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1کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران.
2دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه علوم و تکنولوژی بذر ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
3دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه علوم و تکنولوژی بذر ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
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چکیده
به منظور بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر تحریک جوانهزنی و شکست خواب بذر گیاا
دارویی سس ،پژوهشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگا علوم و تکنولوژی بذر
دانشکد کشاورزی دانشگا شاهد در سال  4931اجرا شد .عوامل آزمایش شامل :شاهد ،خراشدهی با
کاغذ سمباد به مدت پنج دقیقه ،خراشدهی شیمیایی با اساید ساولروریک  39درصاد باه مادت پانج
دقیقه ،خیساندن در آب مقطر به مدت یک ساعت ،چینه سرمایی (در دماای  1درجاه ساان یگاراد باه
مدت یک ساعت ،چینه گرمایی (در دمای  06درجه سان یگراد به مادت یاک سااعت و آب داد (در
دمای  06درجه سان یگراد به مدت یک ساعت بود .ن ایج تجزیه واریانس نشان داد که اثار تیمارهاای
مخ لف جوانهزنی بر صرات درصد جوانهزنی کل ،درصد جوانهی نرمال ،درصد جواناهی غیار نرماال،
سرعت جوانهزنی ،م وسط زمان جوانهزنی و بنیه بذر در سطح اح مال یک درصد معنیدار باود .ن اایج
مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به تیمار خراشدهای باا کاغاذ سامباد
( 98درصد و کمترین درصد جوانهزنی مربوط به تیمار چینه سرمایی ( 4/00درصد باود .بیشا رین و
کمترین شاخص وزنی بنیه بذر به ترتیب مربوط به تیمار آب داد ( 0/00و اسید سولروریک (6/399
بود .به طور کلی تیمار خراشدهی با سمباد جهت حصول بالاترین درصد جوانهزنای و تیماار آب داد
جهت افزایش بنیه بذر سس توصیه میشود.
واژههاي کلیدي :درصد جوانهزنی ،خراشدهی،سرمادهی،

*نویسند مسئولa.shojaeeyan@gmail.com :
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مقدمه
سس گیاهیاست یکساله با نام علمی ( Cuscuta campestris L.از خانواد ( Cuscutaceaeاست .ساقهها توساط
اندامهای مکند به میزبان چسبید است .از این تیر حدود  33گونه در ایران وجاود دارد و بار روی گیاهاان مخ لاف
زراعی مثل شبدر قرمز ،نخود سرید ،یونجه ،ریحان ،سماق ،اسپرس ،داوودی ،اسکنبیل ،کلا میر حسن و خار ش ر دید
میشود ( . Karimi, 2005از آنجا که بذر گیا سس دارای حالت خر گی است ،بازسازی گس ر هاای طبیعای ایان گیاا
مس لزم یاف ن شیو ای برای شکست خواب بذر آن است .در حقیقت خواب حال ی است که بذرهای یک گونه ح ی اگار
در شرایط مناسب محیطی (رطوبت ،دما و  ...قرار گیرند ،قادر به جوانهزنی نباشاند ( . Koornneef et al., 2002بادیهی
است که حالت خواب در بذر ها برای گیاهان سودمند است زیرا در این حالت بذر روی گیا مادری جوانه نخواهد زد و
فرصت پراکنش دارد .از سوی دیگر بذر در این حالت غیرفعال است و در ن یجه بسیاری از تنشهای محیطای و شارایط
نامناسب اقلیمی را به ر تحمل میکند که این امر تداوم نسل و بقا گونه گیاهی را با این وجاود ،گاا خاواب در ،تضامین
میکند ( . Bendy and Eland, 1982خواب اولیه بذور را به دو گرو درونی و بیرونای تقسایم مایکنناد .یکای از اناوا
خر گی اولیه درونی ،خر گی فیزیولوژیکی است .بذور دارای خر گی فیزیولوژیک اغلب ،برای برطرف شدن خاواب باه
یک دور سرما نیاز دارند .در گزارشهای م عددی بیان شد است که انوا گوناههاای  Osmorhizaو  Erythroniumاز
تیر چ ریان دارای درجاتی از خواب فیزیولوژیکی میباشند که با اعمال دور های سرمادهی مناسب شکسا ه مایشاود
( . Baskin and Baskin, 1999از سوی دیگر بررسی منابع نشان میدهد که مواد بازدارند درونی در خاواب باذرهایی
که اح یاج باه ساارما دارناد ،نقااش دارناد ( . Villiers, 1978در چناین باذوری شس شاو و یاا خیسااندن مایتواناد
بازدارند های محلول در آب را از پوس ه و یا رویان بذر خارج نمود و درصد جوانهزنای را افازایش دهاد (

(Bendy

 .and Eland, 1982باه نظار مىرساد کاه سارمادهى منجار باه ایجااد تغییراتى در تعاادل ماواد بازدارناد و محاار
جواناهزناى در برخاى گوناههاا شاد و بدیانصاورت باعث شکسات خاواب باذر ماىشاااود (

Parmenter et al.,

. 1996
براساااس گاازارش ( Koornneef et al., 2002دماااى پنج درجه سان ىگراد یا اندکى کمتر براى گیاهانى که در
اقلیمهاى سرد مىرویند ،بیشترین تأثیر را در شکسات خاواب باذر دارد .همچنین  2008( Nasiriعامل کاهش
خواب بذر گیا مرتعی کیکم ( Acer monospessulanum L.را اس راتیریکاسیون اعلام کرد .عالاو بار ایان از
خیسااندن بذرها نیاز در غلباه بر خواب برخى گیاهان اس راد مىشود 2006( Amooaghai .بیااان نماود کاه
خیساندن باذر کما ( Ferula ovina Boissدر آب منجار باه افزایش جوانهزنى آن شاد ولى افزایش مادت زماان
خیساندن بذرها از  43بااه  19ساعت تأثیرى باار جوانهزنى آنها نداش ه اسات .با توجه به ریز بودن بذور سس و
عدم وجود منابع کافی راجع به تیمار مناسب برای افزایش جوانهزنی بذور آن تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین
مناسبترین تیمار جهت شکست خواب بذر سس انجام شد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر تحریک جوانهزنی و شکست خواب بذر دارویی سس،
پژوهشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگا علوم و تکنولوژی بذر دانشکد کشاورزی دانشگا
شاهد در سال  4931اجرا شد .عوامل آزمایش شامل شاهد ،خراشدهی با کاغذ سمباد به مدت پنج دقیقه ،خراشدهی
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شیمیایی با اسید سولروریک  %39به مدت پنج دقیقه ،خیساندن در آب مقطر به مدت یک ساعت ،چینه سرمایی (در
دمای  1درجه سان یگراد به مدت یک ساعت ،چینه گرمایی (در دمای  06درجه سان یگراد به مدت یک ساعت و
آب داد (در دمای  06درجه سان یگراد به مدت یک ساعت توصیه شد بود .بذرهای سس از مزار دانشگا شاهد
جمعآوری شدند .جهت ضدعرونی ،بذرها را در هیپوکلریت سدیم پنج درصد بهمدت  96ثانیه قرار داد شدند .از هر
تیمار  38عدد بذر در سه تکرار روی کاغذ صافی واتمن درون پ ری قرار داد شدند .بهمنظور کاهش تبخیر آب ظروف
پ ری با پارافیلم بس ه و در ژرمیناتور با دمای  36درجه سان یگراد بهمدت  41روز نگهداری شدند .شمارش بذرهای
جوانه زد از روز دوم به صورت روزانه در ساع ی معین انجام گردید .به هنگام شمارش ،بذوری جوانهزد  ،تلقی شدند
که طول ریشهچه آنها حداقل دو میلیم ر بود ( . ISTA, 2009همچنین تعداد گیاهچههای نرمال (گیاهچههایی که
تحت شرایط مطلوب رطوبت ،دما و نور در صورت کشت در خا

میتوانند به گیا سالم تبدیل شوند و غیر نرمال

(گیاهچههایی که ح ی در شرایط مناسب ،توانایی تبدیل شدن به گیا سالم ندارند ،بر مبنای معیارهای بین المللی آزمون
بذر مشخص گردید .پس از  41روز از هر پ ری پنج نمونه به طور تصادفی ان خاب و طول ریشهچه ،طول ساقهچه،
طول گیاهچه با اس راد از خط کش و وزن خشک ریشهچه و ساقهچه با اس راد از ترازوی با دقت چهار رقم اعشار پس
از خشک شدن نمونهها در آون با دمای  08درجه سلسیوس به مدت  31ساعت انداز گیری شد (. Turan et al., 2010
سپس صرات درصد جوانهزنی ( ، Nicols and Heydecker, 1968درصد جوانهزنی نرمال ،درصد جوانهزنی غیر نرمال،
سرعت جوانهزنی ( ، Ellis and Roberts, 1987شاخص بنیه بذر ( Abdual-baki and Anderson, 1973محاسبه شد.
تجزیه داد ها با اس راد از نرمافزار  SAS 9.1و مقایسه میانگین صرات مورد ارزیابی با آزمون دانکن در سطح اح مال
یک درصد انجام گردید.
نتایج و بحث
ن ایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر شاخصهای جوانهزنی بذر سس نشان داد که اثر
تیمارهای مخ لف بر صرات درصد جوانهی نرمال ،غیر نرمال ،سرعت جوانهزنی ،م وسط زمان جوانهزنی و شاخص
بنیه بذر در سطح اح مال یک درصد معنیدار بود (جدول . 4
جدول  :4تجزیه واریانس اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر تحریک جوانهزنی و شکست خواب بذر سس
منابع تغییرات

درجه

میانگین مربعات
درصد جوانه

درصد جوانه غیر

سرعت

م وسط زمان

شاخص وزنی

نرمال

نرمال

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیه بذر

تیمار

0

**3001/09

**463/99

**48/36

**3/40

**48/33

خطا

41

9/38

6/999

6/608

6/601

6/460

0/83

8/304

43/30

8/99

48/00

آزادی

ضریب تغییرات (درصد

 * nsو ** بهترتیب معنی دار در سطوح اح مال پنج و یک درصد.
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جدول  :2مقایسه میانگین اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر تحریک جوانهزنی و شکست خواب بذر سس
تیمار

درصد جوانه

درصد جوانه

سرعت جوانهزنی

م وسط زمان

شاخص وزنی

نرمال (%

غیر نرمال (%

(یک /روز

جوانهزنی (روز

بنیه بذر

8d

8e

6/39d

1/98a

6/39e

b

a

36

b

3/39

ef

b

b

48

b

3/38

e

d

6/03

شاهد
اسید سولروریک
آب داد

c

چینه سرمایی

cd

06

44/00
9/99

8

e

6/49

6/99

b

9/80

3/30

cb
e

3/33

6/39

چینه گرمایی

46c

46c

4/89c

6/09d

3/30b

سمباد

a

96

b

e

f

a

خیساندن در آب

c

46

d

48

0/00

d

0/00

6/39

6/68

c

4/19

0/00

ed

6/00

میانگینها در هر س ون حداقل دارای یک حرف مش ر هس ند ،فاقد اخ لاف معنیدار با آزمون دانکن در سطح پنج درصد میباشد.

درصد جوانه نرمال و غیر نرمال :ن ایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر درصد جوانه نرمال نشان
داد که بیشترین درصد جوانهی نرمال مربوط به پیش تیمار خراشدهی با کاغذ سمباد ( 96درصد و کمترین آن
مربوط به پیش تیمار شاهد ( 8درصد بود .خراشدهی با کاغذ سمباد به مدت  8دقیقه با حذف لایهی سلولی ضخیم
زیر پوشش بذر ،باعث افزایش درصد جوانهزنی بذور سس تا  96درصد شد که با ن ایج

Ebrahimi and Islami

( 2010مطابقت داشت .از آن جایی که بین تیمار چینه سرمایی و شاهد هیچ گونه تراوت معنیداری وجود ندارد،
می توان ن یجه گرفت که اعمال تیمار چینه سرمایی از لحاظ اثر بر درصد جوانه نرمال هیچ گونه مزی ی نداش ه است
(جدول . 3همچنین ن ایج این پژوهش نشان داد که بعد از تیمار خراشدهی با کاغذ سمباد  ،تیمار اسید سولروریک
بیشترین تأثیر بر درصد جوانهزنی کل و نرمال داش ه است .پرادر و تیرل ( 4339گزارش کردند که خراشدهی بذور
در گونه ( Cuscuta attenuatea Waterfall.بهمدت  48و  96دقیقه با اسید سولروریک بهترتیب منجر به  83و 91/0
درصد جوانهزنی گردید که با ن ایج پژوهش حاضر مطابقت داشت .همچنین بالا بودن درصد جوانهزنی غیر نرمال در
تیمار اسید سولروریک  39درصد بهمدت  8دقیقه ممکن است بهدلیل آسیب دیدگی جنین ناشی از نروذ بیشتر اسید
سولروریک باشد که با ن ایج  1997( Upreti and Dharمطابقت داشت.
سرعت جوانهزنی :ن ایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر سرعت جوانهزنی نشان داد که بیشتارین
سرعت جوانهزنی مربوط به پیش تیمار خراشدهی با کاغذ سمباد ( 0/00بود .کمترین سرعت جوانهزنی نیاز مرباوط
به پیش تیمار شاهد ( 6/330بود که از لحاظ آماری باا پایش تیماار خیسااندن در آب و نیاز چیناه سارمایی اخ لااف
معنیداری نداش ند (جدول . 3با توجه به آن میتوان اس نباط کرد اح مالا پوشش سخت بذر مکانیسم اولیاه خاواب در
بذور سس بود و خواب از نو فیزیکی (نه فیزیولوژیکی میباشد که با ن ایج  2010( Ebrahimi and Islamiمطابقت
داشت .آنان گزارش کردند که تیمارهای سرمادهی مرطوب و غرقاب در آب معمولی باعث برطرف شدن خواب باذور
سس درخ ی نشد است که اح مالا خواب بدلیل پوشش ضخیم بذر سس (خواب فیزیکی جذب آب (آماس باذر و
فعالیت جنین انجام نشد است.
شاخص بنیه بذر :ن ایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر شاخص بنیه بذر نشان داد که بیشترین
شاخص بنیه بذر مربوط به پیش تیمار خراشدهی با کاغذ سمباد ( 0/00بود و کمترین شاخص بنیه بذر مربوط به
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 بود که از لحاظ آماری با پیش تیمار خیساندن در آب و نیز شاهد اخ لاف معنیداری6/330( پیش تیمار چینه سرمایی
 بیان کردند که بنیه بذر به درصد جوانهزنى و طول گیاهچه1970( Abdual-baki and Anderson . 3نداش ند (جدول
 بنابراین. اح مال ًا طول گیاهچه بیشترى نیز دارند، از طرف دیگر بذرهایى که سریعتر جوانه میزنند،وابس ه است
 بالاترین بنیه بذر را نیز داش ه باشند که،ان ظار میرود تیمارهایى که بیشترین درصد و سرعت جوانهزنى را داش هاند
 به طور کلی میتوان ن یجه گرفت که پیش تیمار خراشدهی با کاغذ سمباد و.با ن ایج این پژوهش مطابقت داشت
.خراشدهی با آب داد بیشترین تاثیر بر شکست خواب بذر و درصد جوانهزنی بذر سس داشت
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Abstract
In order to evaluate the effect of physical and chemical treatments on seed germination and
breaking seed dormancy of dodder seed (Cuscuta campestris L.), an experiment was conducted
in a completely randomized design with three replications at Seed Technology Laboratory of
Collage of Agriculture, Shahed University. Treatment included: control (distilled water),
scarification with sandpaper for 5 minutes, scarification with sulfuric acid (98%) for 5 minutes,
soaking in water for 1 hour, chilling (temperature 4 ºC) for 1 hour, warm stratification
(temperature 60 ºC) for 1 hour and hot water (temperature 70 ºC) for 1 hour. Result of analysis
of variance showed that different treatment on total germination percentage, normal germination
percentage, ab-normal germination percentage, germination rate, mean germination time and
seed vigor index was significant at 1% level. The results showed that the highest seed
germination percentage related to scarification with sandpaper (85%) and the lowest one was in
chilling treatment (1.67). Also, the highest and the lowest seed vigor index was related to hot
water (6.66) and sulfuric acid treatments (0.283), respectively. In general, in order to obtain
high germination percentage and seed vigor index, scarification with sandpaper and hot water is
recommended, respectively.
Keywords: Cold stratification, Dodder seed, Germination percentage, Scarification. 2
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