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  چكيده
به  اين گياه بذر. خردل وحشي به عنوان يكي از علف هاي هرز شايع مزارع در ايران زمينهاي زراعي بسياري را مورد هجوم قرار ميدهد 

واب اين بذر مانعي بر زمانبندي مناسب علت زمستانه بودن داراي يك خواب ذاتي و يك ركود طبيعي است كه در پژوهشهاي مختلف خ
لذا پژوهشي جهت تعيين فاكتورهاي موثر بر از بين بردن ركود بذر و باال بردن درصد . جهت انجام مراحل مختلف تحقيق به شمار مي رود

يد جيبرليك همراه با نتايج حاكي از عدم تاثير تيمارهاي خراش دهي و سرمادهي و كارايي تيمار اس. جوانه زني خردل وحشي انجام شد
ساعته  8به همراه تناوب  GA3درصد و تيمار 55درصد جوانه زني را تا مرز  GA3از  ppm 100بگونه اي كه تيمار. تناوب دمايي بود

با رفع مشكل ركود اين بذر و تسهيل استفاده از آن در پژوهشهاي آتي جهت .درصد افزايش داد 85درصد  جوانه زني را تا مرز  دمايي
ترل و ساير اقدامات پيشگيرانه، مي توان به افزايش كارايي سطح زير كشت و استفاده بهينه از منابع اصلي و افزايش عملكرد محصول كن

  .اصلي اميدوار بود
  ، شكستن ركود بذر، اسيد جيبرليك، جوانه زني.Sinapis arvensis L: كليديواژگان 
  مقدمه

البته در بسياري موارد وجود . كه به عنوان مانعي در جوانه زني بذر مطرح است. است يكي از مسايل مهم كشاورزي وجود ركود بذر
عالمت مشخصه نشان دهنده جوانه زني سوراخ شدن بافتهاي احاطه كننده ريشه .آن در شرايط نامساعد براي بقاي بذر مفيد مي باشد

ركود بذر ناتواني يك بذر زنده سالم براي ).1994و بلك، بوولي(چه و خروج ريشه چه است كه آنرا جوانه زني قابل مشاهده گويند
اين ركود معموال شامل ركود پوسته، ركود رويان، مواد ).1997بوولي ،(كامل كردن فرايند جوانه زدن در شرايط مناسب مي باشد

يي نوع ركود نمونه بذر در اين پژوهش با تالش بر شناسا).1994بوولي و بلك،(شيميايي بازدارنده رشد و پوششهاي بذر مي باشد
  .بررسي گرديده است اين بذر ، روشهاي مختلف در از بين بردن ركودخردل وحشي جمع آوري شده
  :مواد و روشها

بذر خردل وحشي با تيمارهاي  اين پژوهش با هدف بررسي اثر تيمارهاي خراش دهي، سرمادهي و اسيد جيبرليك جهت رفع ركود
در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  1389تيمار در قالب طرح كامال تصادفي در سال  تكرار براي هر 3مختلف و تعداد 

از مزارع غالت اطراف شهرستان فسا جمع آوري گرديد  89بذور خردل وحشي به صورت دستي در ارديبهشت . جهرم انجام پذيرفت
تا زمان آزمايش نگهداري گرديد و پس از آزمون تعيين  24±1ي كيسه هاي پارچه اي با روكش پالستيكي در محل خشك و دما در و

  و مدت  ppm 100با غلظت  ، آزمايشات خراش دهي بذور، سرما دهي، تيمار اسيد جيبرليك با تترازوليوم زيوايي
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انجام   EXCElار س محاسبات آماري با كمك نرم افزپو نهايتا اسيد جيبرليك و تناوب دمايي انجام شد و س GA3بذر در  خيساندن
  .گرديد

  :نتايج و بحث
در آزمايش خراش دهي بذور با توجه به عدم جوانه زني بذر مشخص گرديد . بذور زنده هستند مآزمايش تترازوليوم نشان داد كه تما

 45تا ساعته  48آزمايش سرمادهي طي دوره هاي مختلف .كه تيمار خراش با اسيد سولفوريك غليظ تاثيري در جوانه زني نداشت
روز سرمادهي  45روزه تاثير مطلوب در جوانه زني بذر و شكستن خواب بذر نداشت، بطوريكه اگرچه بيشترين جوانه زني پس از 

در آزمايش اثر جيبرليك اسيد و مدت .و در مجموع درصد جوانه زني پايين بود اما درصد جوانه زني مطلوبيت را نداشت مشاهده شد
در نظر گرفته شد كه در مقايسه با تيمار شاهد  GA 100ppm 3با توجه به تحقيقات انجام شده پيشين غلظت GA3خيساندن بذر در 

نتايج بررسي اثر زمان خيساندن نشان داد . بود، داراي تاثير مثبت بر جوانه زني بود) صفر درصد(كه داراي كمترين درصد جوانه زني
و تناوب دمايي   GA3همچنين آزمايش غلظت . در افزايش درصد جوانه زني بود ساعت داراي بيشترين تاثير 24خيساندن به مدت 

ساعته به نسبت تيمار شاهد  8اسيد جيبرليك كشت تحت شرايط دمايي متغير  ppm 100ساعت خيساندن در 24نشان داد كه پس از 
  .ي داري بوددرجه سانتيگراد در نظر گرفته بود داراي تفاوت معن15± 2كه شزايط دمايي را ثابت و 

با توجه به اينكه خراش دهي شيميايي براي نفوذ گاز و آب به داخل بذر انجام مي پذيرد و متعاقب آن پاسخ گويي حتي اندك بذور 
وده و عدم بتيمار شده با سرمادهي، دليلي بر اثبات وجود مواد بازدارنده در لپه ها 

تيلور و (شهاي قبليهمچنين طبق پژوه .نياز به خراش دهي را تاييد مي كند
كه بيان شده بود تركيبي از تنظيم كننده هاي رشد مختلف ممكن ) 1979ويرينگ،

همچنين با .توصيه مي شود GA3است داراي اثرات افزايشي باشند، كاربرد موثر 
توجه به اينكه در پژوهشهاي انجام شده بيان شده كه اغلب يك يا چند عامل با هم 

ربرد همزمان ا، ك)1970بينسون،(تا ركود از بين برود بايد برهمكنش داشته باشند
GA3 تاييدي بر تحقيقات انجام  در بذور سرمادهي شده و كشت در تناوب دمايي

   .شده پيشين مي باشد
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Abstract 
Breaking seed dormancy and seed germination is a need in lots of weeds to be prepared for diffrent 
laberatorical investigations. Therefor this research was carried out to find the best method for 
breaking seed dormancy of Sinapis arvensis . Seed viability with tetrazolium showed that seeds 
were 100% viable. Chemical scarification and stratification did not have significant effect on 
breaking dormancy. Results also indicated that using GA3 was effective and 100 ppm of GA3 with 
an eight -hours period of different temperatures had the highest effect on seed germination of 
Sinapis arvensis L. so that seed germination increased to 85%. 
 
Key words: Sinapis arvensis L., breaking dormancy, GA3, seed germination. 

  


