پرایمینگ جیبرلیک اسید با 
 شود.توصیه می

  .گوریو شاخص ی،سرماده ،یزنجوانهدرصد  د،یاس کیبرلیج ،کیسولفور دیاس :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
To evaluate the effects of different treatments on seed dormancy breaking of Notobasis, two separate 
experiments were conducted at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, in 
2017 with three replications. The first experiment included nine physical, mechanical and chemical 
treatments (control, surface scarification, intense scarification, one and two weeks of chilling at 4°C, 
soaking into hot water for two hours without scarification , soaking in 25°C distilled water for two hours 
with scarification  and acid treatment for six and 12 minutes) based on completely randomized designs 
(CRD). The Second experiment was hormone priming arranged as a factorial experiment based on 
completely randomized design with gibberellin concentrations (0, 200, 400, 600, 800 and 1000 ppm) and 
priming duration (12 and 24 hour) as the treatments. The highest seed germination (40%) obtained from 12 
minutes of acid treatment. Results showed that seed germination reached to 100% after priming seeds with 
GA3 concentrations for 12 hours. However, increase the priming durations to 24 hours, significantly 
declined seed germination to 47% in 200 and 400 ppm of GA3 concentrations. The Increase of GA3 
concentrations in 12 hours led to a linear reduction of T50 from 31 hours in 200 ppm to 19 hours in 1000 
ppm). In 24 hours of priming treatment, T50 followed a Gaussian function and the highest T50 (92 hours) 
was obtained from 600 ppm. It is recommended to immerse the seeds for 12 minutes in sulfuric acid and 
prime with 400 ppm GA3 acid for 12 hours to break dormancy and increase the vigor index. 
Keywords: Chilling, germination percentage, gibberrelin, sulfuric acid, vigor index 
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 مقدمه

ی قابو  پراکنش یهاسمیمکان از یکیعنوان بذر به خواب

 ف،یتعر نظر از .(Fenner, 2012) شودیشناخته م اهانیگ

 لیتکم و انجام یراموقت بذر زنده ب یخواب بذر ناتوان

 یطیمطلوب و مناسب مح طیتحت شرا ،یزنجوانه ندیفرا

 از. (Finch‐Savage & Leubner‐Metzger, 2006) است

کننده خواب بذر،  جادیعوامل ا نیتریاصل جمله

که شامل  باشدیم پوسته کیآناتوم یساختارها

اجزا ممکن  نیو ا است)پوسته بذر(  ندوسپرم و تستاآ

لف در حاالت مخت ی،بیبه صورت ترک ایو  ییاست به تنها

Baskin,  & (Baskinخواب بذر مشارکت داشته باشند 

2004). 

 بذر خواب از ییرها منظوربه یمختلف یهاروش تاکنون

 نمونه، یبرا. است شده برده کارهب بذر یزنجوانه شیافزا و

 بر یمبنSolichatun et al. (2016 ) قاتیتحق جینتا

 داد نشان( Delonix regia) یطاووس گل خواب شکست

 ورهغوط ،خواب شکست یبرا یکیزیف ماریت نیبهتر که

 درجه 98 جوش آب در قهیدق پنج مدت به بذرها نمودن

جیبرلیک  امپیپی 100 کاربرد نیهمچن. بود سلسیوس

 به نسبت( درصد 22) زنیجوانه شیافزا به منجر ،اسید

. (Solichatun et al., 2016) شد یهورمون یمارهایت ریسا

 روی et al.  Khajeh-Hosseini (2011) قاتیتحق جینتا

که بذرهای شش گونه،  داد نشان هرزعلف گونه 20

 ،خواب نبودند دارایو احتماال  داشتند ییباال یزنجوانه

 خروس تاج بذرهای خواب ،کیسولفور دیاس اما

(Amaranthus retroflexusسوروف ،) (Echinochloa 

crus-galli( سلمه ،)Chenopodium albumو خارشتر ) 

(Alhagi sp را )خردل یبذرها خواب بر طرف نمود و

 Avena) یوحشوالفی(، Sinapis arvensis) یوحش
Laevigata،) ناخنک (Goldbachia Laevigata )و 

 ماریتبرطرف شد.  یتوسط سرماده (Allysum sp) قدومه

شور علف بذرهای یزنجوانه باعث ،میپتاس تراتین

(Salsola nitraria)، سیسوروف و فاالر (Phalaris 

minor )65آب گرم همچنین مشخص شد که تیمار . شد 

 Abutilon) گاوپنبه ، خواب بذرساعتمیمدت ن به درجه

theophrasti )قاتیتحق جی. نتارا از بین برد Alebrahim 

et al.  (2011 )ر ب ییایمیش یمارهایبر کاربرد ت یمبن

( Prosopis farcta)کهورک هرز شکست خواب علف

 50 و 30 مدت به کیسولفور دیاس کاربرد که داد نشان

 .بودند مناسب کاشمر و برازجان توده دو یبرا قهیدق

های استفاده از تیمارهای هورمونی، باعث بهبود ویژگی

 های آنتیزنی بذر از طریق افزایش فعالیت آنزیمجوانه

 Siadat)شود اکسیدان از جمله کاتاالز و پراکسیداز می

et al., 2011, 2012)دست آمده از مطالعه . نتایج به

(Tavili et al., 2010) نشان داد که تیمار پرایمینگ می-

طور را بههای بروموس زنی بذرهای ژنوتیپتواند جوانه

تحقیقات تیمارهای مختلف بر  داری بهبود بخشد.معنی

هرز یک ساله از خانواده شکست خواب شش علف

 ،Guizotia scabraهرز آستراسه نشان داد که سه علف

Parthenium hysterophorus  وVerbesina 

encelioides سرمایی، دودندان تحت تاثیر چینه

(Bidens pilosaو ) ( گالینسوگاGalinsoga parviflora )

 Tagetesوسیله چینه گرمایی و جعفری معطر )به

minutaوسیله نگهداری در انبار خشک، خواب ( به

 (. et al.,Karlsson 2008بذرشان کاهش یافت )

 از یفراوان یهانمونه ،رانیا زمانیعز کشور یغن فلور

در  یجامع یکه تاکنون بررس شودیم شامل را اهانیگ

انجام نشده  هاآن یزنجوانهشناسی بذر و خصوص زیست

 Notobasis یبادآورد با نام علم اهیگمثال،  یاست. برا

syriaca L.))  ( تهی)کمپوز سانانکالهپرکاز خانواده

-سانتی 150ساله و علفی، با ارتفاع است که گیاهی یک

های صورتی و های مستطیلی، گلبرگمتر، دارای برگ

در استان خوزستان  و (Jeanes, 1999) باشدمیارغوانی 

و در اطراف مزارع مشاهده و حضور  میدر مزارع گندم د

 یزنجوانه شناسیزیست خصوص در (.1شکل ) دائم دارد

گزارش و  گونهچیهرسد که نظر میبه اه،یگ نیبذر ا

)داخل و خارج کشور(  مستند و قابل دسترسی قیتحق

 . ندارد وجود
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)ثبت شده توسط نویسندگان در شهرستان باوی،  .Notobasis syriaca Lهای انتهایی گیاه تصویر گل آذین و برگ -1شکل 

 مالثانی(
Figure 1. Image of Notobasis syriaca L. (Recorded by authors, Bavi, Mollasani) 

 
 در زمستانه غالت و گندم مزارع در اهیگ نیا ظهور

 گسترش به رو هرزعلف کی عنوانبه را آن خوزستان،

 نیا رانگپژوهش یهایاگرچه بررس است؛ مطرح نموده

 نیا شدن مطرح لیپتانس خصوص در یشنهاداتیپ مقاله،

 زین یداروئ خواص یدارا که ژهیو اهیگ کی عنوانبه اهیگ

 ،هیدر مراحل اول از این رو،. دینمایم مطرح را باشدمی

-یم اهیگ نیبذر ا اتیشناسی و خصوصشناخت زیست

 ق،یتحق نیهدف از انجام ابنابراین باشد.  دیتواند مف

  اشد.بمی تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر یبررس

 

 هاروش و مواد

تیمارهای مختلف فیزیکی، مکانیکی، ارزیابی  منظور به

ورد، بادآ اهیگ بذر خواب شیمیایی و هورمونی برشکست

ر د ،جداگانه در سه تکرار شیبه صورت دو آزما یپژوهش

 یعیو منابع طب یدر دانشگاه علوم کشاورز 1396سال 

 خوزستان انجام گرفت.

 جمع آوری بذرها

یاه گهای رسیده و باز شده این کاپیتول ،پس از برداشت

های رسیده از بوته 1396در اواسط اردیبهشت ماه 

مالثانی، به  -بادآورد از اطراف مزارع شهرستان باوی

هرز دانشگاه علوم کشاورزی و هایآزمایشگاه علوم علف

ا به همنابع طبیعی خوزستان انتقال داده شدند. کاپیتول

مدت یک هفته در آزمایشگاه خشک شدند و سپس با 

ا جداسازی شدند. تست اولیه از بذرها در کوبیدن، بذره

درجه سانتیگراد انجام گرفت و بذرها فاقد  20دمای 

ماه در دمای اتاق زنی بودند. بذرها به مدت ششجوانه

نی زنگهداری شدند و قبل از آزمایش، دوباره تست جوانه

 زنی بودند.ها انجام شد و بذرها فاقد جوانهروی آن

فیزیکی، مکانیکی و آزمایش اول )تیمارهای 

 شیمیایی(

 یامارهیت با نه آزمایشی به صورت طرح کاماًل تصادفی

 یدهخراششامل شاهد،  ی و شیمیاییکیمکان ی،کیزیف

 مدت به مرطوب یسرماده ،سخت یدهخراش ،یسطح

هفته )به دو مدت به مرطوب یسرماده هفته، کی

 ،صورت ساندویچی در دمای چهار درجه سلسیوس(

 مدت به( وسیسلس درجه 90) مقطرداغ آب با وشستش

 در مقطر آب با شستشو دهی،دوساعت بدون خراش

با خراش دوساعت مدت به سلسیوس درجه 25 یدما

 مدت به درصد( 96) ظیغل کیسولفور دیاس ماریت ،دهی

 12 مدت به ظیغل کیسولفور دیاس ماریت و قهیدقشش 

 ,.Pe et al  به روش ییشودیاس ماریتاجرا شد،  قهیدق

دهی سطحی بروی سمباده خراش .گرفت انجام (1975)

دهی سخت و با نیروی بسیار کم انجام شد و در خراش
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بروی کاغذ سمباده با نیروی بیشتر و زمان بیشتری اجرا 

 شد.

 آزمایش دوم )هورمون پرایمینگ(

 در قالب طرح کامالً و  لیبه صورت فاکتور شیآزما 

پرایمینگ  هورمون ماریتانجام گرفت.  یتصادف

، 600، 400، 200، صفر یها)جیبرلیک اسید در غلظت

و مدت زمان عنوان عامل اول به( امپیپی 1000، 800

عامل عنوان بهساعت  24و  12در دو زمان  نگیمیپرا

 10به قطر  ییاهشید ی. از پتردر نظر گرفته شددوم 

 ربست عنوانبهواتمن  یعدد کاغذ صاف دومتر و یسانت

-یهر پتر درون. (ISTA, 2013) شد استفاده یزنجوانه

منظور انجام عدد بذر قرار داده شد و سپس به 25 ،شید

 20 یدما میتنظ با توریناژرم درون هایپتر ،یزنجوانه

مدت زمان  .ندشد داده قرار )ثابت( وسیسلسدرجه 

و هشت ساعت در نظر  16ترتیب روشنایی و تاریکی به

ساعت  12هر  ،زدهجوانه یبذرها شمارش گرفته شد.

 و روز ادامه داشت 14 تا بذرها ششمارانجام گرفت و 

ر د یزنجوانه اریعنوان معچه بهشهیمتر ریلیخروج دو م

قابل ذکر است که در . (ISTA, 2013)نظر گرفته شد 

آزمایش دوم و بر اساس نتایج آزمایش اول، بذرها در 

دقیقه در اسید سولفوریک قرار گرفتند و سپس  12ابتدا 

پیش تیمار شدند. شاخص بنیه یا ویگور بذر، از 

دست زنی در طول گیاهچه بهجوانهحاصلضرب درصد 

 آمد.

 شد محاسبه1 معادله ی، با استفاده اززنجوانه سرعت

(Ranal and Santana, 2006) 

𝑁𝑖           1 معادله

𝑇𝑖
GR = Σ         

: 𝑇𝑖و زده در هر روزجوانه یتعداد بذرها :𝑁𝑖 که در آن،

 بود. شیتعداد روزها پس از آزما
و  SASها با استفاده از نرم افزار داده لیتحلو  هیتجز

 داریمعن تفاوت حداقل آزمونبر اساس  نیانگیم سهیمقا

(LSD )یبرا .گرفت انجام درصد پنج سطح در 

سه  دیگموئیس ی به معادلهتجمع یزنجوانهروند  برازش

( 14 نسخه) گماپالتیاز نرم افزار س ،(2)معادله  پارامتره

 . شد استفاده

                                                                                                                                                                          
1 Root Mean Square Error 

  (2) معادله
                    𝐺 =  

𝑎

1+𝑒𝑥𝑝 (−𝑏(𝑇−𝑇50))
 

 

خط و  بیش :b ،یزنحداکثر جوانه :aمعادله،  نیا در

50T: ی زنجوانهدرصد  50به  دنیرس یزمان الزم برا
 بود.

 ینیبشیپ و شده مشاهده ریمقاد نیب یهمبستگ زانیم

ریشه  نی( و همچن2R)نییتب بیضر از استفاده با ،شده

. (3)معادله شد نییتع( RMSE1) مربعات خطا نیانگیم

 نیب یاست که اختالف نسب ی، شاخص RMSE واقع در

 و دهدیم نشان را مشاهدات و شدهیساز هیشب ریمقاد

 دینمایم ارائهمدل  ینیبشیپ تیقابل از یفیتوص

(Timmermans et al., 2007). 

      (3معادله )
 







 2)(

1
predobs YY

n
RMSE

 

 

 ریبا مقاد :predY، مشاهده شده ریمقاد  :obsYکه در آن،

 است. تعداد مشاهدات :Nو  شده ینیبشیپ

 است آن دهندهکمتر باشد نشان RMSEچه مقدار  هر

 .است داشته یترمناسب برازش ،مدل که

 

 بحث و جینتا

 اول شیآزما جینتا

 یزنجوانه درصد

 وابخ شکست یمارهایت از استفاده که داد نشان جینتا

 ،دش یزنجوانه درصد شیافزا باعث ،بادآورد هرزعلف بذر

-به( 96)% ظغلی کیسولفور دیاس از استفاده کهطوریبه

 یزنجوانه زانیم نیشتریب توانست قهیدق 12 مدت

 با که بود یدرحال نیا ؛(2)شکل  نمود جادیا را( 40)%

 قه،یدق شش به کیسولفور دیاس ماریت زمان کاهش

-یمعن اختالف که دیرس درصد 28 به یزنجوانه درصد

 داشت ییدشویاس دقیقه 12 با سهیمقا در یدار

 یمامت که بود تیواقع نیا انگریب جینتا البته. (2)شکل

 اعثب توانندینم بذر خواب شکست یکیزیف یمارهایت

 در ساندنیخ ماریت در. شوند بادآورد بذر در یزنجوانه

درجه  25 آب در ساندنیخ ،یدهخراش بدون داغ آب
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 به مرطوب یسرماده و یدهخراش با همراه سلسیوس

 از که را در پی نداشتند یزنجوانه چیه ،هفته دو مدت

 نشان را یداریمعن اختالف شاهد ماریت با ،نظر نیا

زنی، احتماالً وجود موسیالژ د و دلیل عدم جوانهندادن

دهی فراوانی بود که در تیمارهای خیساندن و سرما

مرطوب، دو هفته در اطراف بذرها وجود داشت 

 یسرماده ماریت که بود نیا جالب نکته(. 3)شکل

 هشت شیافزا به منجر ،هفته کی مدت به مرطوب

دو هفته  ماریبا ت سهیدر مقا یزنجوانه یدرصد

 . (2)شکل مرطوب شد یسرماده

 

 
 بادآورد بذر خواب شکست یمارهایت اثر یزنجوانه درصد نیانگیم سهیمقا -2 شکل

Figure 2. Mean comparisons of dormancy breakage treatment effects on Notobasis seed germination

 یزنجوانه درصد شیافزا ی سخت، سببدهخراش ماریت

 در کهطوریبه، شد دهی سطحیخراش با سهیمقا در

 یدهو در خراش 16 یزنجوانه درصد د،یشد یدهخراش

 انجام هنگام در(. 2دست آمد )شکل بهدرصد  11ی سطح

 از توجهی قابل مقدار که شد مشخص یزنجوانه شیآزما

 ندکیم تراوش رونیب به بذر پوسته از متراکم الژیموس

 اریبس مطالعه نیا پژوهشگران خود یبرا ،مقدار نیا که

 وجودکه  رسدیم نظرهب(. 3)شکل  بود جالب و توجه قابل

 ندرو به ژنیاکس و آب نفوذ شدن محدود باعث ،الژیموس

 ورد،آباد یزنجوانه ییتوانا عدم یاصل لیدل و شودیم بذر

 نطوریهم و الژیموس توجه قابل مقدار و ادیز غلظت

 دیاس ماریت تیمز البته. باشدیم بذر پوسته یسخت

 ماده نیا احتماال که است مورد نیا در کیسولفور

 ورود و دکن هیتجز را الژیموس باتیترک تواندیم ییایمیش

 نیا نیهمچن. دینما لیتسه بذر درون به را ژنیاکس و آب

 مانع خود که را بذر سخت پوسته تا است قادر ماریت

 برطرف زین شودیم محسوب یزنجوانه یبرا یکیمکان

 .دینما

 یزنجوانه سرعت

 ییدشویاس یمارهایت در یزنجوانه سرعت نیشتریب

 روز در بذر 52/0 و 61/0 برابر ترتیببه که شد مشاهده

 ماریت در یزنجوانه سرعت نیکمتر. آمد دستبه

( روز در بذر 16/0) هفته کی مدت به مرطوب یسرماده

 یدهخراش یمارهایت با یداریمعن تفاوت که شد مشاهد

 .(4نداشت )شکل  یکیمکان
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 بذر پوسته یرو بر متراکم الژیموس تجمع -3 شکل

Figure 3. Mucilage accumulations on seed coat 
 

 با وجود که شد مشخص آمده، دستبه جینتا اساس بر

 ،یدهخراش ماریت در پوسته یکیمکان ممانعت رفع

 الژیموس یعنی یزنجوانه کننده محدود عامل همچنان

 ،کیسولفور دیاس حضور در بیترک نیا. داشت وجود

 تبادالت و آب ورود سرعت جهینت در و  بیتخر احتماال

 ییایمیش بازدارنده باتیترک خروج همینطور و یگاز

شده  لیتسه یرونیب طیمح به بذر از هافنل یبرخ مانند

ا در پی ر یشتریب تیفیو با ک عتریسر یزنجوانه و است

 مدل برازش. ( et al.,Tao 2000) داشته است

 یتجمع یزنجوانه یهاداده هب پارامتره سه سیگموئیدی

-یم زمان واحد در یزنجوانه سرعت کننده منعکس که

 ،یآبنوش از پس زمان شیافزا با که دهدیم نشان باشد،

. فتای شیافزا یدیگموئیس صورت به یزنجوانه سرعت

 12 و شش مدت به کیسولفور دیاس کاربرد ماریت در

ساعت )پارامتر  111و  86 یهازمان در ترتیببه ،قهیدق

50T )39( و )درصد 28 خود ) یزنجوانهدرصد  50 به 

 یدهخراش یمارهایدر ت نیهمچن. افتی( دست درصد

ساعت  115و  101برابر  ریمقاد نی، اسختو  یسطح

 (.1بود )جدول 

 
 بادآورد بذر خواب شکست یمارهایت ریتأث تحت یزنجوانه سرعت نیانگیم سهیمقا -4 شکل

Figure 4. Mean comparisons of the effects of dormancy breakage treatments on Notobasis germination 
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 بادآورد بذر یزنجوانه بهپارامتره  سه یدیگموئیس مدل برازش یپارامترها -1 جدول

Table 1. Estimated parameters of sigmoid model fitted to Notobasis seed germination 

 Cumulative germination 

Treatment a (%) b T50 (hour) Rsqr(adj) RMSE 

Surface scarification  11.54(0.36) 38.22(7.57) 101.32(8.09) 0.91 1.12 

Chilling( one week) 8.33(0.16) 0.98(0.22) 71.62(1.45) 0.99 0.83 

Sulfuric acid(6 minutes) 28.23(0.27) 25.50(1.92) 86.14(2.13) 0.98 0.93 

Sulfuric acid(12 minutes) 39.71(0.65) 32.01(3.41) 111.46(3.84) 0.97 2.04 

Intense scarification 16.82(0.29)  24.55(3.20) 115.51(3.66) 0.97 0.97 

 .باشدیم استاندارد یخطا دهنده نشان پرانتز داخل اعداد

Numbers in the parenthesis indicate the standard error. 

 

 دوم شیآزما جینتا

 دیسا کیبرلیج هورمون با بذر نگیمیپرا ماریت جینتا

 رد کننده نییتع اریبس عامل ،ماریت زمان که داد نشان

ر د نگیمیپرا هورمون. بود بادآورد بذر یزنجوانه شیافزا

 12 زمان مدت به دیاس کیبرلیج یهاغلظت یتمام

 ییدشویاس هایبذر یزنجوانهباعث شد تا درصد  ،ساعت

 مدت شیافزا کهنیا حال و برسد درصد 100 به شده

 شد یزنجوانه درصد شدن کاسته سبب ،نگیمیپرا زمان

 بود. ترمحسوس باالتر یهاغلظت در شدن کم نیا که

 کیبرلیج امپیپی 400و  200 ماریمثال در ت یبرا

 ترتیب برابربه یزندرصد جوانه ،ساعت 24به مدت  دیاس

 ام،پیپی 800که در غلظت یدرصد بود، درحال 58و  55

 نظربه(. 5شکل) افتی کاهش درصد 30 ریز به یزنجوانه

 ابذره گرفتن قرار زمان مدت شدن شتریبکه  رسدیم

 تعادل خوردن برهم باعث ،دیاس کیبرلیج محلول در

 جهینت در و ه استشد بذرها یهورمون و کیمتابول

رده ک رییتغ به شروع ی،زنجوانه شده کیتحر یندهایفرا

 یدر بذرها یزنجوانه کاهش باعث تینها در و است

 است.  هساعت شد 24شده به مدت  ماریت

 سه)سیگموئیدی  معادله برازش یپارامترها نیتخم

 شیافزا که داد نشان یزنجوانه یهاداده به( پارامتره

 تا شد باعث ،ساعت 24 زمان مدت به نگیمیپرا زمان

در  یزنجوانه حداکثر درصد 50 به یابیدست زمان

ز ا شیبه ب دیاس کیبرلیج امپیپی 600با  پرایمینگ

ساعت  12ساعت ) 25از  یعنی افزایش یابد؛ برابر 5/3

 برسد( گپرایمینساعت  24) ساعت 92( به نگیمیپرا

 اکثرحد ینیبشیپ ،a(. بر اساس پارامتر 2)جدول 

بذرها با  ماریت طینشان داد که در شرا یزنجوانه

ها، غلظت یساعت در تمام 12 مدت بهجیبرلیک اسید 

 در اما بود، یزنجوانه درصد 100 یدارا بادآوردگیاه  بذر

، بود توجه قابل اریبس جینتا پرایمینگ، ساعت 24

یش با افزا و بود درصد 47 ی،زنجوانه حداکثر کهطوریبه

 در یزنجوانه ،ساعت 24 به 12 از پرایمینگ زمان مدت

 هنکت کاهش یافت. ی جیبرلیک اسیدهاغلظت یتمام

 در نگیمیپرا ساعت 24 طیشرا در که نیا ترجالب

 بادآورد یزنجوانه ،(امپیپی 1000 و 800) باالتر غلظت

 دیرس درصد 25 و 20 ترتیببه ،خود ریمقاد نیبه کمتر

 .(2)جدول

به  دنیزمان رس ،) براساس ساعت( 50T پارامتر برآورد

-پی 1000 مارینشان داد که در ت ی،زندرصد جوانه 50

 50ساعت،  12جیبرلیک اسید به مدت زمان  امپی

زمان  دست آمد.بهساعت اول  19در  یزندرصد جوانه

 طیدر شرادرصد جوانه زنی 50الزم برای رسیدن به 

  ،ساعت 12یک اسید به مدت بذرها با جیبرل نگیمیپرا

 25) 600ساعت(،  23) 800 یهاترتیب در غلظتبه

  ساعت(  31)ام پیپی200ساعت( و  28) 400ساعت(، 

 50به  دنیزمان رس (،6شکل ). بر اساس (2)جدول بود

 نگیمیساعت پرا 24و  12 طیدر شرا یزندرصد جوانه

 12مدت زمان  بهپرایمینگ  طینشان داد که در شرا

غلظت  شیو با افزا بود یصورت خطروند به ،ساعت

 یصورت خطبه دنیزمان رس د،یاس کیبرلیهورمون ج

با ی، زندرصد جوانه 50به  دنیو زمان رس یافتکاهش 

پرایمینگ بذرها  طی. در شراافتیکاهش  015/0 بیش

 از راتییتغ روند ،دیاس کیبرلیج با ساعت 24 مدت به

ان که بیشترین زمطورید، بهنمو تیتبع نیگوس تابع

 تیمار زنی، دردرصد جوانه 50مورد نیاز برای رسیدن به 

 غلظت افزایش با و بود ساعت( 92) امپیپی 600
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 مجددا نزولی بود روند امپیپی 600 از دیاس کیبرلیج

 (.6)شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادآورد شده ییدشویاس یبذرها یزنجوانه بر نگیمیپرا هورمون ماریت اثر -5 شکل
Figure5. Effect of hormone priming on acid stratified seeds of Notobasis 
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نگیمیپرا هورمون از پس بادآورد بذر یتجمع یزنجوانه بهپارامتره  سه یدیگموئیس مدل برازش یپارامترها برآورد -2 جدول  

Table 2. Estimated parameters of Notobasis seed Cumulative germination fitted to Sigmoid model after 

hormone priming 
  a (%) b T50 (hour) Rsqur(adj) RMSE 

12 200 99.98(0.59) 6.72(0.39) 31.58(0.45) 0.99 1.97 

400 100.00(1.11) 7.09(0.75) 28.77(0.87) 0.98 3.72 

600 99.95(0.52)  6.88(0.36) 25.76(0.41) 0.99 1.78 

800 99.96(0.69) 6.90(0.48) 23.37(0.54) 0.99 2.36 

1000 99.67(0.68) 6.13(0.44) 19.08(0.52) 0.99 2.38 

24 200  47.82(1.01) 10.57(2.04)  51.38(2.48) 0.97 3.15 

400 47.26(1.09) 20.89(2.81) 75.54(3.64) 0.97 2.94 

600 26.24(0.65) 28.33(3.31) 92.75(4.25) 0.98 1.52 

800 20.89(0.71) 20.17(4.32) 59.15(5.35) 0.94 1.98 

1000 25.59(0.58) 3.16(0.90) 41.18(1.47) 0.96 1.94 

 .باشدیاستاندارد م ینشان دهنده خطا پرانتزاعداد داخل 

Numbers in the parenthesis indicate the standard error. 
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 یهازمان و دیاس کیبرلیج مختلف یهاتغلظ در یزنجوانه درصد 50 به دنیرس زمان راتییتغ روند -6 شکل

 نگیمیپرا
Figure 6. Time to 50% of seed germination under different gibberellic acid concentrations and priming 

durations 
 

 24 و 12 زمان جیبرلیک اسید در با بذر پرایمینگدر 

 یاوتمتف کامال یالگو یدارابنیه بذر  ،پرایمینگ ساعت

 یالگو ،ساعت 12به مدت  یهورمون ماریتشیپ. بود

با  کهطوریبه ،نمود جادیبذر ا هیرا در بن یشکل کیپ

 400به  200از  دیاس کیبرلیغلظت هورمون ج شیافزا

دست آمد و سپس در بذر به هیبن نیشتریب ام،پیپی

 در و داشت یداریکاهش معن ام،پیپی 600غلظت 

 جینتا .کرد دایپ را یثابت بایتقر روند زین هاغلظت ریسا
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 یهاغلظت ریتأث تحت بذر هیبن راتییتغ روند یبررس

 یالگو ،ساعت پرایمینگ 24جیبرلیک اسید در زمان 

را از خود نشان  امپیپی 600به  امپیپی 200از  یکاهش

 ،میمال بایتقر بیش اب یکاهش یروندبا داد و سپس 

 12بذر در  هیبن زانیم نیشتری(. ب7متوقف شد )شکل 

 900برابر  ام،پیپی 400و در غلظت  پرایمینگعت سا

 جادیبذر ا هیبن نیشتریبرابر ب سهواحد بود که حدود 

جیبرلیک اسید  پرایمینگساعت  24شده در زمان 

 بذر هیبن که داد نشان جینتا( بود. امپیپی 400)غلظت 

 از جیبرلیک اسید با ساعت 12 پرایمینگ طیشرا در

 اام ،داشت یثابت بایتقر روند ام،پیپی 1000 تا 600

 200) دیاس کیبرلیج ترنییپا یهاغلظت در هیبن زانیم

 (.7)شکل  بیشتر شد ،(امپیپی 400 و
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 جیبرلیک اسید پرایمینگ اثر تحت بذر هیبن راتییتغ روند .7- شکل

Figure 7. Changes of seed vigor due to gibberellic acid seed priming treatment 

 

 گیری کلینتیجه

 و گازها حرارت، درجه از جمله محیطی متعددی عوامل

 تحت را هابذر زنیجوانه و خواب میزان توانندمی نور

 Oracz and Karpiński, 2016; (Née دهند قرار تاثیر

et al., 2017) .با هرزعلف هایگونه اکثر بذر زنیجوانه 

 شودمی تحریک گیاهی رشد کننده تنظیم مواددریافت 

(Shu et al., 2016; Yanmei et al., 2018)در برنامه .-

 بذر خواب به توجه ،هرزهایهای مدیریت تلفیقی علف

 ، ازبذرها شدن سبز نحوه و خواب مکانیزم از آگاهی و

 ,Baskin & Baskin) برخوردار است ایویژه اهمیت

2004; Graeber et al., 2012) .قاتیتحق جینتا 

(Rafieiolhossaini et al. (2015 نشان داد که برای )

برطرف نمودن خواب بذر شیرین بیان، قرارگیری بذرها 

 یغرقاب برا ماریتدر آب جوش به مدت دو دقیقه و 

درصد  شافزایبر  مارهایت مؤثرترین ،روزدو مدت 

ی شیمیایی و مارهایتباشند. کاربرد می یزنجوانه

بر  یریتأثهورمونی )نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید(، 

که هورمون ؛ درحالینداشت انیب نیریخواب بذرهای ش

ام، پیپی 1000جیبرلیک اسید در غلظت  پرایمینگ با

 باریجه  تواند باعث رفع خواب بذرهایمی

(Ferula gummosa)  شود(Rouhi et al., 2012). 

 هرزعلف بر Karimojeni et al. ( 2010) قاتیتحق جینتا

 به 100 از جیبرلیک اسید داد که افزایش نشان تاتوره

 درصد 20 از شیبرا  یزنجوانه درصد ،امپیپی 400

 یهاغلظت در نور داد. همچنین مشخص شد که شیافزا

-می یزنجوانه از یبازدار باعث ،اسیدجیبرلیک  یباال

حاکی  Alebrahim et al.  (2011) تتحقیقا جینتا. شود

 20به مدت  از اثر مثبت استفاده از اسید سولفوریک

( Acroptilon repens) تلخه خواب شکست بردقیقه 

 هرز توق توسطخواب علف شکستبود. 

 KarimMojeni et al.  ( 2010)  نشان داد که کاربرد

بر  یریتاث چیه ،کیسولفور دیبا اس یدهاتفون و خراش
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 Mazhari etقاتیتحق جینتا شکست خواب توق نداشت.

al.  (2015) نور و سرما دما، مختلف یمارهایت روی اثر 

 اه،یدگیب پس،یلیجآ هرزیهاعلف بذرهای یزنجوانه بر

 یمرغپنجه و گندم گل ،یوحش ارزن چک،یپ ،یموشدم

 یدما در هفته سه مدت به تیمار سرمادهی که داد نشان

باعث بر طرف شدن خواب بذرها  ،گرادیسانت درجه پنج

 شد.

( نشان داد که بهترین تیمار 2018) et al. Vaisi نتایج

(، Gundelia tournefortiiشکست خواب کنگر وحشی )

گرم میلی 1000دهی به همراه اسید جیبرلیک خراش

 .دهی به مدت شش هفته بودبر لیتر در یک دوره سرما

بررسی تیمارهای مختلف شکست خواب بابا آدم 

(Arctium lappa نشان داد که کاربرد )درصد  2/0

درجه سلسیوس،  70نیترات پتاسیم و آب داغ 

باشد خواب میترین روش برای شکست مناسب

(Nabaee et al., 2013). 

دهد که مکانیسم خواب بذر این پژوهش نشان می جینتا

-گیاه بادآورد، از نوع خواب ترکیبی )فیزیکی

فیزیولوژیک( است و برای برطرف کردن آن، ابتدا تیمار 

دقیقه و  12اسیدشویی با اسید سولفوریک به مدت 

لیک با جیبر سپس استفاده از تیمار پرایمینگ هورمونی

الزم  ساعت 12 ام و به مدتپیپی 400اسید به غلظت 

 .است
 

 سپاسگزاری

 ارهشم به پژوهشـی مصوب طـرح بخشی از این تحقیق،

 معاونت پژوهشــی از وسیلهبدین .باشدمی 39/961

 طبیعــی منــابع و علوم کشــاورزی دانشــگاه

 مالک تحقیق طرح هزینـه اعتبار تأمین بابت خوزستان

داریم.  را قدردانی و تشکر
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