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 چکیده
روش یک پرایمینگ بذر . های مختلفی وجود داردور افزایش تولید گیاهان در واحد سطح راهه منظب

به کار برده می شود و زنی، جوانهاز جمله افزایش سرعت  هاییارتقاء مؤلفه که برایساده و کم هزینه است 
لحاظ  شوندپرایمینگ میپیش از قرار گرفتن در بستر خود وری که شود. بذافزایش عملکرد میسبب 

ظور به این منشود. دیده میها شود که در گیاه حاصل از آن میاتی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دچار تغییر
، پتاسیم نیترات mg/l1/0 تیمار شامل آب مقطر،  پتاسیم نیترات 6آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با 

mg/l  3/0 600و  400، 200، جیبرلیک اسید با غلظت  mg/l  تکرار در دو شرایط تاریکی و روشنایی انجام  3با
های درصد نهایی درصد ضدعفونی شدند.در این تحقیق شاخص 2بذور قبل از تیمار شدن در هیپوکلرید شد.

جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، میزان وزن خشک و وزن تر، اولین روز جوانه زنی و آخرین روز جوانه 
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر روشنایی بر صفات اندازه گیری  زنی و شاخص جوانه زنی مورد

صفات وزن خشک وضریب شده به جزضریب سرعت جوانه زنی اثر مطلوب داشته است. و تیمار جبرلین بر 
و جبرلین  mg/l 200سرعت جوانه زنی،وزن تر و شاخص جوانه زنی تاثیر مثبت داشته است و به ترتیب جبرلین 

mg/l 400  بیشترین میزان بود. و  3/0بهترین تیمار بودند. درصد جوانه زنی نهایی در تیمار نیترات پتاسیم
مشاهده شد و آخرین روز جوانه زنی در تمامی تیمارها  3/0اولین روز جوانه زنی دز تیمار نیترات پتاسیم 

 یکسان بود.
 ین.پتاسیم نیترات، جوانه زنی، تلخه بیان، جبرل :کلمات کلیدی

 مقدمه
روید ساقه ی آن ضخیم است و گیاهی چندساله است که در بهار می (.Sophora alopecuroides L) تلخ بیان

جفت برگچه  7-12رسد برگ ها شانه ای، دارای سانتی متر می ۸0ی آن پوشیده از کرک است. ارتفاع آن تا برگ و ساقه
گل در قسمت  ۶0-۸0های سفید مایل به کرم و به شکل گروهی از باشد. گل سبز پهن، دراز، بیضی و در انتها گرد می

دانه و  3-7سانتی متر، کم و بیش خمیده، محتوی  7-10ی گلدهنده دارد. میوه نیام کرکدار به طول انتهایی شاخه
دا یی آن در حد فاصل دانه ها به سختی فشرده شده است. تلخ بیان بیشتر از طریق ساقه های هوایی تکثیر پجداره

(. پرایمینگ قرار دادن بذور قبل از مرحله ی کشت در یک محلول با پتانسیل آبی مشخص به 13۸9کند. )میرزایی، می
ها،  افزایش باشد. پرایمینگ باعث خروج سریعتر گیاهچهمنظور جذب آب و انجام برخی مراحل قبل از جوانه زنی می
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بذور تیمار شده به علت جذب  (.Musa et al, 2001)شود رد میدرصد و سرعت جوانه زنی و افزایش کمی و کیفی عملک
-کنند و این موضوع باعث جوانه زنی بیشتر و افزایش یکنواختی میسریعتر آب متابولیسم خود را زودتر آغاز می

ه قهدف از این تحقیق بررسی اثر تیمار های مختلف بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه و سا (Rowse, 1995)شود.
 باشد.ی گیاه تلخ بیان میو وزن تر و خشگ گیاهچه

 ها مواد و روش
درصد ضدعفونی شد و چند قطر توئین به آن افزوده شد بعد از  2برای انجام آزمایش ابتدا بذور در هیپوکلرید 

سپس مجددا  ثانیه در الکل قرارداده شدند 30مرحله با آب مقطر شستوشو داده شدند و به مدت  3دقیقه طی  1۵گذشت 
و جیبرلیک اسید با  3/0و  1/0ساعت در تیمارهای آب مقطر، پتاسیم  2۴با آب مقطر شستوشو داده شد. بذور به مدت 

تکرار کشت  3عدد بذر با  10قرار داده شدند. بعد از گذشت زمان مذکور در هر پتری  ۶00و  ۴00، 200غلظت های 
  کسان قرار گرفت.گردید و در دو شرایط نور و تاریکی در دمای ی

 نتایج و بحث
درصد معنی دارد شد و مقایسه میانگین اثر نور بر صفات مورد مطالعه در  1اثر نور بر جوانه زنی درسطح احتمال 

( در تاریکی بیشترین مقدار را  دارد و Fgpدهد که درصد جوانه زنی نهایی)( نشان می1جوانه زنی بذرتلخه بیان)جدول
ی باالترین مقدار را پیدا کردند. اثر تیمارهای مورد استفاده  هم تاثیر معنی دار داشت و مقایسه بقیه صفات در روشنای

( و شاخص WF(،وزن تر)CVG( وضریب سرعت جوانه زنی)WD( نشان داد که صفات وزن خشک)2ها)جدولمیانگین
بهترین تیمار بودند.  ۴00جبرلینو  200( و تحت تاثیر تیمار جبرلین قرارگرفتند و به ترتیب جبرلین GRجوانه زنی)

( دز تیمار FDGبیشترین میزان بود. و اولین روز جوانه زنی) 3/0( در تیمار نیترات پتاسیم FGPدرصد جوانه زنی نهایی)
( در تمامی تیمارها یکسان بود. در اثر متقابل تیمارها LDGمشاهده شد و آخرین روز جوانه زنی) 3/0نیترات پتاسیم 

که بین غلظتهای مختلف پیش تیمار بر درصد نهایی جوانه زنی تفاوتی وجود ندارد. با توجه به اثر  مشاهده شد1شکل
است. و در  ۴00بیشترین میزان جوانه زنی و وزن تر مربوط به تیمار روشنایی و جبرلین   3و  2متقابل تیمارها در شکل 

 مربوط است. 200جبرلین بیشترین میزان ضریب سرعت جوانه زنی به تیمار تاریکی و  ۴شکل 
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 مقایسه میانگین اثر نور بر صفات در جوانه زنی بذرتلخه بیان -1جدول 

 GR             LDG          WF             WD              FDG                 CVG            FGPنور            
 - درصد              -   روز                میلیگرم            میلیگرم روز واحد

 a     (a1) 11/2 a            07/0 a         ۶3/0    a       00/۸  a        1۶/1۶  b    ۴۸/20a         11/2 روشنایی
 b3۸/1b             0۵/0         b ۵۸/0 b          9۴/۶   b       0۴ /9 a      ۴9/2۸    b      3۸/1        (a2)تاریکی

 داری ندارند.های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیمیانگین
 

 مقایسه میانگین اثر تیمار بر صفات در جوانه زنی بذرتلخه بیان -2جدول 
 

          GR             LDG       WF             WD             FDG                  CVG            FGPتیمار       
 -درصد                           -میلیگرم        میلیگرم        روز                      واحد               روز

Cotrol(1B     ) ab۸3/1 ab077/0       b۶۸/0 a ۶۶/7         b  0۸/13       ab۸3/1           d 1۸/19 
GA200(2B )  ab۶۶/1         a۸10/0         cd۵۶/0 a     ۶۶/۶         ab0۶/1۴        ab۶۶/1           a19/31 

GA400(3B )  b 1۶3/1       b  07۶/0        a۸1/0        a  ۸3/7        a  ۶7/1۴        b 1۶/1           c 2۸/22 
GA600(4B )     ab۸3/1        c0۵۴/0          c۵9/0        a 33/۸        ab31/13        ab۸3/1          b ۶۵/2۶ 
KN0/1 (5B )    ab۵0/1        c0۵۶/0   ed۵1/0      a ۸3/7        c ۵2/10          ab۵0/1          cd 1۸/21 
KN0/3 (6B     )a ۵0/2         d0۴۴/0       e۴۸/0        a ۵0/۶        c  9۸/9            a۵0/2           b ۸1/2۵ 
 داری ندارند.های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیمیانگین
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 تحت بذر سرمادهی، دورۀ طول در که آنجا دانست،از زنی جوانه محرک عوامل مهمترین از توان می را جیبرلین

 از بخشی فقط و شد خواهد زنی جوانه به منجر زمان طول در ها آن برایند که دارد قرار فرایندها از ای تأثیرمجموعه

 عامل عنوان به را جیبرلین بنابراین،. کندمی القا را زنی جوانه کها، محر افزایش و ها بازدارنده غلظت کاهش با فرایندها

 200ppm لظتغ در جیبرلین هورمون (.(Nasiri and Isvand, 2002کرد استفاده توانمی بذر زنی جوانه در کمکی و محرک

 و ppm  150 اسیدجیبرلیک اثر تحقیق، این نتایج اساس بر است شده گیاه کزل بذر زنی جوانه باعث داری معنی طور هب
300 ppm که با نتایج بدست آمده در صفات وزن خشک  است دار معنی زنی جوانه های عامل همة در درصد 5 سطح در

 mg/l۴00 و جبرلین  mg/l 200زنی که به ترتیب تحت تاثیر جبرلینوضریب سرعت جوانه زنی،وزن تر و شاخص جوانه 
در پاسخ به فرآیندهای متابولیکی  نیترات پتاسیم .((Nasiri and Babakhanloo, 2003بهترین تیمار بودند، مطابقت دارد 

 ,.khan et al)بذور، مفید است. این ترکیب ممکن است باعث بیوسنتز اکسین شده و باعث شروع رویش جنین گردد

دل زنی بذور احتمااًل به دلیل به تعا(. یکی از دالیل اثر مثبت محرک های شیمیایی مانند نیترات پتاسیم بر جوانه1999
)قاسمی پیر بلوطی و  است (ABAرسیدن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده رشد مانند آبسیزیک اسید )

 درجنین سمی یونهای تجمع مانع پتاسیم نیترات احتماال که دادند (گزارش1999)واندونترو  (. دمیر2007همکاران، 
نیترات پتاسیم، خواب بذور نیازمند به نور را در تاریکی برطرف می سازد و به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش  .میگردد

 mg/l  3/0 ار نیترات پتاسیمد که با نتایج بدست آمده این آزمایش تیمنیاز نوری و افزایش جوانه زنی شناخته می شو
  بیشترین میزان تاثیر رابر درصد جوانه زنی نهایی داشت.

 منابع 
. بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکست 13۸۶. ، عو نوید ، ر..  دهکردی،گل پرور، م ،ا. قاسمی پیر بلوطی، -

(: 7۴مجله پژوهش. سازندگی. شماره )زنی پنج گونه گیاه دارویی منطقة چهار محال و بختیاری. خواب و تحریک جوانه
 .1۸۶-192ص 

و ارزیابی اثر آن روی علف هرز تلخ بیان. پایان نامه کارشناسی  NLP. تولید میکروبی 13۸9میرزایی، م، 
 ارشد.لطیفی، علی محمد، تهران، دانشگاه امام حسین.

- Demir, I. and Van de Venter, H. A. 1999. The effect of priming treatments on the performance of 
watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. and Nakai) seeds under temperature and osmotic 
stress. Seed Science and technology, 27(3), 871-875. 

- Khan, J., Rauf, M. A., Ali, Z. and Khattack, M. S. 1999. Different stratification techniques on seed 
germination of pistachio cv. Wild. Pakistan Journal of Biological Sciences (Pakistan). 

- Musa, A. M., Harris, D., Johansen, C. and Kumar, J. V. D. K. 2001. Short duration chickpea to 
replace fallow after aman rice: the role of on-farm seed priming in the High Barind Tract of 
Bangladesh. Experimental Agriculture, 37(4), 509-521. 

- Nasiri, M. and Isvand, H. 2002. Effects of sulfuric acid on seed dormancy breaking and germination 
of Carob tree and Silk tree. 

- Nasiri, M., Babakhanloo, P. and Maddah-Arefi, H. 2003. Seed germination in Kozal (Diplotaenia 
damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond). Iranian Journal of RangelandsForests Plant Breeding and 
Genetic Research, 11(2):256 -275. 

- Rowse, H. R. 1996. Drum priming-a non-osmotic method of priming seeds. Seed Science and 
Technology (Switzerland). 


