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چکیده
گیاه بابا آدم ( )Arctium lappaگیاه دارویی ارزشمندی است که دارای مشکل خواب بذر است .این پژوهش بهمنظور
بررسی تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر گیاه بابا آدم بر تحریک جوانهزنی این گیاه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر در
سال  1395انجام شد .تیمارهای شکست خواب بذر در قالب طرح کامال تصادفی با پنج تکرار انجام شد .بیشترین درصد جوانه-
زنی در تیمارهای اسید جیبرلیک ( 500پیپیام)  +خراشدهی با اسید سولفوریک  75درصد ( 86درصد) ،اسید جیبرلیک
( 500پیپیام)  +خراشدهی با آب داغ  70درجه سلسیوس ( 87درصد) و اسید جیبرلیک ( 500پیپیام)  +خراشدهی با آب
داغ  90درجه سلسیوس ( 84درصد) مشاهده شد .خراش دهی بذر با آب داغ در مقایسه با اسید سولفوریک بهتر بود زیرا
استفاده از اسید سولفوریک سبب افزایش گیاهچههای غیر نرمال شد .بیشترین میزان گیاهچههای غیر نرمال در بذرهای تیمار
شده با اسید سولفوریک  75درصد ،اسید جیبرلیک ( 500پیپیام)  +خراشدهی با اسید سولفوریک  75درصد و نیترات
پتاسیم (یک درصد)  +خراشدهی با اسید سولفوریک  75درصد مشاهده شد ( بهترتیب  11/3 ،11/7و  10/9درصد) .تیمار
بذرها با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک سبب افزایش فعالیت آنزیم آلفاآمیالز و غلظت اکسین گیاهچه بابا آدم شد درحالیکه
سبب کاهش غلظت آبسزیک اسید گیاهچه شد .بیشترین شاخص ویگور در تیمار اسید جیبرلیک ( 500پیپیام)  +خراش-
دهی با آب داغ  70درجه سلسیوس مشاهده شد .بهطورکلی نتایج نشان داد تیمار خراشدهی بذر بابا آدم با آب داغ  70درجه
سلسیوس بهمدت  10دقیقه و بهدنبال آن خیساندن بذر در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک بهمدت  12ساعت بهترین
تیمار برای بهبود جوانهزنی و تحریک رشد گیاهچه بابا آدم میباشد.
واژههای کلیدی :آب داغ ،آلفاآمیالز ،اسید جیبرلیک ،اسید سولفوریک ،درصد جوانهزنی
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; Keshtkar et al., 2009; Sharifi et al., 2017؛El-
.)Dengawy, 2005

مقدمه
بابا آدم با نام علمی  Arctium lappaگیاهی است
متعلق به خانواده کاسنی که در مناطقی از ایران بهصورت
خودرو میروید .این گیاه در تصفیه خون ،پاکسازی
سیستم لنفاوی ،درمان نقرس و بیماریهای عفونی کاربرد
دارد ( .)Zargari, 1995یکی از مشکالت عمده جهت
تکثیر گیاه بابا آدم خواب بذر آن است که تکثیر این گیاه
ارزشمند را با مشکل مواجه نموده است ( Bhardwaj et
 .)al., 2010خواب بذر یک عامل اصلی بازدارنده تکثیر
بسیاری از گیاهان دارویی در مزرعه است زیرا خواب بذر
یک مکانیسم کلیدی برای بقای بذراین گیاهان وحشی در
طبیعت است و بههمین دلیل جوانهزنی و استقرار گیاهچه
این گیاهان در مزارع به کندی انجام میشود .خواب بذر
علل متعددی دارد که میتوان به نارسبودن جنین ،پوسته
ضخیم بذرکه مانع جذب آب و اکسیژن شده و یا از خروج
گیاهچه ممانعت میکند ،وجود مواد بازدارنده در پوسته
بذر و یا ترکیبی از این عوامل باشد ( Finkelstein et.al,
 .)2008با توجه به علل ایجادکننده خواب بذر میتوان
روشهای آزمایشگاهی مختلفی نظیر خراشدهی پوسته
بذر با اسید ،ایجاد دوره تناوب نوری ،سرمادهی بذر و
استفاده از ترکیبات شیمیایی نظیر نیترات پتاسیم و یا
تنظیمکنندگان رشد مانند اسید جیبرلیک را استفاده
نمود.
بررسی سطوح غلظت تنظیمکنندگان رشد در تحریک
جوانهزنی بذور دارای خواب مورد توجه است و استفاده از
ترکیباتی نظیر اسید جیبرلیک ،اکسین و سیتوکنین به
صورت منبع خارجی و در غلظت مناسب در رفع مشکل
خواب بذر در بسیاری از موارد گزارش شده است ( Patil,

خراشدهی پوسته بذر در بذوری که ضخامت پوسته
مانع از جذب آب و اکسیژن و یا ممانعت از خروج گیاهچه
میشوند روشی مرسوم و کارآمد است و به این منظور از
غلظتهای مختلف اسید ،آب داغ ،سمباده و ماسه استفاده
میگردد .این تیمارهای فیزیکی با ایجاد رخنه در پوسته
بذر تبادالت رطوبتی و گازی بذر با فضای اطراف خود را
تسهیل نموده و موجب کاهش مقاومت پوسته بذر جهت
خروج از بذر میشوند ( .)Dewir et al., 2011مدت زمان
تماس بذر با اسید و آب داغ مهم است زیرا این ترکیبات
ممکن است ضمن ایجاد رخنه در پوسته بذر به جنین
صدمه زده و موجب ایجاد جوانههای غیرنرمال و حتی
کاهش درصد جوانهزنی گردد (.)Abbasi et al., 2014
مطالعه شکست خواب بذر بابا آدم نشان داد که استفاده از
تیمار اسید سولفوریک غلیظ یا آب داغ بهمدت زیاد موجب
افزایش تعداد گیاهچههای غیر نرمال شد .در یک تحقیق
بهترین تیمار جهت غلبه بر خواب بذر بابا آدم استفاده از
نیترات پتاسیم و خراشدهی پوسته بذر با آب داغ 70
درجه سلسیوس بود ( .)Nabaee et al., 2013خیساندن
بذر بابا آدم در محلول اسید جیبرلیک  500پیپیام پس
از خراشدهی بذر با اسید سولفوریک مناسبترین تیمار
جهت شکست خواب بذر بابا آدم معرفی شد ( Bhardwaj
 .)et al., 2010استفاده از ترکیبات دارای نیتروژن مانند
نیترات پتاسیم نیز یک روش شناختهشده و مرسوم جهت
شکست خواب بذر و تحریک جوانهزنی بذر است .نیترات
پتاسیم با تاثیرگذاری بر فیتوکرومها بر روابط نوری درون
بذر و شکست خواب بذر گیاهان موثرند ( Giba et al.,
.)1998

et al., 2012; Darveshi zidabadi et al., 2015

اهمیت زراعت گیاهان دارویی در مزارع بهمنظور پرهیز
از تخریب منابع طبیعی از یک سو و مشکل جوانهزنی بذر
بابا آدم در مزرعه که ناشی از خواب بذر این گیاه است
موجب شد تا روشهای احتمالی موثر بر شکست خواب
بذر بابا آدم در این پژوهش بررسی شود.

; .)Sumlu et al., 2010بذر گیاه بابا آدم دارای خواب
است و خیساندن بذر در محلول اسید جیبرلیک پس از
خراشدهی پوسته بذر با اسید سولفوریک موجب تحریک
شدید جوانهزنی بذر بابا آدم شد ( Bhardwaj et al.,
 .)2010موثربودن کاربرد اسید جیبرلیک در تحریک
جوانه زنی بذر بسیاری از گیاهان دارای خواب بذر به اثبات
رسیده است و برای آن دالیل مختلفی نظیر جایگزینی نیاز
سرمایی ،تحریک آنزیمهای موثر در جوانهزنی و رسیدگی
جنین گزارش شده است (;Sharefi et al., 2015

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1395در آزمایشگاه تکنولوژی
بذر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر بهمنظور بررسی
روش های غلبه بر خواب بذر گیاه بابا آدم (Arctium
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بهمنظور آغاز آزمایش ،بذرهای یکسان و هم اندازه جدا
شده و با محلول هیپوکلریت سدیم پنج درصد بهمدت دو
دقیقه ضدعفونی و پس از آن سه بار با آب مقطر شسته
شدند .آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی در پنج تکرار
انجام شد .تیمارهای آزمایشی به شرح جدول  1بود .قبل
از شروع آزمایش ،پتریدیشها ،پنس و سایر وسایل
آزمایشگاهی در دستگاه اتوکالو در دمای  100درجه
سلسیوس ضدعفونی شدند .میز کار نیز با الکل اتانول 70
درصد ضدعفونی شد .برای تامین اسید سولفوریک و
نیترات پتاسیم از محصوالت شرکت مرک و اسید
جیبرلیک نیز از شرکت سیگما استفاده شد .محیط
آزمایش پتریدیشهای شیشهای به قطر  9سانتیمتر بود.
در هر پتریدیش  25عدد بذر بابا آدم ضدعفونیشده
تیمارشده روی یک الیه کاغذ صافی قرار گرفت و بذرها به
دستگاه جوانهزنی با شرایط دمای  22درجه سلسیوس16 ،
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی منتقل شد .جزییات
نحوه تیمار بذر در جدول  1آمده است.

) lappaانجام شد .بذر بابا آدم در ابتدای خرداد ماه 1395
از مزرعه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شوشتر برداشت شد و تا زمان انجام آزمایش
در ظرف شیشهای در دمای اتاق و به دور از نور نگهداری
شد .قبل از شروع آزمایش ،یک تست جوانهزنی اولیه به-
منظور بررسی وجود خواب بذر انجام شد و حدود 11
درصد بذرها در یک دوره آزمایش سی روزه جوانه زدند که
بیانگر خواب توده بذری بود .در ادامه  10گرم بذر خشک
جدا و وزن شده و سپس در آب مقطر خیسانده شدند .از
 8صبح تا  8شب هر دو ساعت بذرها وزن شدند (بهمدت
 12ساعت) و در پایان  12ساعت وزن توده بذرها نسبت
به وزن خشک اولیه حدود  16درصد افزایش یافت .سپس
بذرها به محیط جوانهزنی منتقل شده و بهمدت  6روز هر
 12ساعت یکبار این نمونهها توزین شدند و بذرها نسبت
به روز اول ،طی یک هفته حدود یک درصد افزایش وزن
داشتند لذا خواب فیزیک این بذرها تایید شد ( Park,
.)2017

جدول  -1تیمارهای آزمایشی شکست خواب بذر بابا آدم
Table1- Arctium lappa seed dormancy breaking treatments
Control
GA3+ H2SO4 50%
شاهد
خیساندن در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک  50درصد
)Socking in water (12 h
GA3+ H2SO4 75%
خیساندن در آب
خیساندن در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک  75درصد
)Socking in KNO3 1% solution (12 h
GA3+ hot water 70 0C
خیساندن در محلول نیترات پتاسیم یک درصد
خیساندن در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک  +آب داغ  70درجه سلسیوس
)Socking in GA3 solution (500 ppm, 12 h
GA3+ hot water 90 0C
خیساندن در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک
خیساندن در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک  +آب داغ  90درجه سلسیوس
)H2SO4 50% (3min
KNO3 + H2SO4 50%
اسید سولفوریک  50درصد
خیساندن در محلول نیترات پتاسیم یک درصد  +اسید سولفوریک  50درصد
)H2SO4 75% (3min
KNO3 + H2SO4 75%
اسید سولفوریک  75درصد
خیساندن در محلول نیترات پتاسیم یک درصد  +اسید سولفوریک  75درصد
)Hot water 70 0C (10min
KNO3 + hot water 700C
آب داغ  70درجه سلسیوس
خیساندن در محلول نیترات پتاسیم یک درصد  +آب داغ  70درجه سلسیوس
)Hot water 90 0C (10 min
KNO3 + hot water 900C
آب داغ  90درجه سلسیوس
خیساندن در محلول نیترات پتاسیم یک درصد  +آب داغ  90درجه سلسیوس

متوالی ثبت نشد .بذرهایی که ریشهچه آنها قابل رؤیت
بود یعنی طولی حدود دو تا سه میلیمتر داشت ،بهعنوان
بذر جوانهزده ثبت شد .در پایان صفات درصد جوانهزنی،
سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و طول ساقهچه ،زمان 50
درصد جوانهزنی ،وزن خشک گیاهچه ،شاخص بنیه بذر و
درصد گیاهچههای غیر نرمال بررسی شد .گیاهچه غیر
نرمال گیاهچهای بود که عالیم نکروزه ،پیچ خوردگی و
مویی را داشت.

به هر پتریدیش  7میلیلیتر آب مقطر اضافه شد و در
صورت لزوم آب مقطر در طی آزمایش اضافه میشد.
شمارش روزانه بذرها هر روز در راس ساعت مقرر انجام
میشد .نخستین شمارش جوانهزنی در چهارمین روز و
آخرین شمارش  34روز پس از اعمال تیمارها انجام
گرفت .پایان آزمایش هنگامی بود که روند جوانهزنی در
پتریدیشها متوقف شده و جوانهزنی جدیدی در سه روز
رشد غیر معمول نظیر ریشهچه و ساقهچه خیلی باریک و
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طول ریشهچه و طول ساقهچه به کمک خطکش و بر
اساس واحد میلیمتر اندازهگیری شد .به این منظور
خمیدگی گیاهچه باز شده و طول ریشهچه و طول ساقه-
چه از انتها تا محل اتصال به بذر اندازهگیری شد .وزن
خشک گیاهچه با ترازوی دقیق ( دقت  )0/0001بررسی
شد .به این منظور ریشهچه و ساقهچه از بذر جدا شد و در
یک پاکت کاغذی کوچک به آون با دمای  70درجه
سلسیوس بهمدت  48ساعت منتقل شد .درصد جوانهزنی
بر اساس رابطه زیر بررسی شد (.)Scott et al., 1984
GP= n/N×100
(رابطه )1
سرعت جوانه زنی بر اساس رابطه زیر سنجیده شد
(.)Kulkarni et. al., 2007
(GR = ∑( n1/t1 + ni/ti
(رابطه )2
در این روابط  :Nکل بذرهای کاشته شده :n ،کل
بذرهای جوانهزده : ni: ،تعداد بذرهای جوانه زده در یک
دوره مشخص (در این آزمایش هر روز) و  : tiروز شمارش
بذر است .شاخص بنیه بذر ( رابطه  )3بر اساس رابطه زیر
محاسبه شد (.(Elouaer and Hannachi, 2012
(رابطه )3

غلظت درونی هورمون اکسین و اسید جیبرلیک
برای بررسی غلظت درونی هورمسونهسای گیساهی نسیم
گرم بافت گیاهچه با اضافهکردن 20میلسیلیتسر متسانول در
هاون چینی له گردیسد .نمونسههسای لسهشسده در تساریکی و
دمای 4درجه سلسیوس بهمدت  16ساعت نگهسداری شسد
تا عمل انحالل هورمونها بهخوبی صورت گرفت .نمونههای
خردشده را توسط کاغذ صافی واتمسن شسماره یسک فیلتسر
نموده و بافتهای باقیمانده بر روی فیلتسر سسه بسار توسسط
متسسسانول شستشسسسو داده شسسسد .متسسسانول اضسسسافی توسسسسط
دستگاه  Freeze Dryerدر دمای  35درجه سلسیوس زیر
صفر تبخیر شده و سپس با اضافهکردن پتاس  0/2نرمسال،
اسیدیته محلول به  8/5رسانیده شد .به محلول بسهدسست-
آمده به میزان برابر اتیل اسستات اضسافه شسد تسا بخشسی از
ناخالصیها در آن حل شود .در این مرحله محلول دو فازی
گردید .فاز باالیی دور ریخته شده و  pHفاز پایینی توسسط
اسید هیدروکلریک  0/2نرمال به حدود  2/5رسسانده شسد.
نمونسسه را از فیلتسسر پلیتترافلواسسورواتیلن  0/45عبسسور داده و
سسسپس بسسه سسستون دسسستگاه  HPLCمسسدل ()KNAUER
تزریق گردید. .اجزای محلول بهدست آمده توسط دستگاه
 HPLCبسا سستون  ،C18شسدت جریسان  7/0 ml/minو
حالل اسید استیک  0/2درصسد و متسانول  100درصسد بسه
نسبت  50: 50در دمای  40درجه سلسیوس جدا گردیدند

SVI= GP×SL

در این روابط  GPدرصد جوانهزنی و  SLطول گیاهچه
بود.
فعالیت آنزیم آلفاآمیالز

(.)Kamal, 2010

جهت بررسی فعالیت آنزیم آلفاآمیالز ،پنج روز پسس از
آغاز آزمایش ،از  0/2گرم بافت بذر اسستفاده شسد .در ابتسدا
پنج میلیلیتر محلول  60میلیموالر بسافر فسسفات ( =pH
 )6.8به بافت گیاهی اضافه و سپس بهمسدت  15دقیقسه بسا
دور 12000دور در دقیقه سانترفیوژ شد .جهت اندازهگیری
آنزیم آلفاآمیالز ابتدا  0/5میلسیلیتسر محلسول نشاسسته بسه
داخل لوله آزمایش منتقل شسد ،سسپس  0/5میلسیلیتسر از
عصسساره تهیسسهشسسده بسسه آن اضسسافه و بعسسد از  30دقیقسسه
انکوباسیون در  37درجه سلسیوس بهوسیله یک میلیلیتر
اسید هیدروکلریدریک  0/1نرمال واکنش را متوقف کرده و
در ادامه یک میلیلیتر از معرف ید به آن اضافه شد .پس از
آن حجم محتوی لوله را با آب مقطر به حسدود  10میلسی-
لیتسسر رسسسانده و میسسزان جسسذب رنسس را بسسا اسسستفاده از
اسسسپکتروفتومتر مسسدل ( )DR 6000در طسسول مسسوج 620
نسسانومتر خوانسسده و بسسا نمونسسه شسساهد مقایسسسه شسسد (Kato-
.)Noguchi and Macias, 2008

برای دادههای درصد جوانه زنی از تبدیل دادههای
 Arcsinاستفاده شد .محاسبات آماری دادههای حاصل از
آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری  MSTATCانجام
شد و برای مقایسۀ میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج جدول  2نشان داد کلیه صفات مورد بررسی
تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت و اثر تیمارها بر
روی صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود.
درصد جوانهزنی ،فعالیت آنزیم آلفاآمیالز و درصد
گیاهچههای غیر نرمال
بررسی نتایج آزمایش نشان داد در شرایط شاهد میزان
جوانهزنی بذر بابا آدم  15درصد بود و این در حالی است
که تفاوت معنیداری میان درصد جوانهزنی بذر بابا آدم
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جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانهزنی و خصوصیات گیاهچه باباآدم
Table 2. Analysis of variance of the effect of Arctium lappa seed dormancy breaking treatment on germination and seedling characteristics
وزن خشک
درصد گیاهچه های
زمان الزم برای 50
سرعت جوانه زنی طول ساقه چه غلظت اکسین غلظت آبسزیک اسید
شاخص ویگور
گیاهچه
غیر نرمال
درصد جوانه زنی
α-amylase
ABA
IAA
Shoot
germination
Germination
Vigor index Abnormal
Seedling
dry
concentration concentration lenght
speed
percentage
activity
E 50
weight
seedling
**2151.0
**12.1
**3.45
**1911.0
**2008.8
**8.4
**2.96
**0.056
**649.4
**7.41
**318.0
10.8
1.48
0.19
25.1
41.1
0.93
0.068
0.0001
2.11
0.04
1.25
**Significant at the 0.01 probability levels,
** :معنیدار در سطح احتمال یک درصد آماری
فعالیت الفا آمیالز

طول ریشه چه
Root lenght

درصد جوانهزنی

درجه
آزادی
df

منابع تغییرات
S.O.V

15
64

تیمار بذر Seed treatment
خطای آزمایش Error

جدول  -3تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچه بابا آدم
Table 3. effect of seed dormancy breaking treatment on Arctium lappa germination and seedling growth
زمان الزم برای 50
شاخص ویگور درصد جوانه زنی
Vigor index

285 f
260 f
676f
1804 e
1092 e
1856 e
2688 d
2655 d
5760 b
5762 b
7221 a
5376 b
4235 c
4440 c
5320 b
4144 c

(روز)

وزن خشک

طول ساقهچه

گیاهچه

Shoot
length
)(mm

)E50(day

Seedling dry
)weight (mg

24.5 d
25.9 d
18.5 c
22.4 cd
19.9 c
18.9 c
19.8 c
19.3 c
15.1 b
10.8 a
11.0 a
10.4 a
14.3 b
15.8 b
15.3 b
15.4 b

4.4 f
4.2 f
8.4 d
6.3 e
9.8 c
7.2 e
10.1 c
10.7 c
14.8 a
11.9 b
7.3 a
12.4 b
12.7 b
11.1 c
12.9 b
11.0 c

غلظت درونی فعالیت آنزیم آلفاآمیالز
غلظت درونی ایندول
طول ریشهچه
آبسزیک اسید
α-amylase
استیک اسید
Germination
activity
Root
ABA
)rate (day
(nmol seed- concentration IAA concentration
)length(mm
)1minute-2
)(µmol g-1
)(µmol g-1
سرعت جوانهزنی

تیمارهای شکست خواب بذر
Seed treatments

شاهد Control
0.5 e
3.1 c
89.8 a
88.6 b
12 f
7e
خیساندن در آب )Socking in water (12 h
0.7 e
3.3 c
92.8 a
92.8 b
10 f
10 ed
خیساندن در محلول نیترات پتاسیم یک درصد )Socking in KNO3 1% solution (12 h
2.6 c
5.5 b
74.1 b
158.4 a
17 e
9 ed
خیساندن در محلول  500پیپیام اسید جیبرلیک )Socking in GA3 solution (500 ppm, 12 h
1.6 d
7.1 a
65.8 c
161.8 a
18 e
13 d
اسید سولفوریک  50درصد )H2SO4 50% (3min
1.7 d
2.9 c
87.0 a
84.0 b
17 e
22 c
اسید سولفوریک  75درصد )H2SO4 75% (3min
2.4 c
3.0 c
84.2 a
81.4 b
17 e
15 d
آب داغ  70درجه سلسیوس )Hot water 70 0C (10min
2.3 c
3.2 c
86.9 a
82.1 b
25 d
23 c
آب داغ  90درجه سلسیوس )Hot water 90 0C (10 min
2.9bc
3.2 c
84.9 a
83.2 b
24 d
21 c
 500پیپیام اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک  50درصد GA3+ H2SO4 50%
3.4b
7.2 a
67.0 c
167.0 a
43 ab
37 a
 500پیپیام اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک  75درصد GA3+ H2SO4 75%
4.4 a
7.1 a
61.5 c
161.7 a
37 b
30 b
 500پیپیام اسید جیبرلیک  +آب داغ  70درجه سلسیوس GA3+ hot water 70 0C
4.1 a
7.4 a
62.7 c
157.0 a
49 a
34 a
 500پیپیام اسید جیبرلیک  +آب داغ  90درجه سلسیوس GA3+ hot water 90 0C
4.2 a
6.9 a
60.9 c
160.6 a
36 b
28 b
نیترات پتاسیم یک درصد  +اسید سولفوریک  50درصد KNO3 + H2SO4 50%
2.8 bc
5.9 b
75.1 b
15.2 a
40 b
36 a
نیترات پتاسیم یک درصد  +اسید سولفوریک  75درصد KNO3 + H2SO4 75%
3.4 b
5.8 b
76.1 b
16.7 a
32 c
28 b
نیترات پتاسیم یک درصد  +آب داغ  70درجه سلسیوس KNO3 + hot water 700C
3.2b
5.5 b
72.9 b
19.3 a
36 b
34 a
نیترات پتاسیم یک درصد  +آب داغ  90درجه سلسیوس KNO3 + hot water 900C
3.2 b
5.9 b
71.4 b
16.1 a
30 c
26 b
دادههای هر صفت با حروف مشابه ،در سطح احتمال آماری  1درصد تفاوت معنیداری ندارند،
Means followed by the same letter(s) in each trait are not significantly different at P = 0.01 according to Duncan multiple tes
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درصد) مشاهده شد .یک بررسی نشان داد بذر بابا آدم
دارای خواب است و ترکیب اسید جیبرلیک ( 500پیپی-
ام) وخراشدهی اسید سولفوریک ( 50درصد بهمدت سه
دقیقه) بهترین تیمار برای شکست خواب بذر این گیاه
است .همچنین کاربرد غلظتهای باالتر اسید سولفوریک
نظیر غلظت  100درصد سبب افزایش گیاهچههای غیر
نرمال شد ( .)Bhardwaj et al., 2010نبئی و همکاران
گزارش نمودند بهترین ترکیب برای شکست خواب بذر بابا
آدم کاربرد توام نیترات پتاسیم و خراشدهی بذر با آب داغ
است ( .)Nabaee et al., 2013نتایج نشان داد فعالیت
آنزیم آلفاآمیالز بذر بابا آدم تحت تاثیر تیمارهای آزمایش
قرار گرفت و بیشترین فعالیت این آنزیم در بذرهای تیمار
شده با اسید جیبرلیک بهصورت تنها یا خراشدهی با اسید
سولفوریک و آب داغ مشاهده شد .پس از بذرهایی که با
اسید جیبرلیک تیمار شده بودند ،بیشترین فعالیت آنزیم
آلفاآمیالز در بذرهای تیمارشده با نیترات پتاسیم مشاهده
شد (جدول  .)3این نتایج بیانگر تاثیر مثبت اسید
جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر فعالیت آنزیم آلفاآمیالز و
تحریک جوانهزنی بذر بابا آدم است .اسید جیبرلیک یک
تنظیمکننده رشد کلیدی در فرآیند جوانهزنی است.

تحت تاثیر تیمارهای آزمایش وجود داشت .بیشترین
درصد جوانهزنی تحت تاثیر تیمار کاربرد اسید جیبرلیک +
آب داغ  70درجه سلسیوس ( 87درصد) ،کاربرد اسید
جیبرلیک  +اسید سولفوریک  75درصد ( 86درصد) و
کاربرد اسید جیبرلیک  +آب داغ  90درجه سلسیوس (84
درصد) مشاهده شد (شکل  .)1این نتایج نشان میدهد
که خواب بذر بابا آدم تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیک و
فیزیکی است زیرا کاربرد اسید جیبرلیک ،اسید سولفوریک
 50درصد ،اسید سولفوریک  75درصد ،آب داغ  70درجه
سلسیوس و آب داغ  90درجه سلسیوس هر یک بهتنهایی
جوانهزنی بذر را بهترتیب به  44درصد 28 ،درصد58 ،
درصد 56 ،درصد و  59درصد افزایش داد .ممکن است
خواب بذر بابا آدم بیشتر ناشی از عوامل فیزیکی باشد زیرا
میزان افزایش درصد جوانهزنی تحت تاثیر تیمارهای
خراشدهی بذر بیش از تیمار کاربرد اسید جیبرلیک یا
نیترات پتاسیم به تنهایی بود ( شکل .)1پس از تیمارهای
ترکیبی اسید جیبرلیک و خراشدهی پوسته بذر ،بیش-
ترین درصد جوانهزنی تحت تاثیر کاربرد نیترات پتاسیم +
اسید سولفوریک  70درصد ( 74درصد) ،کاربرد نیترات
پتاسیم  +آب داغ  70درجه سلسیوس ( 76درصد) و
کاربرد نیترات پتاسیم +آب داغ  90درجه سلسیوس (74

شکل  -1تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر درصد جوانهزنی بذر بابا آدم
Figure 1. Effect of seed dormancy breaking treatments on Arctium lappa seed germination percentage
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خراشدهی پوسته بذر با آب داغ یا اسیدهای مختلف
نظیر اسید سولفوریک و اسید کلریدیک یک روش مرسوم
برای رخنه در پوسته بذرهایی است که خواب فیزیکی
ناشی از ضخامت پوسته بذر دارند ( ;Dewir et al., 2011
 .)Abbasi et al., 2014; Akhondi et al., 2017در
پژوهش حاضر ترکیب اسید جیبرلیک و خراشدهی پوسته
بذر با آب داغ و اسید سولفوریک موجب شکست خواب
بذر بابا آدم شد هر چند که بعضی از تیمارها موجب
افزایش گیاهچههای غیر نرمال شد .تیمار بذر مرزنجوش
با اسید جیبرلیک بهمنظور شکست خواب بذر ،سبب
تحریک فعالیت آنزیمآلفا آمیالز و افزایش درصد جوانهزنی
بذر در مقایسه با بذرهای تیمارنشده شد ( Dehghanpour
.)Farashah et al., 2011
بررسی درصد گیاهچههای غیر نرمال نشان داد
تیمارهای شکست خواب بذر کاربرد اسید سولفوریک 75
درصد و ترکیب این تیمار با اسید جیبرلیک و نیترات
پتاسیم بیشترین میزان گیاهچههای غیر نرمال را داشت
(بهترتیب  11/7درصد 11/3 ،درصد و  10/9درصد).
کاربرد اسید سولفوریک  50درصد و همچنین آب داغ 90
درجه سلسیوس بهتنهایی یا بهصورت ترکیبی با تیمارهای
اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم میزان کمتری از تولید
گیاهچههای غیر نرمال را ایجاد کرد (شکل.)2

غلظت این تنظیمکننده رشد در تعادل با اسید آبسزیک
که بازدارنده رشد است در ایجاد خواب بذر در گیاهان
نقش اساسی دارد و کاربرد منبع خارجی اسید جیبرلیک
بههمین دلیل میتواند تحریک کننده جوانهزنی بذر باشد
( .)Chen et al., 2008همچنین اسید جیبرلیک با تاثیر
مثبت بر نفوذپذیری غشا سلولی و فعالنمودن آنزیم
آلفاآمیالز و سایر آنزیمهای هیدرولیک سبب تحریک جوانه
زنی بذور دارای خواب فیزیولوژیک میشود ( Bhardwaj
 .)et al., 2005کاربرد ترکیباتی نظیر اسید جیبرلیک و
نیترات پتاسیم با تامین نیاز نوری و سرمایی بذوری که
دارای خواب فیزیولوژیک هستند قادرند تا حدودی
جایگزین نیاز نوری و سرمایی برای شکست خواب بذر
شوند (Batak et al., 2002; Da Nemati et al., 2016
;.)Silva et al., 2004; Miller et al., 2006

ترکیبات دارای نیترات نظیر نیترات پتاسیم در کاهش
خواب فیزیولوژیک و تحریک جوانهزنی بذرهایی که خواب
آنها ناشی از کمبود تحریککنندگان جوانهزنی نظیر اسید
جیبرلیک است ،نقش دارند ،زیرا نیترات نقش مثبتی در
مسیر سنتز اسید جیبرلیک دارد ( Alboresi et al.,
 )2005بههمین دلیل بذرهای بابا آدم که با نیترات
پتاسیم تیمارشده بودند در مقایسه با بذرهایی که صرفا
خراشدهی شدند ،از فعالیت بیشتر آنزیم آلفاآمیالز و
جوانهزنی بیشتری برخوردار بودند (شکل  ،1جدول.)3

شکل  -2تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر بر درصد گیاهچههای غیر نرمال بابا آدم
Figure 2. Effect of seed dormancy breaking treatments on Arctium lappa abnormal seedling percentage

گیاهچه این گیاه را کاهش داد که ناشی از آسیب گیاهچه
باباآدم تحت تاثیر درجه حرارت آب داغ و غلظت اسید

تحقیق نبئی و همکاران نشان داد هر چند کاربرد آب
داغ  90درجه سلسیوس و اسید سولفوریک غلیظ موجب
افزایش جوانهزنی و شکست خواب بذر بابا آدم شد اما رشد
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سولفوریک است ( )Nabaee et al., 2013که با نتایج
آزمایش حاضر همخوانی دارد.

تواند جایگزین نیاز سرما در بذرهای خفته شود
( .)Bahadori and Javanbakht, 2006سرعت جوانه-
زنی بیانگر میزان بذر جوانهزده در روز است و در بذور
دارای خواب بذر ،بیشتر بودن این عدد نشانگر افزایش
تعداد بذرهای جوانهزده در روز و موفقیت در شکست
خواب بذر است .در پژوهش حاضر نیز تلفیق اسید
جیبرلیک و خراشدهی پوسته بذر با اسید سولفوریک و
آب داغ بیشترین سرعت جوانهزنی و کمترین زمان الزم
برای جوانهزنی  50درصد بذرها را داشت که بیانگر
موفقیت این تیمارها در شکست خواب بذر بابا آدم می-
باشد .البته باید به درصد گیاهچههای غیر نرمال تحت
تاثیر کاربرد اسید سولفوریک  75درصد و آب داغ 90
درجه سلسویس اشاره نمود (جدول  ،3شکل  .)2خراش-
دهی پوسته بذر با اسید سولفوریک و اسید کلریدیک سبب
افزایش سرعت جوانهزنی و شکست خواب بذر Psidium
 guajavaشد ( .)Abbasi et al., 2014کاربرد اسید
سولفوریک و نیترات پتاسیم سبب افزایش سرعت جوانه-
زنی بذر مورد  Myrtus communisشد و نقش خراش-
دهی پوسته بذر در این خصوص بیشتر بود ( Akhondi
.)et al., 2017

سرعت جوانه زنی و زمان الزم برای جوانه زنی 50
درصد بذرها
نتایج نشان داد که بیشترین سرعت جوانهزنی بذر بابا
آدم تحت تاثیر تیمارهای کاربرد اسید جیبرلیک  +اسید
سولفوریک  75درصد ،اسید جیبرلیک  +آب داغ  70درجه
سلسیوس و اسید جیبرلیک  +آب داغ  90درجه سلسیوس
ثبت شد ( 4/1 ،4/4و  4/2بذر در روز) درحالیکه تیمار
شاهد و تیمار خیساندن بذر در آب کمترین سرعت جوانه-
زنی را داشت ( 0/5و  0/7بذر در روز) .کاربرد اسید
جیبرلیک ،آب داغ  90درجه سلسیوس ،آب داغ  70درجه
سلسیوس و اسید سولفوریک  75درصد نیز سرعت جوانه-
زنی را به  2/3 ،2/9 ،2/3و  2/4بذر در روز افزایش داد .این
نتایج نشان میدهد که خراشدهی پوسته بذر و کاربرد
اسید جیبرلیک به تنهایی نیز سرعت جوانهزنی بذر را
افزایش میدهد (جدول  .)3همچنین ترکیب نیترات
پتاسیم و خراشدهی پوسته بذر با آب داغ و اسید
سولفوریک سرعت جوانهزنی بذر بابا آدم را افزایش داد.
سرعت جوانهزنی بذر تحت تاثیر کاربرد نیترات پتاسیم در
مقایسه با کاربرد اسید جیبرلیک کمتر بود ( بهترتیب 1/6
و  2/6بذر در روز) .نتایج جدول  2نشان داد بیشترین
زمان الزم برای جوانهزنی  50درصد بذرهای جوانهزده در
تیمار شاهد ،خیساندن بذرها و کاربرد نیترات پتاسیم
مشاهده شد ( 25/9 ،24/5و  22/4روز) .کمترین زمان
الزم برای جوانهزنی  50درصد بذرها در تیمار اسید
جیبرلیک  +اسید سولفوریک  75درصد ،اسید جیبرلیک+
آب داغ  70درجه سلسیوس و اسید جیبرلیک  +آب داغ
 90درجه سلسیوس مشاهده شد ( بهترتیب  11 ،10/8و
 10/4روز) .نبئی و همکاران ( )1392گزارش نمودند تیمار
نیترات پتاسیم  +آب داغ سبب تحریک جوانهزنی و افزایش
سرعت جوانهزنی بذر بابا آدم شد که بیانگر خواب توام
فیزیولوژیک و فیزیکی بذر بابا آدم است .در آزمایش حاضر
سرعت جوانهزنی بذر تحت تاثیر کاربرد نیترات پتاسیم +
خراشدهی با آب داغ و اسید سولفوریک کمتر از کاربرد
اسید جیبرلیک  +خراشدهی با اسید سولفوریک و آب داغ
بود (جدول  .)3کاربرد اسید جیبرلیک سبب تحریک
جوانهزنی و افزایش سرعت جوانهزنی بذر Myrica rubra
شد ( .)Chen et al., 2008کاربرد اسید جیبرلیک می-

غلظت اکسین و آبسزیک اسید گیاهچه
نتایج نشان داد تیمار بذر بابا آدم با اسید جیبرلیک
سبب کاهش معنیدار غلظت درونی آبسزیک اسید شد به-
طوریکه کمترین میزان آبسزیک اسید در تیمار کاربرد
اسید جیبرلیک و خراشدهی بذر با آب داغ  90درجه
سلسیوس مشاهده شد (  60/9میکرومول بر گرم) که البته
با سایر تیمارهای دارای اسید جیبرلیک تفاوت معنیداری
نداشت (جدول .)3پس از تیمار بذر با اسید جیبرلیک،
تیمارهای دارای نیترات پتاسیم کمترین غلظت درونی
اسید آبسزیک را به خود اختصاص دادند که بیانگر تاثیر
مثبت تیمار بذر با اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر
کاهش غلظت اسید آبسزیک است (جدول .)3
همچنین نتایج نشان داد کاربرد اسید جیبرلیک و
نیترات پتاسیم سبب افزایش غلظت اکسین در مقایسه با
بذرهای تیمارنشده یا بذرهایی که صرفا خراشدهی شدند،
گردید و تفاوتی میان غلظت اکسین در بذرهای تیمارشده
با نیترات پتاسیم یا اسید جیبرلیک مشاهده نشد (جدول
.)3
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گیاهچه را به خود اختصاص دادند (جدول .)3کاهش وزن
گیاهچه تحت تاثیر آب داغ  90درجه سلسیوس و اسید
سولفوریک  75درصد ناشی از آسیب به گیاهچه و کاهش
طول ریشهچه و ساقهچه است ،زیرا درصد گیاهچههای
غیر نرمال نیز تحت تاثیر این تیمارها افزایش یافت.
بیشترین طول ریشهچه بابا آدم در تیمار کاربرد اسید
جیبرلیک  +آب داغ  70درجه سلسیوس ( 49میلیمتر)
مشاهده شد و پس از این تیمار ،کاربرد اسید جیبرلیک +
اسید سولفوریک  50درصد ( 43میلیمتر) بیشترین طول
ریشهچه را به خود اختصاص داد .بذور تحت تاثیر کاربرد
آب داغ  70و  90درجه سلسیوس به تنهایی در مقایسه با
کاربرد اسید سولفوریک  50و  75درصد ،اسید جیبرلیک
یا نیترات پتاسیم ،طول ریشهچه بیشتری داشتند (جدول
 .)3کمترین طول ریشهچه در تیمار شاهد و خیساندن بذر
در آب مشاهده شد ( بهترتیب  12و  10میلیمتر) .کم-
ترین طول ساقهچه نیز در تیمار شاهد ،خیساندن بذر در
آب و کاربرد نیترات پتاسیم مشاهده شد (بهترتیب 10 ،7
و  9میلیمتر) .تیمار بذر بابا آدم با اسید جیبرلیک  +اسید
سولفوریک  50درصد ،اسید جیبرلیک  +آب داغ  70درجه
سلسیوس و نیترات پتاسیم  +آب داغ  70درجه سلسیوس
طول ساقهچه را بهترتیب به  34 ،37و  34میلیمتر
افزایش داد (جدول  .)3بررسی تغییرات وزن خشک و رشد
گیاهچه بابا آدم نشان داد ،بیشترین میزان وزن خشک و
رشد ریشهچه و ساقهچه این گیاه تحت تاثیر تیمار اسید
جیبرلیک  +اسید سولفوریک  50درصد و اسید جیبرلیک
 +آب داغ  70درجه سلسیوس بهدست آمد و تیمار نیترات
پتاسیم  +خراشدهی پوسته بذر با آب داغ یا اسید
سولفوریک در مرتبه بعدی قرار داشت .این نتایج بیانگر
تاثیر مثبت تلفیق تیمارهای شکست خواب بذر فیزیکی و
فیزیولوژیک در بهبود جوانهزنی بذر بابا آدم است .بررسی
روشهای شکست خواب بذر بابا آدم نشان داد که بیش-
ترین رشد گیاهچه تحت تاثیر تیمار بذر با نیترات پتاسیم+
آب داغ  70درجه سلسیوس بهدست آمد و کاربرد آب داغ
 90درجه سلسیوس یا اسید سولفوریک غلیظ سبب آسیب
به رشد گیاهچه شد ( )Nabaee et al., 2013که با نتایج
آزمایش حاضر همخوانی دارد .در بذوری که دارای خواب
بذر میباشند رشد گیاهچه بطئی و آرام است و تیمارهای
مناسب شکست خواب بذر عالوه بر اینکه درصد جوانهزنی
را افزایش میدهند سبب تحریک رشد گیاهچه

اکسین و اسید جیبرلیک دو تنظیمکننده رشد گیاهی
موثر در فرآیند جوانهزنی هستند که بر فعالیت آنزیم
آلفاآمیالز ،رشد ریشهچه و فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانت گیاهچه تاثیر مثبت دارند اما عدم تعادل
میان غلظت این تنظیمکنندگان رشد با ترکیبات بازدارنده
آبسزیک اسید سبب ایجاد خواب بذر و تاخیر در جوانهزنی
میشود ( .)Miransari and Smith, 2014یک بررسی
نشان داد اسید جیبرلیک و اکسین با تحریک یک سلسله
فرآیندهای بیوشیمایی که موجب رونویسی از ژنوم آنزیم-
های هیدرولیزکننده نظیر آنزیم آلفاآمیالز میشود و این
آنزیم با تجزیه ذخایر بذر ،انرژی الزم برای رشد گیاهچه را
فراهم میکند .از آنجا که اسید جیبرلیک قادر است اثر
منفی بازدارندگانی نظیر آبسزیک اسید بر فرآیند جوانهزنی
را کاهش دهد کاریرد آن بهصورت خارجی یا تحریک سنتز
آن به کمک تیمارهایی نظیر نوردهی و سرمادهی جهت
کاهش خواب بذر پیشنهاد میگردد ( Kucera et al.,
 .)2005نیترات قادر است با تحریک مسیر سنتز اسید
جیبرلیک سبب افزایش غلظت این هورمون و القای اثرات
ناشی از کاربرد خارجی اسید جیبرلیک شود .همچنین
کاربرد ترکیبات دارای نیترات میتواند مسیر سنتز
آبسزیک اسید را کند نماید (.)Alboresi et al., 2005
بههمین دلیل نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد کاربرد
نیترات پتاسیم سبب افزایش فعالیت آنزیم آلفاآمیالز و
کاهش غلظت اسید آبسزیک بذر بابا آدم شده و نیترات
پتاسیم پس از اسید جیبرلیک بهترین تیمار برای شکست
خواب بذر این گیاه بود (جدول.)3
طول و وزن خشک گیاهچه
بررسی وزن خشک گیاهچه بابا آدم نشان داد تفاوت
معنیداری میان وزن خشک گیاهچه تحت تاثیر تیمارهای
آزمایشی وجود دارد .کمترین وزن خشک گیاهچه در
تیمارهای شاهد و خیساندن بذر در آب مشاهده شد ( به-
ترتیب  4/4و  4/2میلیگرم) .بیشترین وزن گیاهچه نیز
در تیمارهای اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک  50درصد
( 14/8میلیگرم) و اسید جیبرلیک  +آب داغ  70درجه
سلسیوس ( 15/3میلیگرم) ثبت شد .پس از این تیمارها،
تیمارهای کاربرد اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک 70
درصد ،اسید جیبرلیک  +آب داغ  90درجه سلسیوس،
نیترات پتاسیم  +اسید سولفوریک  50درصد و نیترات
پتاسیم  +آب داغ  90درجه سلسیوس بیشترین وزن
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 50درصد و  75درصد ،اسید جیبرلیک  +آب داغ 90
درجه سلسیوس ،نیترات پتاسیم  +آب داغ  70درجه
سلسیوس سبب افزایش بنیه بذر شد (جدول .)3بنیه بذر
نشاندهنده پتانسیل بذر برای جوانهزنی ،رشد گیاهچه و
تحمل شرایط نامطلوب محیطی در خالل جوانهزنی می-
باشد و بهعنوان یک شاخص مهم در خالل جوانهزنی تحت
تأثیر عوامل مختلف از جمله ژنتیک ،شرایط محیطی در
دوره نمو بذر و تیمارهای بهبود جوانهزنی بذر قرار میگیرد
( .)Sikder et al., 2009انتخاب تیمار مناسب شکست
خواب بذر زیره سیاه سبب افزایش شاخص بنیه بذر شد
( .)Darveshi Zidabadi et al., 2015شاخص بنیه بذر
با صفاتی نظیر طول گیاهچه ،سرعت جوانهزنی و درصد
جوانهزنی همبستگی دارد ()Monjam et al., 2016
بنابراین می توان انتظار داشت در تیمارهای شکست خواب
بذر که منجر به افزایش سرعت جوانهزنی ،افزایش رشد
گیاهچه و درصد جوانهزنی شد شاخص بنیه بذر افزایش
یابد که بیشترین نمود آن را در تیمار اسید جیبرلیک +
آب داغ  70درجه سلسیوس میتوان مشاهده نمود .نکته
قابل توجه این است که بنیه بذر تحت تاثیر کاربرد اسید
جیبرلیک در مقایسه با مصرف نیترات پتاسیم بهمیزان
معنیداری بیشتر بود و این موضوع نشاندهنده کارایی
بیشتر اسید جیبرلیک در شکست خواب بذر و رشد
گیاهچه بابا آدم است .در پژوهش حاضر افزایش بنیه بذر
تحت تاثیر کاربرد اسید جیبرلیک در مقایسه با کاربرد
نیترات پتاسیم (جدول )3احتماال ناشی از تاثیر اسید
جیبرلیک بر آنزیمهای دخیل در فرآیند جوانهزنی است.
مطالعه سازوکار بیوشیمیایی عمل جیبرلین نشان میدهد
که جیبرلین با القاء تغییر در سنتز و فعالیت آنزیمهای
هیدرولیزکننده ذخایر بذر ،نظیر آلفاآمیالز را تحریکنموده
و انرژی الزم برای رشد و ظهور گیاهچه را تامین میکند

نیز میگردند .اسید جیبرلیک در تحریک رشد گیاهچه
بذور دارای خواب نقش اساسی دارد و کاربرد خارجی آن
میتواند رشد گیاهچه را بهمیزان قابل توجهی افزایش دهد
( (Bhardwaj et al., 2010; Hassani et al., 2009که
با نتایج آزمایش حاضر همخوانی دارد .در این پژوهش
کاربرد اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم وزن خشک
گیاهچه را بهترتیب به  8/4میلیگرم و  6/3افزایش داد که
بیانگر تاثیر بیشتر اسید جیبرلیک بر رشد گیاهچه بابا آدم
است .همچنین طول ساقهچه و ریشهچه بابا آدم نیز تحت
تاثیر کاربرد اسید جیبرلیک بهمیزان معنیداری بیش از
کاربرد نیترات پتاسیم بود که تاییدکننده این نتیجه است
(جدول .)3تنظیمکنندگان رشد گیاهی نظیر اسید
جیبرلیک ،سایتوکنین و اکسین در فرایند جوانهزنی و رشد
گیاهچه بذور دارای خواب نقش دارند .اسید جیبرلیک،
تیدیازورون و بنزیل آدنین در شکست خواب بذر زیره سیاه
( )Bunium persicumو تحریک رشد گیاهچه آن نقش
اساسی دارند ( .)Darveshi Zidabadi et al., 2015در
کنار خواب فیزیولوژیک بذر بابا آدم باید به خواب فیزیکی
آن و تحریک رشد گیاهچه با خراشدهی بذر نیز توجه
نمود بهطوریکه کاربرد آب داغ  70و  90درجه سلسیوس
وزن گیاهچه بابا آدم را به  10/2و  10/7میلیگرم افزایش
داد که به میزان معنی داری بیش از کاربرد اسید
جیبرلیک و نیترات پتاسیم به تنهایی بود .کابرد تیمارهای
فیزیکی نظیر اسید سولفوریک و آب داغ در شکست خواب
بذر بابا آدم و تحریک رشد گیاهچه آن نقش اساسی دارد
اما باید توجه نمود آب داغ  90درجه سلسیوس یا اسید
سولفوریک غلیظ میتواند به رشد گیاهچه صدمه اساسی
وارد کند ( )Bhardwaj et al., 2010که با نتایج پژوهش
حاضر همخوانی دارد .بررسی تاثیر تیمارهای شکست
خواب فیزیکی و فیزیولوژیک بر بذر نشان داد که کاربرد
اسید سولفوریک نقش بهسزایی در شکست خواب بذر این
گیاه داشت.

(.)Peng and Harberd, 2002

نتیجهگیری کلی

شاخص بنیه بذر

نتایج این پژوهش نشان داد بذر بابا آدم دارای خواب
مرکب است .با توجه به درصد جوانهزنی ،فعالیت آنزیم
آلفاآمیالز ،وزن گیاهچه ،بنیه بذر و درصد گیاهچههای غیر
نرمال مناسبترین روش برای شکست خواب بذر بابا آدم
تیمار بذر با اسید جیبرلیک  500پیپیام  +خراشدهی
پوسته بذر با آب داغ  70درجه سلسیوس است .هرچند

بیشترین شاخص بنیه بذر در بذور تیمارشده با اسید
جیبرلیک  +آب داغ  70درجه سلسیوس مشاهده شد و
این در حالی است که کمترین شاخص بنیه بذر در
تیمارهای شاهد ،خیساندن بذر در آب و نیترات پتاسیم
ثبت شد .پس از اسید جیبرلیک  +آب داغ  70درجه
سلسیوس  ،تیمار بذر با اسید جیبرلیک  +اسید سولفوریک
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 درجه70  خراشدهی پوسته بذر با آب داغ+  پیپیام500
 دقیقه برای بهبود جوانهزنی بذر بابا10 سلسیوس بهمدت
.آدم استفاده شود

، درجه سلسیوس90  آب داغ+ کاربرد اسید جیبرلیک
- درصد نیز بیش75  اسید سولفوریک+ اسید جیبرلیک
ترین درصد جوانهزنی را داشت اما بهدلیل آسیب این
تیمارها به ساختار گیاهچه که منجر به کاهش وزن
 افزایش درصد گیاهچههای غیر نرمال و در نهایت،گیاهچه
.کاهش بنیه بذر شد کاربرد این تیمارها توصیه نمیشود
با توجه به آسانبودن شیوه استفاده از تیمار آب داغ و
اسید جیبرلیک توصیه میشود از تیمار اسید جیبرلیک

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مسئول آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه
.آزاد اسالمی واحد شوشتر قدردانی میگردد
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Abstract
Arctium lappa is an important medical plant with seed dormancy problem. A study was carried out
to investigate the effects of seed dormancy breaking treatments on Arctium lappa germination.
Treatments were arranged in a completely randomized design (CRD) with five replication. The highest
germination percentage was recorded in seeds treated with GA3 (500 ppm) + H2SO4 75% (86%), GA3
(500 ppm) + hot water 70 0C (87%) and GA3 (500 ppm) + hot water 90 0C (84%). Seed scarification
with hot water were better than H2SO4 because H2SO4 increased abnormal seedling percentage.
Highest abnormal seedling showed in H2SO4 75%, GA3 (500 ppm) + H2SO4 75% and KNO3 (1%) +
H2SO4 75 % treatments (11.7%, 11.3% and 10.9% respectively). Seed treatment with KNO3 and GA3
increas α- amylase activity and Auxin concentration in Arctium lappa seedlings and decreased
Abscisic Acid content in seedlings. The maximum seedling vigor index obtaines in seeds treated with
GA3 (500 ppm) + hot water 70 0C . Results indicated Arctium lappa seeds scarification with hot water
70 0C (10 min) followed by socking in GA3 (500 ppm) for 12 hour was most effective treatment for
seed dormancy breaking and improved seedling growth.
Key words: α- amylase; GA3; Germination Percentage; H2SO4; Hot Water
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