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  چکیده

 Lawsonia inermis)زنی بذر گیاه حنا بذر  بر جوانه مختلف خراش دهیهاي اثر روشبررسی حاضر  آزمایش هدف
L.) بذر به وسیله قیچی  دویست. در آب معمولی یا آب گرم خیسانده شدند) ساعت 72یا  48، 24(هاي مختلف بذرها در زمان. بود
بعد از . نوك چینی بودبذر بدون خیساندن در آب معمولی، آب گرم و یا  200تیمار شاهد آزمایش شامل . بانی نوك چینی شدندباغ

آزمایش به صورت طرح کامالً . قرار داده شدند مرطوب روي کاغذ صافی سانتی متري 9هاي  ، بذرها در پتري دیشهاانجام تیمار
زنی، داري بر درصد جوانهنتایج نشان داد تیمارهاي مختلف خراش دهی اثر معنی. انجام شد) بذر 50هر تکرار (تصادفی با چهار تکرار 
زنی به ترتیب در تیمارهاي نوك چینی، بیشترین درصد جوانه. داشتند گیاهچه هاي حنارشد شاخص هاي سرعت جوانه زنی و 

به (نوك چینی یا خیساندن در آب معمولی . بود) اعتس 24به مدت (یا آب گرم ) ساعت 72به مدت (خیساندن در آب معمولی 
هاي حنا چه دانهالطول شاخساره و ریشه. زنی نسبت به شاهد و یا سایر تیمارها گردیدسبب افزایش سرعت جوانه) ساعت 72مدت 

یمار خیساندن بذر در چه و ساقه چه در تبیشترین میانگین طول ریشه. داري تحت تأثیر تیمارهاي مختلف قرار گرفتبه طور معنی
. وجود داشت) ساعت 24در مدت (و آب گرم ) ساعت 72در مدت (یا روش خیساندن در آب معمولی ) ساعت 72به مدت (آب گرم 

 قبل از کاشت نتایج نشان داد پوسته ضخیم بذر و مواد بازدارنده موجود در پوسته بذر مانع جوانه زنی بذر گیاه حنا می گردد و
 .باشدمیر موثدر بهبود جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال  به صورت حذف مکانیکی پوشش بذر ش دهیخرا بذرهاي حنا

  
  ، تکثیر، بذر، خراش دهی(Lawsonia inermis)حنا : کلید واژه

 
  مقدمه

 ب آسیابومی شمال آفریقا و جنوب غر یا درخت کوچک یک درختچه، Lythraceaeاز خانواده  (Lawsonia inermis)حنا گیاه 
ها، گردد، اگرچه پوست ساقه، ریشهکشت می و یا تهیه مواد آرایشی سنتی هامی باشد که به منظور استفاده از ترکیبات دارویی برگ

تکثیر گیاه حنا براي کشت تجاري به وسیله بذر انجام می شود . گیردها و بذرهاي آن نیز در طب سنتی مورد استفاده قرار میگل
به علت بقا طوالنی تر گیاهان بذري و افزایش عمر بهره برداري . زینتی به عنوان پرچین، تکثیر با قلمه انجام می شودولی در کاربرد 

و طوالنی شدن زمان جوانه زنی  گیرد، ولی به دلیل وجود پوسته سخت بذرمی اقتصادي از گیاه، تکثیر با بذر بیشتر مورد توجه قرار
در زمینه تاثیر تیمارهاي مختلف بر جوانه زنی بذر حنا مطالعات محدودي انجام  .می باشد% 20میزان جوانه زنی بذرها کمتر از 

ساعت،  72خیساندن در آب گرم به مدت اثر تیمارهاي خراش دهی با شن به مدت ده دقیقه، ) 2007(الل و همکاران . گردیده است
یک (و یا کلرید کلسیم ) درصد 5(د سدیم و یا کلرید پتاسیم خراش دهی با اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و یا تیمارهاي کلری

را بر جوانه زنی بذر حنا مورد بررسی قرار داده و گزارش دادند به ترتیب تیمارهاي کلرید سدیم، خیساندن در آب به مدت ) درصد
  .ساعت و یا خراش دهی با شن بیشترین تاثیر را بر جوانه زنی بذر گیاه حنا داشتند 72
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وجه به عدم وجود اطالعات کافی در  مورد جوانه زنی بذر حنا، در آزمایش حاضر اثر تیمارهاي خراش دهی فیزیکی بر جوانه زنی با ت

 .بذر و رشد دانهال هاي گیاه حنا مورد  بررسی قرار گرفت
 

  نتایج
زنی بذر در رصد جوانهکه با د) درصد 5/68(چینی بذر وجود داشت زنی بذر حنا در تیمار نوكبیشترین درصد جوانه

 5/64به ترتیب (  ساعت 72ساعت و یا آب معمولی به مدت  24، خیساندن بذر در آب گرم به مدت )درصد 5/59( تیمارهاي شاهد
کمترین درصد . زنی در سایر تیمارها بودداري بیشتر از درصد جوانهتفاوت معنی داري نداشت ولی به طور معنی )درصد 5/63و 

که با درصد جوانه زنی بذر ) درصد 5/48(ساعت وچود داشت  72ر حنا نیز در تیمار خیساندن بذر در آب گرم به مدت زنی بذجوانه
ساعت تفاوت معنی  48و یا  24مدت به ساعت، خیساندن بذر در آب معمولی  48در تیمارهاي خیساندن بذر در آب گرم به مدت 

  .متر از درصد جوانه زنی بذر در سایر تیمارها بودولی ک) درصد   5/57و   58به ترتیب(داري نداشت 
زنی در تیمار خیساندن در آب که با میانگین زمان جوانه) روز 45/6(زنی در تیمار شاهد وجود داشت بیشترین میانگین زمان جوانه

زنی در سایر ن زمان جوانهولی به طور معنی داري بیشتر از میانگی) روز 09/6(داري نداشت ساعت تفاوت معنی 24معمولی به مدت 
ساعت  48یا  72چینی بذر، خیساندن بذر در آب معمولی به مدت زنی در تیمارهاي نوكکمترین میانگین زمان جوانه.تیمارها بود

ساعت تفاوت معنی داري نداشتند ولی کمتر  72زنی در تیمار خیساندن در آب گرم به مدت وجود داشت که با میانگین زمان جوانه
  .زنی در سایر تیمارها بودمیانگین زمان جوانهاز 

زنی بذر در تیمار خیساندن بذر در آب چینی بذر وجود داشت که تنها با سرعت جوانهزنی در تیمار نوكبیشترین سرعت جوانه
کمترین سرعت . زنی بذر در سایر تیمارها بودداري نداشت ولی بیشتر از سرعت جوانهساعت تفاوت معنی 72معمولی به مدت 

 24ساعت و یا خیساندن بذر در آب گرم به مدت  24اندن بذر در آب معمولی به مدت زنی بذر در تیمارهاي شاهد، خیسجوانه
  .ساعت وجود داشت که به طور معنی داري کمتر از سایر تیمارها بود

که تنها به طور ) میلی متر 4/15(ساعت وجود داشت  24چه در تیمار خیساندن بذر در آب معمولی به مدت بیشترین طول ساقه
، خیساندن بذر )میلی متر 68/12( ساعت 72چه در تیمارهاي خیساندن بذر در آب معمولی به مدت یشتر از طول ساقهمعنی داري ب

ولی با طول ساقه چه در سایر  بود) میلی متر 88/10( چینی بذر و یا تیمار نوك) میلی متر 18/12(ساعت  24در آب گرم به مدت 
  .تیمارها تفاوت معنی داري نداشت

چه در تیمارهاي که با طول ریشه )میلی متر 85/5( ساعت وجود داشت 72چه در تیمار آب گرم به مدت طول ریشهبیشترین 
 ساعت تفاوت معنی داري نداشت  24ساعت و تیمار خیساندن بذر در آب گرم به مدت  72خیساندن بذر در آب معمولی به مدت 

چینی بذر چه در تیمار نوكکمترین طول ریشه. چه در سایر تیمارها بودریشهولی بیشتر از طول ) میلی متر  1/5و  23/5به ترتیب (
ساعت و یا خیساندن  48چه در تیمارهاي خیساندن در آب معمولی به مدت که تنها با طول ریشه )میلی متر 75/2( وجود داشت

داري کمتر از ولی به طور معنی )ی مترمیل 78/3و  45/4به ترتیب ( داري نداشتساعت تفاوت معنی 48بذر در آب گرم به مدت 
تیمارهاي نوك چینی بذر یا خیساندن بذر در آب گرم یا آب معمولی اثر معنی داري بر وزن  .چه در سایر تیمارها بودطول ریشه

  .چه نداشتخشک ساقه
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  زنی بذر و رشد گیاهچه حناوانههاي جاثر تیمارهاي نوك چینی بذر، خیساندن در آب معمولی و یا آب گرم بر شاخص -2جدول

 آب گرم                    آب معمولی                  چینینوك شاهد 
24 48 72 24 48 72 

50/59 )٪(زنی جوانه ab 50/68 a 00/58 bc 50/57 bc 50/63 ab 50/64 ab 00/58 bc 50/48 c 
زنی میانگین زمان جوانه

 )روز(
445/6 a 327/4  d 085/6  ab 658/4  d 363/4  d 930/5  b 198/5  c 747/4  cd 

1542/0 زنیسرعت جوانه  e 2325/0  a 1625/0  e 2150/0  bc 2225/0  ab 1650/0  e 1875/0  d 2050/0  c 
775/3 مترمیلی(چه طول ریشه cd 750/2  e 450/4  bc 825/2  e 225/5  ab 100/5  ab 575/3  de 850/5  a 

-میلی(چه طول ساقه
 )متر

55/13  ab 88/10  c 40/15  a 90/12  abc 68/12  bc 18/12  bc 38/13  abc 05/13  abc 

چه وزن خشک ساقه
 )گرم(

75/4 a 50/4 a 25/5 a 25/7 a 25/5 a 25/6 a 25/4 a 00/6 a 

  .ندارند LSDآزمون  ٪5داري در سطح هاي داراي حداقل یک حرف مشترك تفاوت معنیدر هر ردیف میانگین*

  بحث
احتماال وجود پوسته سخت یکی از . یمار نوك چینی بذر در افزایش جوانه زنی بذر حنا موثر بودت نتایج آزمایش حاضر نشان داد 

دالیل پایین بودن جوانه زنی بذر حنا می باشد و نتایج این آزمایش در مورد تاثیر مثبت روش هاي خراش دهی به صورت نوك 
زنی بذر و رشد دانهال هاي حنا نشان داد رکود پوسته به همرانه  چینی  و یا خیساندن بذر در آب معمولی یا آب گرم بر بهبود جوانه

نیز گزارش دادند شستوشوي بذر در ) 2007(الل و همکاران . مواد بازدارنده از دالیل مهم ممانعت از جوانه زنی بذر حنا می باشد
یک یا اسید کلریدریک در بهبود جوانه زنی بهبود جوانه زنی بذر حنا موثر بود ولی خراش دهی شیمیایی با استفاده از اسید سولفور

یا  48، 24تیمارهاي خیساندن بذر حنا در آب معمولی یا آب گرم به مدت زمان هم چنین نتایج نشان دادند . بذر گیاه حنا موثر نبود
با توجه به اینکه . ر دادور معنی داري جوانه زنی بذر و یا رشد ریشه چه و ساقه چه دانهال هاي حنا را تحت تاثیر  قراطساعت به  72

کاوریامال و (گزارش گردیده است عصاره بذر گیاه حنا بر جوانه زنی بذر و رشد برخی گیاهان خانواده لگومینوزه تاثیر منفی داشت 
بر  ، می توان نتیجه گیري نمود احتماال رها شدن مواد موجود در پوسته بذر در محیط کشت می تواند اثر بازدارنده)2013همکاران، 

شستشوي مواد  حنا در آب و تاثیر روش خیساندن بذربه نظر می رسد الزم است اهمیت جوانه زنی بذر گیاه حنا داشته باشد و 
هم چنین پیشنهاد می گردد تغییرات این مواد . موجود در پوسته بذر و کاهش تاثیر آنها بر جوانه زنی بذر حنا مورد توجه قرار گیرد

شوي بذر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان بهتر زمان الزم براي تیمار شستشوي بذر و تاثیر آن بر جوانه طی زمان هاي مختلف شست
  . زنی بذر حنا را ارزیابی نمود
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