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چکیده
عنوانبههمواره اسید آبسیزیکالعه قرار گرفته وطدیرباز مورد مو شکستن خواب از ءهاي گیاهی در القانقش متضاد هورمون

-پیشثیرأتسیربرمنظوربهلذا.استبودهزنی و القاء خواب بذر مطرح اسید جیبرلیک در جوانهاثریک هورمون، در کاهش

بافیدتصاکامالًحطرقالبدر ایشیمآز،وحشیخروستاجبه القاء خواب بر اسید هاي مختلف هورمون آبسیزیکغلظتتیمار 
شامل تیمارهاي آزمایش.گرفتانجام 1393در سال بیرجندهنشگادايدانشکده کشاورزتحقیقاتیهمایشگادر آزارتکرچهار
واریانس نشان هیتجزجینتابود. )میکروموالر8000و 1000، 100، 50، 10صفر، (اسیدهورمون آبسیزیکغلظت مختلفشش

درخوابلقاء امنجر بهوهنداشتیزنجوانهبر درصد يداریمعنثیر تأاسید آبسیزیکهورمونهاي مختلفغلظتپیش تیمار داد
دات نشان داد مشاههمچنین).P<0.01(اثر گذاشتيداریمعنطوربهزنیسرعت جوانهبر اماخروس سفید نشدهاي تاجبذر

تأخیر در ظهور و چه تغییر رنگ و کوتاه شدن طول ریشه) سببرموالمیکرو8000. و 1000(اسیدآبسیزیکهاي باالي غلظت
شد.هاي اولیه در گیاهچه برگ

هاي رشد، خواب بذر، تنظیم کنندهپیش تیمار: کلیديواژگان 
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Abstract

The antithetical role of plant hormones in induction and release of seed dormancy has been considered from
long time ago and abscisic acid (ABA) has been proposed as a hormone in decreasing the effect of gibberellic
acid in germination and induction of seed dormancy. So in order to study the effect of different concentrations of
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ABA on induction of pigweed seed dormancy, an experiment was carried out in completely randomized design
with four replications at Research Lab of Agriculture College of University of Birjand in 2014. The experiment
treatments consisted of six different concentrations of ABA ( 0, 50, 100, 1000 and 8000 micromole). ANOVA
results showed that different concentrations of ABA did not have a significant effect on germination percentage.
Different treatments had no influence on seed dormancy but had a significant effect on germination rate. The
observations indicated that high concentrations of ABA (1000 and 8000 µM) caused color alteration and
shortening of radicle as well as a delay in appearance of seedling first leaves.

Keywords: Plant growth regulators, Pre-treatment, Seed dormancy.

مقدمه 
و عمق آن در یردگمیقرارشرایط مختلف محیطی عوامل ژنتیکی و تحت تأثیر ر یک صفت کمی و پیچیده است کهخواب بذ

. )2012شود (گرابر و همکاران، زنی تا ایجاد مکان و زمان مناسب استقرار میکند و سبب تأخیر در جوانهطول زمان تغییر می
و شکستن ءدر القاهاآنو نقش متضاد هاي مختلف رشد، نمو و خواب بذر هستندهاي گیاهی از عوامل مؤثر بر فعالیتهورمون

اسیدتأثیر آنتاگونیستی و نقش هورمون جیبرلین و آبسیزیکنیز مطالعات اخیر . محققین بوده استموردتوجهخواب از دیرباز 
جیبرلیک در آبسیزیک اسید با کاهش اثر اسید).2008و فینکلستین، 2005اند (کرمود، زنی گزارش کردهرا در کنترل جوانه

پذیري با مهار جذب آب به شکل برگشتاسیدهورمون آبسیزیک).2005شود (کرمود،در بذر میخوابءزنی، سبب القاجوانه
). 1984د (اسکوفر و همکاران، شومیدر بذرخوابءالقامنجر به جهیدرنتو شدهچهجنین در آستانه رشد ریشههمانع از توسع

سفیدخروستاجبذر درالقاء خواببراسید هورمون آبسیزیکهاي مختلف تأثیر غلظتتیمار پیشاین مطالعه با هدف بررسی 
شد.انجام

هامواد و روش
تصادفی کامالًدر قالب طرح آزمایشیسفیدخروستاجخواب ءدر القااسید آبسیزیکهورمونرتیماپیشتأثیربررسیمنظوربه
هاي آزمایش شامل تیمار.انجام شد1393در سال بیرجنددانشگاهدانشکده کشاورزيتحقیقاتیآزمایشگاهدر تکرار چهاربا 

بذرهاي میکروموالر بود.8000و 1000، 100، 50، 10شامل صفر،اسیدهاي مختلف هورمون آبسیزیکتیمار غلظتپیش
کرمان - بیرجندکیلومتر پنج جاده از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند واقع درپایه گیاهی مختلف،100از خروستاجرسیده 

با محلول وپوشش بذرها جدا شد ،بالفاصله پس از برداشت،بذرخواببراي تعیین میزانآوري و به آزمایشگاه منتقل شد. جمع
سدیم از سطح بذر، سطح تهیپوکلریحذف منظوربهسپس شدیضدعفوندرصد به مدت یک دقیقه 05/0سدیم تهیپوکلری

ضدعفونی متريسانتیهشتيهاشیديپتر، در عدد بذر50تعداد و شد وشوشستیل، بذرها سه مرتبه با آب مقطر استر
با نوار هاشیديپترشد. جهت جلوگیري از تبخیر آب و خشک شدن ژل،قرار دادهیک درصدارگآمحیط ، محتوي شده
گراد و درجه سانتی30/20، دماي متناوب یکیتارییروشناساعت 12متناوب شرایط با ناتوریرمژبسته شدند و به ملیپاراف

چه انجام گرفت متري ریشهبر اساس خروج دو میلیهرروزدرصد، منتقل شد. شمارش بذرهاي جوانه زده در 50رطوبت نسبی
لیتر هاي محتواي هفت میلیاء خواب، بذرهاي غیر خواب در پتري دیشاسید در القبررسی نقش آبسیزیکمنظوربهسپس 
درجه 25ساعت در دو دماي 12میکروموالر به مدت 8000و 1000، 100، 50، 10هاي صفر،اسید با غلظتآبسیزیکمحلول 

. بذرهاي تیمار شده پس از ندساعت خشک شد24به مدت تیمار شدند سپس بذرها گراد و دماي پنج درجه سانتیگرادیسانت
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و پس از گردید شمارشروزهرزده در بذرهاي جوانهداده شد. قراردرون ژرمیناتورکشت وآگار-روي محیط آبضدعفونی
محاسبه شد.چه و طول ریشهیزنجوانهدرصد و سرعت ،روز14

ایج و بحث نت
با .)P≤0.01(اشتزنی دسرعت جوانهبريداریمعنید اثر سابسزیکآهاي مختلفتیمارکه داد نشانانسیوارتجزیهنتایج

داري زنی افزایش یافت اما بین سایر تیمارها تفاوت معنیمیکروموالر سرعت جوانه50به 10اسید از آبسیزیکافزایش غلظت 
.)1(شکلمشاهده نشد

دیسفخروستاجبذور چهو طول ریشهیزنجوانهسرعتبر دیاسکیزیآبسهورمونمختلفيهاغلظتماریتشیپریتأث: 1شکل

چه، تأخیر در تغییر رنگ و کوتاه شدن طول ریشهسبب میکروموالر) 8000و 1000(اسیدآبسیزیکهاي باالي هورمونغلظت
سبب تجمع اسید هاي باالي آبسیزیکبیان کردند غلظت)1984فر و همکاران (اسکو)2(شکلشدهاي اولیه ظهور برگ

خروس را ناشی از تجمع آنتوسیانین در گیاهچه هاي تاجتوان تغییر رنگ گیاهچه شود لذا میآنتوسیانین در گیاهچه می
- درصد جوانهبرتأثیري گونههیچاسید آبسیزیکهاي مختلف هورمون غلظتتیمار پیشدهد همچنین نتایج نشان می.دانست

القا اسید بر ) در بررسی تأثیر آبسیزیک1389توکل افشاري و همکاران (ه است. نداشتخروس بذرهاي تاجزنی و القاء خواب 
تواند القا کننده خواب می،غلظت مورد استفادهبرحسباسید رس شده گندم بیان کردند آبسیزیکخواب مجدد در بذرهاي پس

است (اوگاوا و اهمیتکه حساسیت پاسخ به هورمون گیاهی نیز همانند غلظت هورمون حائزاما با توجه به ایندر بذر باشد.
تواند به دلیل عدم در القاء خواب میاسیدهاي مختلف آبسیزیکتوانایی غلظتفت عدم توان نتیجه گر) می2003همکاران، 

به هورمون باشد.خروستاجحساسیت بافت بذر 
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اسیدمیکروموالر آبسیزیک8000غلظت اسیدمیکروموالر آبسیزیک1000غلظت شاهد

.دیخروس سفبذور تاجدردیاسکیزیآبسهورمونباالييهاغلظتماریتشیپریتأث: 2کلش
باشد.هاي باال در مقایسه با شاهد میغلظتدردیسفخروس تاجچه در گیاهچهنشان دهنده تغییر رنگ و کاهش طول ریشه
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