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  چکیده

 علت که بذرهاي آن به بوده )(Solanaceaeتیره بادمجان  یکی از مهمترین گیاهان (.Hyoscyamus reticulatus L) مشبک بذرالبنج
 سه تصادفی با کامالً طرح قالب آزمایشی در گیاه اینشکستن خواب  براي روش مناسبترین در این راستا، به منظور تعیین .زنندمی جوانه سختی به خواب
، )روز 28و  21، 14، 7(درجـه سـانتیگراد در چهـار سـطوح زمـانی       چهارش سرمادهی بذور مرطوب در دماي یپآزمایش شامل  تیمارهاي. شد انجام تکرار

هاي اسید جیبرلیک، سیتوکنین ، خیساندن بذرها در هورمون)روز 28و  21، 14، 7به مدت (مرطوب  و سرمادهی) ppm500(تیمار تلفیقی اسید جیبرلیک 
درصد، خیساندن بذرها در  4/0و  2/0، 1/0تاسیم پساعت، خیساندن بذرها در نیترات  24به مدت  ppm 1000 و 750، 500، 250هاي و اکسین با غلظت

سـاعت، خیسـاندن بـذرها در اسـید      48و  24دقیقـه، قـرار دادن بـذرها در آب جـاري بـه مـدت        15و  10، 5گراد به مـدت  درجه سانتی 90و  70آب داغ 
 نـوع  از بـذرالبنج مشـبک   بـذر  خـواب  کـه  داد نشـان  نتـایج  .سـمباده بـود   کاغـذ  با دقیقه و خراشدهی 15و  10، 5درصد به مدت  95و  70سولفوریک 

 ppm(جیبرلیـک   اسـید  روز و 21مـدت   مرطوب به سرمادهی پیش تلفیقی تیمار اثر اعمال در بذرها زنی جوانه درصد بیشترین زیرا است، فیزیولوژیکی
تاثیر چشمگیري داشتند و  بذرالبنج مشبک بذرهاي خواب شکست بر نیز تنهایی جیبرلیک به اسید مرطوب و سرمادهی این، بر عالوه .آمد به دست) 500

 ایـن  خواب شکست بر آماري نظر از اگرچه این تحقیق شده در استفاده هايهورمون تأثیر سایر .دادند درصد افزایش 81و  40به ترتیب جوانه زنی را تا 
 از. قابل چشمگیر نبود چندان جیبرلیک به تنهایی جیبرلیک و اسید اسید و سرما تلفیقی تیمار چشمگیر تأثیر با مقایسه در لیو شد، دار ارزیابیمعنی بذرها
مؤید وجود خواب بـه   تواندمذکور نمی بذرهاي خواب شکست بر سمباده کاغذ با سولفوریک و خراشدهی اسید داغ، آب جاري، آب عدم تأثیر دیگر طرف

  .فیزیکی بوده باشد بازدارنده و یا نوع مواد علت تجمع
  

  سرمادهی، خواب فیزیولوژیکی، گیاهان دارویی پیش جیبرلیک، اسید :هاي کلیديواژه
  
  1مقدمه 

 Hyoscyamus reticulatus) با نـام علمـی   مشبک بذرالبنج
L.) تیره بادمجان  یکی از مهمترین گیاهانSolanaceae)(   بـوده و

است که در  )آلکالوییدي(اي  مواد موثرهآن حاوي  هاي مختلفقسمت
از مواد مـوثره ایـن گیاهـان، در     .ددار فراوانیکاربرد داروسازي  صنایع

 اسـتفاده  هـاي عصـبی و تنفسـی   تهیه داروهایی ضد رماتیسم، بیماري
هاي این گیـاه را هیوسـیامین، آتـروپین و    مهمترین آلکالویید .شودمی

 در حاضر مشبک در حال البنجبذر). 2( ددهآسکوپوالمین تشکیل می
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ـ  و دارد آذربایجـان شـرقی انتشـار    غربـی،  آذربایجـان  هـاي اسـتان  ه ب
 در مزارع و مراتع اطراف شهرستان نقده واقع در جنوب استان خصوص

 علیـرغم  بـذرهاي ایـن گیـاه   . شودمی یافت غربی به وفور آذربایجان
ي قـادر  راکنش از گیاه مادرپس از پرسیدگی ظاهري و نهایت تکامل 

احتمـاال ناشـی از    به جوانه زنی و استقرار یک گیاه جدید را ندارد کـه 
این عمل در حقیقت یک نوع سازگاري بـذر بـا   . باشدخواب بذر آن می

هـا را در  شود کـه جوانـه زدن طبیعـی بـذر    شرایط محیطی قلمداد می
 مکـان  و زمـان  نظـر  از رویـش  شرایط طبیعی تا رسیدن به موقعیـت 

 ايپدیده واقع در بذر خواب). 23(کند واب و اشکال میمناسب دچار خ
 بـه  خـواب  و هستند آن مواجه با گیاهان از بسیاري بذرهاي است که

 بمانند زنده محیطی نامساعد شرایط در مقابل که دهدمی امکان هاآن
و  خطرنـاك  شـرایط  مقابـل  در را الزم بقاي که سازدقادر می را آنها و

انواع خـواب بـذر شـامل فیزیکـی،     ). 3(باشند  داشته محیطی نامناسب
باشـد  مورفولوژیکی، مورفوفیزیولوژیکی، فیزیولوژیکی و چند گانه مـی 



  247    ...هاي موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبکبررسی روش

 بـراي  روش متداولترین). 25(هاي گیاهی وجود دارد که در بذور گونه
 استفاده برخی مواقع در که است 1چینه سرمایی درونی، خواب شکستن

 همـه  یـا  جـایگزین بخشـی   انـد تومـی  شیمیایی مواد ها وهورمون از
  ). 12(باشد  سرمایی چینه احتیاجات

گیـاهی   هـاي هورمـون  از بسیاري بسیاري از محققان معتقدند که
 راههـاي  از احتمـاالً  اتـیلن  سـیتوکینین،  جیبـرلین،  اکسـین،  ازجملـه 

 در شود،می نوکلئیک اسیدهاي عملکرد کنترل منجر به که مشخصی
هاي نیازمند بـه  در بسیاري از بذر ).29(دارند  نقش زنی تحریک جوانه

ــد فنــدق    ــرما مانن ــراي چنــاري  Corylus avellana)(س  و اف
 (Acer platanoides) اسید آبسـیزیک  ، سرما موجب کاهش مقادیر

شده و جوانه زنـی را تحریـک   و افزایش مقادیر اسید جیبرلیک در بذر 
زاد سـازي  اي و بـا آ جیبرلین از طریق تحرك مواد ذخیـره ). 7(کند می

زنـی در  آمیالز و در نتیجه از طریق هیدرولیز نشاسته جوانه -آنزیم آلفا
تغییرات فیتوکروم تحت تاثیر نور، بر سـاخت  ). 8(کند بذر را تقویت می

و جابجایی اسید جیبرلیک موثر است و سرما نیز احتمـاال بـا تـاثیر بـر     
ـ نفوذ   هـا ذیري غشـاهاي سـلولی موجـب تغییـر در جابجـایی یـون      پ

یام رسانی به سلول براي تحریک تولیـد  پو در نتیجه ) Ca+2مخصوصا(
و  DNAسـیتوکنین نیـز بـا تحریـک سـنتز      . شوداسید جیبرلیک می

RNA هاي رشد و القاي تقسیم سلولی رویان دانـه را تسـهیل   در دانه
آمـیالز، شکسـتن مولکـول     -نموده و با افزایش در فعالیت آنزیم آلفـا 

السمی و در نتیجـه انتقـال سـریعتر    پشاء سیتوذیري غپنشاسته، نفوذ 
بیشتر مطالعات نشان داده ). 18(مواد بر جوانه زنی بذر اثر گذار هستند 

که اکسین اثر تحریک کنندگی کمی بر جوانه زنی بذر دارد، اما برخـی  
محققان معتقدند کـه اکسـین از طریـق جنـین زایـی و انتقـال مـواد        

). 1(حریک جوانـه بـذر نقـش دارد    هیدرولیز شده به محور جنینی در ت
 مـواد  و هـا هورمـون  برخـی  از دوره سـرمادهی  کـاهش  براي امروزه

 اثـر  دالیـل  از یکی .شودمی پتاسیم استفاده شیمیایی از جمله نیترات
 بـذر  زنـی  جوانـه  بر پتاسیم نیترات مانند هاي شیمیاییمحرك مثبت
در  ورمـونی ه نسبت رسیدن تعادل به مربوط احتماال هاي گیاهیگونه
 این .باشداسیدآبسیزیک می نظیر رشد هايبازدارنده مواد کاهش و بذر

شـوند  می بذر خواب فیزیولوژیکی شکستن باعث شیمیایی هايمحرك
)18 .(  

پتاسـیم باعـث    اظهار داشتند که نیترات) 10(عبدالهی و همکاران 
ــه ــک جوانـ ــی تحریـ ــهزنـ ــل هندوانـ  Citrullus) ( ابوجهـ

colocynthisگزارش کردند کـه  ) 16(کوچکی و عزیزي . ستشده ا
از  بـاالتر  هـاي غلظـت  در )Teucrium polium(جوانه زنی کلپوره 

ppm 100 جیبرلیک اسید کم اما مقادیر .یافت افزایش جیبرلیک اسید 
 میـزان  ولی بـا افـزایش  ، نداشت بذر کلپوره خواب شکستن بر تاثیري

جوانـه زنـی بـه     ،ppm 1500به  ppm 100جیبرلیک از  غلظت اسید
                                                             
1 -Stratification 

 تحقیقـات اثـر اسـید    از بسـیاري  در .یافـت  داري افـزایش طور معنی
در ). 26 و 24(اسـت   رسـیده  اثبات به بذر خواب جیبرلیک بر شکستن

کـه تیمـار    اسـت  شده گزارش )17(محمدي چیانه و همکاران  مطالعه
 Gundelia( زنی کنگـر سرمادهی تاثیر چشمگیري در افزایش جوانه

tournefortii ( نبئــی و همکــاران . داشـته اســت)در بــذر گیــاه ) 21
 جوانـه  درصد نشان دادند که بیشترین (.Rheum ribes L)ریواس 

به (مرطوب  سرمادهی پیش تلفیقی تیمار در اثر اعمال) درصد 96(زنی 
امـا تـأثیر    .آمـد  به دست) ppm 500(جیبرلیک  اسید و) روز 25مدت 

 این گیـاه در  خواب بذر تشکس اکسین و سیتوکنین بر هاي هورمون
 شده تشدید یا تنهایی به( جیبرلیک تیمار اسید چشمگیر تأثیر با مقایسه

  .نبود چشمگیر چندان) سرمادهی تیمار با
زنـی طبیعـی بـذرهاي     جوانه با رابطه در که مشکالتی به توجه با

 مختلف بر تیمارهاي بررسی تأثیر به تحقیق این در دارد، بذرالبنج وجود
 پیشـنهاد  و گیـاه  زنی بـذرهاي ایـن   جوانه تحریک و وابخ شکستن

  .شد پرداخته زنی افزایش جوانه در تیمار مؤثرترین
  

  هامواد و روش
 50تعـداد  (این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکـرار  

  :براي تیمارهاي زیر انجام گردید) عدد بذر در هر تکرار
گـراد در  درجه سانتی 4یش سرمادهی بذور مرطوب در دماي پ -1

  ).روز 28و  21، 14، 7( چهار سطوح زمانی 
بـه  ( و سـرمادهی  ) ppm500(تیمار تلفیقی اسید جیبرلیـک   -2 
  ).روز 28و  21، 14، 7مدت 
، 250خیساندن بذرها در هورمون اسید جیبرلیـک بـا غلظـت     -3
  .ساعت 24به مدت  ppm 1000و  750، 500

، 500، 250توکنین بـا غلظـت   خیساندن بذرها در هورمون سی -4
  .ساعت 24به مدت  ppm 1000و  750

 750، 500، 250خیساندن بذرها در هورمون اکسین با غلظت  -5
  .ساعت 24به مدت  ppm 1000و 

  .درصد 4/0و  2/0، 1/0تاسیم پخیساندن بذرها در نیترات  -6
درجه سانتیگراد به مـدت   90و  70خیساندن بذرها در آب داغ  -7

 .دقیقه15و  10، 5
 .ساعت 48و  24قرار دادن بذرها در آب جاري به مدت  -8
درصد به مـدت   95و  70قرار دادن بذرها در اسید سولفوریک  -9

 .دقیقه15و  10، 5
 .سمباده کاغذ با خراشدهی -10

 محلـول  در ي بـذرالبنج بـذرها به منظور اجـراي ایـن آزمـایش،    
 پس و شد عفونی ضد دقیقه 10مدت  به درصد سدیم یک هیپوکلریت

پتـري   هـر . گردیـد  اعمال نظر مورد تیمارهاي مقطر، آب با ازشستشو
 50 کـه شـامل   هاپتري دیش. شد محسوب تکرار یک منزله به دیش
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 ±1به مدت دو هفته در داخل ژرمیناتور بـا دمـاي   بودند سالم بذر عدد
 16و دوره نـوري   درصـد  70± 3رطوبـت نسـبی   ،درجه سانتیگراد 25

 بذرهاي شمارش. قرار گرفتند ایی و هشت ساعت تاریکیساعت روشن
 بذرها، زنی جوانه معیار. گرفتانجام  روز 14به مدت  روزانه زده جوانه
بـراي  . شـد  گرفتـه  نظـر  در متـر  میلـی  دو  انـدازة  به چه ریشه خروج

و جهت تعیین سرعت جوانه زنی  1 معادلهمحاسبه درصد جوانه زنی از 
  :)21( استفاده شد 2 معادلهاز 
)1                  (                                  GP = 100 (NG/NT)  

 بـذرها  کـل  تعـداد  NT زده و جوانـه  بـذرهاي  تعداد NGکه در آن 
  .باشد می

   زنی جوانه سرعت=  Σروز هر در زده جوانه بذر تعداد/روز مربوطه )2(
 مقایسه جهت و SPSSنرم افزار  از هاداده تحلیل و تجزیه جهت

سـطح احتمـال پـنج     در اي دانکندامنه چند آزمون از هاداده میانگین
  .شد درصد استفاده

 
  بحث و نتایج
  بذور مرطوب سرمادهی پیش تیمار
زنـی بـه    جوانـه  سـرعت و  درصد دهیسرما زمان مدت افزایش با
روز درصـد   28 به طوري کـه پـس از   ). 1شکل(افزایش یافت  تدریج
روز  در زده جوانـه  بذر عدد 2سرعت جوانه زنی  درصد و 40زنی جوانه
 جوانه زنی بر داريمعنی تاثیر هفت روز مدت به بذرها سرمادهی. رسید
  .نداشت بذرها
 بازدارنـده  بـین مـواد   تعـادل  سـرمادهی،  زمـان  مـدت  افزایش با

)ABA( کننـده   تحریـک  و) مـواد   وجـود  سـمت  بـه  )اسـیدجیبرلیک
طریـق   از پـایین  نابراین دماهايب. رودمی پیش بیشتر، کننده تحریک

آبسیزیک سـبب   هورمون جیبرلین و کاهش میزان اسید تحریک تولید

سـنتز   القـاء  طریق دنبال آن ازه شود و بها میهورمون توازن بین این
 موجـب  فعـال شـده،   آمـیالز  -آلفـا  مختلفی از جمله آنزیم هايآنزیم

 جنین قابل استفاده مواد به را آنها و گردیده بذر ذخایر غذایی شکستن
 توانـد هورمـون مـی   ایـن  کـه  معتقدنـد  محققان). 23(کند می تبدیل

 از فراتر حتی یا سرمایی بذر نیاز نمودن برطرف براي مناسبی جانشین
  ). 32 و 28، 22(بذر باشد  زنی جوانه بر مؤثر عوامل کلیه آن

 شـمس  نتایج به دست آمده از ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیقـات     
،  (.Stipa barbata Desf)دارریـش  در بذر استپی) 9(ي اسفندآباد
مکـی   ،) (Tilia platyphyllus Scopدر بـذر نمـدار  ) 22(نصیري 

 ،(.Rubia tinctorum L)در بذر روناس) 19(زاده تفتی و همکاران 
، Ferula assafoetida)(در بـذر آنغـوزه   ) 6(رجبیـان و همکـاران   

ــاران   ــاره و همکـــ ــد  ) 11(عصـــ ــل محمـــ ــذر گـــ   يدر بـــ
(Rosa damascene)  در بـذر  ) 4(آبـاد و تـوکلی    بـرزل  ، جنگجـو

در ) 15(، کشتکار و همکاران Stachys inflata) (ارغوانی  ايسنبله
در بـذر  ) 21(، نبئـی و همکـاران   )Ferula gummosa(بذر باریجـه  
قزوینـی و همکـاران    پور ، حسین(.Rheum ribes L)گیاه ریواس 

  .داشت )Satureja Hortensis( مطابقتدر مرزه ) 5(
  
 مرطوب سرمادهی و جیبرلیک اسید تلفیقی تیمار

روز به طـور   28با افزایش مدت سرمادهی مرطوب از هفت روز به 
داري بر درصد جوانـه زنـی و سـرعت جوانـه زنـی افـزوده شـد        معنی

و ) درصـد  7/97(به طوري که بیشترین درصـد جوانـه زنـی    ). 2شکل(
از تیمـار تلفیقـی   ) روز در زده جوانـه  ربذ عدد 43/6(سرعت جوانه زنی 

مـدت   بـه  مرطوب سرمادهی و) ppm500 در غلظت (اسید جیبرلیک 
روز  28داري بـا  روز به دست آمد، اما از نظر آماري اختالف معنـی  21

  .نشان نداد
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 فعـال  یا آزادسازي تشکیل، به منجر اغلب جیبرلیکاسید و سرما

 ذخیره نشاسته و هاپروتئین تجزیه جهت هاي هیدرولتیکیآنزیم کردن
 در خواب رفع واقعی نیسممکا). 33( شوندمی جنین تغذیه جهت در بذر

 تغییـر  دانشـمندان  از بعضـی  ).18(است  شناخته نشده هنوز سرما اثر
 و اسیدها نوکلئیک متابولیسم در یا آنزیمی، در ساختار که را هاییشکل

 دهنـد را مـی  روي غیـره  و آبدوستی افزایش با کلوئیدي در ساختار یا
 جوانه هايزدارندهحذف با یا کاهش همچنین. انددانسته امر این عامل
 و کـردن  فعـال  یا و اسید میزان آبسیزیک کاهش مثالً بذر درون زنی

 ).33 و 29(انـد  دانسـته  سـرما  تـأثیرات  از جملـه  نیز را جیبرلین سنتز
  . است همسو اسید جیبرلیک اثر با سرما تیمار کاربرد بنابراین

 ه طـور ب که بذرها از بسیاري در که معتقدند )32(و بریانت  اسلیتر
 دوره طـی  دارنـد،  خـواب  شدن برطرف جهت سرما به نیاز ايگسترده

 سرما اهمیت رویداد این. شودمی جمعRNA مقدار زیادي  سرمادهی
 مورد را بذر نمو و رشد سرگیري از براي هاي بزرگملکول بازساخت در

در بـذر گیـاه   ) 19(مکـی زاده تفتـی و همکـاران    . دهـد قرار می تأکید
گزارش کردنـد کـه   (.Echinacea angustifolia D.C) اکیناسه 
اسـید بـه    جیبرلیـک  و زنی از تیمار تلفیقی سرماجوانه درصد باالترین

 نـوع  خـواب بـذر ایـن گیـاه از     در دست آمده و عامل اصـلی دخیـل  
) 21(نبئی و همکـاران   نیز توسط نتایج مشابه .فیزیولوژیکی بوده است

  .گزارش شده استدر بذر گیاه ریواس 
  

  جیبرلیک اسید هورمونی یمارت
و  750، 500، 250(مختلـف اسـید جیبرلیـک     هـاي غلظـت  اثـر 

1000ppm (مـورد بررسـی    صفات لحاظ آن بود که از بیانگر)  درصـد

 دارمعنـی  اختالف کـامالً  تیمارها بین) جوانه زنی و سرعت جوانه زنی
شـود بـا افـزایش    مشاهده می 3همان طور که در شکل . داشت وجود

به  ppm500به  ppm 250 ورمون اسید جیبرلیک از غلظت غلظت ه
زنی و همگام با آن بـر سـرعت جوانـه    داري بر درصد جوانهطور معنی

اندکی درصد جوانـه   ppm1000 زنی افزوده شده است، اما در غلظت 
و سـرعت  ) درصـد  80(بیشترین درصد جوانه زنـی  . زنی کاهش یافت

بـه   ppm500از تیمـار  ) در روزعدد بـذر جوانـه زده    96/4(جوانه زنی 
عدد بـذر جوانـه زده در    67/3(و ) درصد 67(دست آمد و کمترین آنها 

  .به دست آمد ppm1000 از تیمار ) روز
بـه   جیبرلیـک  اسید که اذعان نمود توانمی فوق به نتایج توجه با

 افزایش باعث گردد و سرمادهی پیش عمل جایگزین است قادر تنهایی
 سرما جایگزین در واقع نوعی شود که مطلوب حد در زنی جوانه درصد

 عامل و بوده فیزیولوژیکی نوع از خواب بذر بذرالبنج بنابراین. باشدمی
بـذر   در بازدارنده عامل وجود یا جنین بودن خواب، نارس این در دخیل

)ABA( است بوده عامل هر دو یا و.  
بـذر  در ) 9(اسـفندآبادي   شـمس نتیجه به دست آمـده از تحقیـق   

کلپـوره، قاسـمی    در بـذر ) 16(عزیـزي   دار، کـوچکی و  ریـش  استپی
 Thymus) دنایی آویشن هاي گونه در بذر) 14(پیربلوطی و همکاران 

daenensis)، زوفا  (Hyssopus officinalis L.)رومی  بادیان و
(Pimpinella anisum L.)،  در بذر آنغوزه) 6(رجبیان و همکاران 

).Ferula assa-foetida L(آباد و توکلی  برزل ، جنگجو)در بذر ) 4
در بذر گیـاه ریـواس و مکـی    ) 21(ارغوانی، نبئی و همکاران  ايسنبله

 )Capparis spinosa L(. در بـذر کـور  ) 20(زاده تفتی و همکاران 
  .کنندنتیجه این آزمایش را تایید می
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  هورمون سیتوکنین تیمار

سیتوکنین  ppm 750از تیمار ) 33/17(زنی بیشترین درصد جوانه
تاثیر هورمون ). 3شکل(به دست آمد  ppm 250از تیمار و کمترین آن 

هـاي در حـال خـواب    سیتوکنین نسبت به جیبرلین بر جوانه زنی بـذر 
زنـی در سـطوح   به طور میـانگین درصـد جوانـه   . تر بودبذرالبنج پایین

.  درصد باالتر بـه دسـت آمـد    84مختلف جیبرلین نسبت به سیتوکنین 
سرعت جوانه زنی نداشت و هر چهـار  داري بر سیتوکنین تاثیري معنی

  .سطح سیتوکنین در یک گروه آماري قرار گرفتند
 درنتیجـه  و آمـیالز  -آلفـا  فعالیـت آنـزیم   افـزایش  باعث کینتین

 بر عالوه .است جوانه زنی الزمه فرایند این و شودمی نشاسته هیدرولیز
 انتقال و سیتوپالسمی غشاء نفوذپذیري هاسیتوکینین است ممکن این،
 رفع که سدرمی نظر به بنابراین .دهند قرار تأثیر تحت را از غشاء مواد

 و غشـاء  نفوذپـذیري  افـزایش  بـا  احتماالً کینتین توسط بذرها خواب
 تحریک با هاسیتوکینین همچنین. باشد مرتبط اي ذخیره مواد تبادالت

 از و افـزایش  را رویان در سلولی تقسیم فرایندDNA و  RNA سنتز
ـ  این  ترتیـب  ایـن  بـه . کننـد مـی  تسـهیل  را بـذر  زنـی ق جوانـه طری

 به و الزم توسط جیبرلین زنی القاي جوانه تکمیل براي ها سیتوکینین
 ABAرشـد ماننـد    بازدارنـده  مواد اثر کاهش موجب غیرمستقیم طور
 بذر گیـاه ریـواس   در تحقیقی بر روي) 21(نبئی و همکاران . شوندمی

نین از یغلظت هورمون سیتوک ا افزایشب که درصد جوانه زنی دریافتند
  . یابدمیافزایش  داريبه طور معنی ppm 500به  100

  

  هورمون اکسین تیمار
) درصــد ppm 500 )17بیشــترین درصــد جوانــه زنــی در تیمــار 

 ppm 250داري با تیمـار  مشاهده شد، اما از نظر آماري اختالف معنی
 ppm از تیمـار  ) رصـد د 33/5(نشان نداد و کمترین درصد جوانه زنی 

داري بر سرعت سطوح مختلف اکسین تاثیر معنی. به دست آمد 1000
  ).3شکل(جوانه زنی نداشت 

 بـا  نیـز  کلئوریز و و کلئوپتیل طویل نمودن در کمک ها بااکسین
 را زنی نهایتاً جوانه و رویان رشد نورگرایی، و گرایی زمین فعال نمودن

د که اکسین با نور در تاثیرگذاري بر شواهدي وجود دار .کنندمی تنظیم
ها بیشتر مطالعات نشان داده که اکسین. جوانه زنی بذر اثر متقابل دارد

 بـا  فـوق  نتایج). 21و 8(اثر تحریک کنندگی کمی بر جوانه زنی دارد 
 Arabidopsis در گیاه رشادي اروپائی) 27(چیوچا و همکاران  نتایج

thaliana)(  و نبئی و همکاران)مطابقـت  بـذر گیـاه ریـواس    در  )21
  .دارد

  
  تیمار نیترات پتاسیم

درصد به طـور   4/0درصد به  1/0با اعمال تیمار نیترات پتاسیم از 
به طوري که درصد جوانـه  . معنی داري بر درصد جوانه زنی افزوده شد

درصـد بـاالتر بـه     88درصد نسبت به تیمـار شـاهد    4/0زنی در تیمار 
درصـد بـا    4/0ختالف معنی داري بین تیمار از نظر آماري ا. دست آمد

  ).4شکل(درصد وجود نداشت  2/0
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  بذرالبنج مشبک خفته بذرهاي تیمار نیترات پتاسیم بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی اثر -4شکل

  درصد دارند پنج احتمال سطح در داريمعنی اختالف دانکن آزمون اساس ، برشکل هر در متفاوت حروف با هايمیانگین
  

ت پتاسـیم  مطالعات قبلی نشان داده که اثر تحریک کنندگی نیترا
به صورت مستقیم بر سیستم تنفسی اثـر گـذار اسـت و بـر ایـن مبنـا       
پیشنهاد گردید که نیترات پتاسیم با تحریک بر جذب اکسیژن و یا بـه  

بـه نظـر   ). 18(نمایـد  صورت یک عامل همـراه فیتـوکروم عمـل مـی    
 آمینواسیدها باعث تولید توانسته پتاسیم نیترات رسد در این آزمایش می

 و آبسیزیک اسید کاهش باعث طرفی از و دار شود نیتروژن تترکیبا و
 شمس .گردد و جوانه زنی بذرالبنج را تحریک کند بذر تنفس افزایش

دار، قاسمی پیربلوطی و همکاران  ریش در بذر استپی) 9(آبادي  اسفند
پـور   رومی، سلطانی بادیان و زوفا دنایی، آویشن هايگونه در بذر) 14(

 .Salvia sharifii Rech) جنوبی گلی ر بذر مریمد) 8(و همکاران 
et Esfand.)   ــاران ــی و همک ــی زاده تفت ــور  ) 20(و مک ــذر ک در ب

.)Capparis spinosa L( نیز به نتیجه مشابهی دست یافتند.  
  

 و خراشدهی مقطر آب داغ، آب سولفوریک، اسید تیمارهاي

  سمباده  کاغذ با
بکار رفته یعنـی   ارهايتیم دیگر که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

سـمباده در   کاغـذ  با و خراشدهی جاري آب داغ، آب سولفوریک، اسید
 و خـواب  شکسـت  بـر  ايمالحظه قابل داري واین آزمایش، اثر معنی

 . بذر بذرالبنج نداشت زنی جوانه
  

   نتیجه گیري
 سمباده بر کاغذ با و خراشدهی داغ آب سولفوریک، عدم تاثیر اسید

ایـن بـذرها    خـواب  کـه  است آن مؤید مذکور ايبذره خواب شکست
 .باشـد  بـذر  پوسـته  در بـودن  نفوذ غیرقابل و سختی از ناشی تواندنمی

 تجمع علت به این بذرها خواب که داشت اذعان تواننمی این بر عالوه
 آب در شستشـو  چون .است وکومارین هافنل نظیر رشد هايبازدارنده

بنـابراین بـا توجـه بـه      .کند رطرفب را هاآن نتوانست خواب نیز جاري
 است و فیزیولوژیکی نوع از بذرالبنج مشبک بذر نتیجه آزمایش، خواب

 تیمار استفاده از آنها زنیجوانه تحریک براي هاشیوه از مناسبترین یکی
 )سرمادهی تیمار با شده تشدید یا تنهایی به( جیبرلیک اسید هورمونی

 .است گیاه بذرالبنج بذرهاي خواب شکست بر
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