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   چكيده

هدف از . باشددر شرايط تنش و بدون تنش مي زني و استقرار گياهچههاي رايج آبگيري جهت بهبود جوانهپرايمينگ بذر يكي از تكنيك
ه بدين منظور آزمايشي ب. باشددانه و استقرار ميزني بذور بنگهاي جوانهبررسي تاثير هورمون پرايمينگ بر بهبود مولفهتحقيق حاضر 

، )ساعت 72و48،24(شامل سه زمان پرايمينگ  تيمارهاتركيب  .انجام شدكامل تصادفي با سه تكرار  صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك
اثرات اصلي و نتايج نشان داد  .بودند) جيبرليك و سالسيليك اسيد(و دو هورمون ) امپيپي 300و 200،100(سه سطح غلظت هورمون 

نتايج  .درصد معني دار شد1زني در سطح احتمال زني و متوسط زمان جوانهيمينگ بر روي صفات درصد جوانهمتقابل تيمارهاي پرا
- پي  300زني در بذور پرايم شده با جيبرليك اسيد جوانهدرصد  سرعت وبيشترين دهد كه مقايسات ميانگين اثرات متقابل تيمارها نشان مي

توان و مي دهديم شيافزا دانهبنگ زنيجوانه هايمولفه هورمون پرايمينگگرفت كه  جهينت توانيم يبطور كل .ساعت بود 72ام به مدت پي
  .در مزرعه از اين تكنيك استفاده كردها گياهچهجهت استقرار 

  .زني، سالسيليك اسيددانه، متوسط زمان جوانهكارائي بذر، بنگ: كليديواژگان 
 

  مقدمه
بنگ دانه به لحاظ  .است) Solanaceae(ينيزم بيخانواده ساز .Hyoscamous nigerL نام علمي با  ياهيگيا بذرالبنج دانه بنگ

سل، آسم و تب استفاده  يمارياز ب يالتهاب گوش و چشم، درمان زخم معده، سرفه ناش سم،يرومات داشتن مواد موثره فراوان در درمان
دچار  كنواختيو  عيعدم استقرار سر ليغالبا به دل يوالت زراعخشك محص مهين يريدر مناطق گرمس ).1388 ،يگيب ديام( شوديم

استقرار مناسب وجود دارد  يكه برا هاييتيمحدود. باشديم ياهيگ تيكاهش جمع ليامر به دل نيشوند كه ايكاهش محصول م
 كالرك و همكاران،(باشديسله م ليباال و تشك يدما اك،بذر، كمبود رطوبت خ نييپا تيفيبستر بذر، ك فيضع يشامل آماده ساز

كه  شوديداده م شده به بذر قبل از كشت تا سطحياست كه اجازه جذب آب به صورت كنترل يبذور روش نگيميپرا ). 2001
سرعت  شيسبب افزا نگيميپرا .)1999دونالد، مك(شوديم يريجلوگ چهشهيشروع گردد، اما از خروج ر زنيجوانه هياول هايتيفعال

و براد فورد،  لياست.(شوديدرجه حرارت و كمبود رطوبت م بودننيينامساعد از جمله پا طيمزرعه خصوصا در شرا در زنيجوانه
گياهچه به علت افزايش احتمال جذب رطوبت  استقراراگر جوانه زني و بدنبال آن توسعه ريشه به سرعت انجام شود، احتمال ). 1997

دانه با استفاده از هاي بذور بنگزني و استقرار گياهچهاز انجام اين تحقيق بهبود جوانههدف  .از خاك در اعماق بيشتر زياد مي شود
  .باشدتكنيك هورمون پرايمينگ مي
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  ها مواد و روش
در  امپيپي 300و200، 100 هاي جيبرليك و سالسيليك اسيدهورمون با استفاده از دانهبنگگياه دارويي  هورمون پرايمينگبررسي اثر  
با سه  يتصادف كاملهاي بلوكدر غالب طرح  ليفاكتور آزمايش بصورت مايشگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند وآز

انجام شد  در ژرميناتورو درجه سانتيگراد  25در دماي ) ساعت72و  48، 24(پرايمينگ بذور به مدت  .مورد بررسي قرار گرفتتكرار 
 بذرهاي از بذر عدد 30 تعداد زني، جوانه آزمايشات انجام براي. روز خشك شد 3و به مدت  سپس بذور با آب مقطر شسته شده

 پتريديش سپس. شد اضافه آن به مقطر آب ليترميلي 5 ميزان و شد داده قرار صافي كاغذ اليه دو حاوي هاي پتريديش در شده پرايم
 روزانه بصورت كاشت از پس ساعت 24 زده جوانه بذور ارزيابي. شد منتقل گراد سانتي درجه 15/25 متغير دماي با ژرميناتور به ها

 هايشاخص گيري اندازه به منظور .باشد بيشتر و متر ميلي 2 آنها چه ريشه طول كه شدند مي محسوب زده جوانه بذوري و شد انجام
  .  شد دهاستفا 3و 1،2 روابط از ترتيب بهو بنيه بذر  زنيجوانه سرعت ،زنيجوانه زمان ميانگين

  

 
2) GR=

 
             1( MGT = )   1981(اليس و رابرتز                            

    

  )3  
  

  .باشدتا پايان آزمايش مي زدهوانهتعداد كل بذور ج N باشد وام ميdزده در روز تعداد بذر جوانه  1nدر رابطه 
  

  نتايج و بحث
ات بطوريكه اثر ).1جدول ( شدهاي مورد بررسي معني دار و متقابل در اكثر مولفه اصلياثرات دهد نشان مي تجزيه واريانسنتايج 
. درصد معني دار شد1مال زني در سطح احتزني و متوسط زمان جوانههاي پرايمينگ بر روي صفات درصد جوانهتيمارو متقابل  اصلي

به جز اثر متقابل در صفت بنيه بذر . معني دار نشد هورمون× زني فقط در مورد اثر متقابل غلظت اثر پرايمينگ بر روي سرعت جوانه
زني اثر درصد جوانه 50، و در صفت زمان تا درصد معني دار شدند1در سطح احتمال و متقابل  اصليكليه اثرات غلظت × هورمون 

   .درصد معني دار شد 5غلظت در سطح × درصد و اثر متقابل هورمون 1ليه تيمارها در سطح ك
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  دانهزني بنگهاي جوانهمولفه) ميانگين مربعات(تجزيه واريانسـ 1جدول 

- سرعت جوانه  زنيدرصد جوانه  درجه آزادي  منابع تغييرات

 )روز(زني
متوسط زمان 

درصد  50ا زمان ت  بنيه بذر  )روز(زنيجوانه
  زنيجوانه

  14/0  1/151  07/0  0002/0  5/25  2  بلوك
  6/23**   3/38247**  2/22**  07/0** 6/979** 1  هورمون
  75/3**   9020/ 7 **  5/4**   001/0**   6/2212**   2  غلظت
  7/3**   3/10833**  7/2**   04/0**   2/2105 **  2  زمان
  ns/744  *57/0 4  7/0**  0007/0** 5/189** 2  غلظت×هورمون
  5/120**  1/41082**  3/108**   2/0**   6/8400**   2  زمان×هورمون
0004/0 6/699** 4  زمان×غلظت  ns  **6/0   **4/3264   **68/0  

  002/0**  4/6417**   8/2**   001/0**   4/1549**   4  زمان×غلظت×مونرهو
  14/0  5/249  11/0 0002/0 6/24 34  خطا

  71/7  08/6  09/6  24/7  35/6  -  ضريب تغييرات
               و  :و ا درصد 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني  

و اثرات متقابل از اهميت بيشتري برخوردار هستند متقابل تيمارهاي پرايمينگ معني دار شده است اصلي و اثرات  با توجه به اينكه
بيشترين و كمترين درصد دهد كه نشان ميتيمارها اثرات متقابل ميانگين  نتايج مقايسه. كنيمروي اثرات متقابل بحث ميبنابراين بيشتر 

در كل ، وساعت بود 72ام به مدت پيپي200ام و سالسيليك اسيد پيپي 300پرايم شده با جيبرليك اسيد زني به ترتيب در بذور جوانه
شده بذور پرايم. ام بودپيپي200 غلظتام بيشتر از پيپي 300و100 هايدر غلظتجيبرليك اسيد شده با بذور پرايم زني درصد جوانه

  . زني باالتري بودندام داراي درصد جوانهپيپي 300و200هاي غلظت سالسيليك اسيد نسبت بهام پيپي 100غلظت با 

در هر ساعت  72جيبرليك اسيد به مدت هورمون پرايم شده با  بذور در زنيزني و كمترين ميانگين زمان جوانهبيشترين سرعت جوانه
شده زني مربوط بذور پرايمگين زمان جوانهزني و بيشترين ميانكمترين سرعت جوانه. مشاهده شدام پيپي 300و200،100سه غلظت 
زني زني با ميانگين زمان جوانهكرد سرعت جوانهتوان بيان بنابراين مي .ساعت بود 72ام سالسيليك اسيد به مدت پيپي 200در غلظت 

   .رابطه عكس دارد

. ساعت بود 72ام پيپي 200ساعت وسالسيليك اسيد  72ام پيپي 300جيبرليك اسيد بيشترين و كمترين بنيه بذر به ترتيب مربوط به 
جيبرليك در هر سه غلظت مشاهده شد و اين  ساعت با هورمون 72شده به مدت زني در بذور پرايمدرصد جوانه 50كمترين زمان تا 

بعبارت . زني بيشتر از تاثير غلظت هورمون استدرصد جوانه 50تاثير مدت زمان پرايمينگ بر كاهش زمان تا نشاندهنده اينست كه 
ل آن اينست كه دلي شودزني ميزني و افزايش سرعت جوانهدرصد جوانه 50ديگر افزايش مدت زمان پرايمنگ سبب كاهش زمان تا 

از  باشديقبل از كاشت م يميآنز هضم تيبذر شامل جذب آب و فعال زنياول جوانهفعال كردن دو فاز  شيبذر پ نگيميدر پراكه 
با كاهش اين زمان به حداقل خود مي توان سرعت كه بذور در هنگام كاشت زمان قابل توجهي را صرف جذب آب مي كنند، طرفي 
ام به مدت پيپي 200در واقع پرايمينگ بذور با جيبرليك  .)2002سناو، تاسلي و كا( از خاك را افزايش دادزني و خروج جوانه جوانه
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منفي بر روي  اتزني نشد بلكه ثاثيرهاي جوانهساعت نه تنها باعث بهبود مولفه 72ام به مدت پيپي 200ساعت و سالسيليك اسيد  48

  . ندبه شاهد ضعيف تر عمل كرد زني گذاشت و حتي اين تيمارها نسبتجوانه
  كلي گيري نتيجه

زني دارد و هاي جوانهتوان بيان كرد كه پرايمينگ بذور با جيبرليك اسيد اثرات مثبتي را بر روي مولفهبا توجه به نتايج اين تحقيق مي
اي در شرايط مزرعه ستقرار گياهچهزني و ادانه جهت افزايش درصد و سرعت جوانهتوان از اين هورمون براي پرايمينگ بذور بنگمي

   .بهره جست
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Abstract  
Seed priming is one of the common techniques of seed enhancement for improvement germination 
and seedling establishment in stress and non stress condition. This experiment was carried out, 
therefore, study effect of hormone priming on germination components improvement and 
establishment henbane. In order to factorial experiment based on RCBD with 3 replication was 
carried out. Treatments were combinations of 3 time priming (24, 48, 72 hour), 3 level 
concentration hormone (100,200,300 ppm) and two hormone (GA3 and SA). The results showed 
that main and interaction effect priming on trait germination percent and means time germination 
were significantly 1%. Result multiple comparison test effect of interaction showed that maximum 
percent and rate germination in GA3300 ppm for 72 hour priming seeds.  However it is concluded 
that hormonal priming increases germination components of henbane and can utilize for seedling 
establishment on field condition.  
    
Keywords:Seed enhancment, Hyoscyamus niger, Means time germination, Salicylic Acid. 


