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  زنی بذر  هاي جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه بررسی اثر سطوح مختلف تیمار

  هاي مختلف برداشت بذر در تاریخ Kochia prostrata (L) schradطبقات سنی مختلف گونه 
  

  3و حسین بارانی 2، عادل سپهري1راثی هومن قدسی*
  ، منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشجوي دکتري علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزي و 1

  ، ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانگروه مرتعدارياستاد 2
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  01/07/1398؛ تاریخ پذیرش: 22/03/1398تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 رو ینا روبروست. ازدر عرصه مراتع با مشکل  Kochia prostrataهاي گونه  زنی بذر و استقرار نهال جوانه :سابقه و هدف
هاي مختلف پرایمینگ  هاي مادري و روش برداشت بذر، سن پایه تاریخ پژوهش. در این استجمعیت گونه مذکور رو به کاهش 

  .گرفته استمورد مطالعه قرار  زنی بذر این گونه ثر بر صفات جوانهؤماحتمالی عنوان عوامل  هب
  

سه طبقه سنی  ها به بوتهترتیب  هاي این گونه گیاهی در جمعیت مورد مطالعه تعیین سن گردیدند. بدین بوته :ها مواد و روش
 تاریخدر دو مذکور سه طبقه سنی بذرهاي ها به باال) تقسیم شدند.  ساله 7ها) و مسن ( ساله 6-5، بالغ (ها) ساله 4-3جوان (

 5/7 ، هالوپرایمینگ نیترات پتاسیمساعته 4 پرایمینگ با آب پنج تیمارآوري گردید.  مختلف (اواخر آبان و اواخر آذر) جمع
درجه  – 2 خشکسرمادهی و  گراد + درجه سانتی 5 و سرمادهی مرطوب گرم بر لیتر میلی 750 ، اسید جیبرلیکالر بر لیترمو میلی

  اعمال گردید. بذرها بر روي گراد  سانتی
  

ل چه، طو چه، طول ریشه زنی، طول ساقه ، سرعت جوانههاي نرمال گیاهچهزنی، درصد  نتایج نشان داد که درصد جوانه :ها یافته
درصد با یکدیگر اختالف  1ها در سطح  ، بین طبقات سنی مختلف بوتهبذرهادانه ، وزن نهال، بنیه بذر و وزن هزارنهال
زنی و بنیه بذر در سطح  زنی به استثناي سرعت جوانه ه صفات جوانههمچنین اثر زمان برداشت بذر بر روي  دار دارند. هم معنی

ترین  گراد بیش درجه سانتی -2و تیمار سرمادهی خشک گرم بر لیتر  میلی 750برلیک دار است. تیمار اسید جی درصد معنی 1
ها به باال) و زمان  ساله 7ها) و مسن ( ساله 6-5( طبقات سنی بالغبذرهاي زنی، وزن نهال و بنیه  ثیر را بر درصد جوانهأت

موالر در  میلی 5/7سیم ار هالوپرایمینگ نیترات پتازنی مربوط به تیم ترین سرعت جوانه برداشت اول (اواخر آبان) داشتند. بیش
 4- 3گراد بذور طبقه سنی جوان ( + درجه سانتی5چه و طول نهال مربوط به تیمار سرمادهی  ترین طول ساقه بیش لیتر بود.

طبقه رهاي بذساعته بر روي  4 پرایمینگ با آبچه مربوط به تیمار  ترین طول ریشه ها) و زمان برداشت اول بود. بیش ساله
   سنی بالغ و زمان برداشت اول بود.

                                                
  h_ghodsirasi@gau.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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و تولید بذر در برابر)  2حدود (تر  دانه بیشطبقه سنی بالغ با داشتن وزن هزاربذرهاي دست آمده،  هبا توجه به نتایج ب گیري: نتیجه
آوري بذر این طبقه  رو جمع ینازا. بودندبرابر)، نسبت به سایر طبقات سنی از کیفیت بذر بهتري برخوردار  3بوته باالتر (حدود 

با استفاده از و شکست خواب بذر زنی بذرها  اند و بهبود صفات جوانه سنی در اواخر آبان ماه که هنوز بذرها پراکنده نگردیده
هاي اصالح  تواند بذرها را جهت استفاده در برنامه ساعته، می 4 پرایمینگ با آبگراد و  درجه سانتی - 2تیمار سرمادهی خشک 

 مراتع و تولید نهال آماده نماید.
  

   کوخیا پروستراتازمان برداشت بذر، طبقات سنی بوته، پرایمینگ بذر،  هاي کلیدي: واژه
  

 مقدمه
ترین منبع چراي دام در نواحی خشک و  مراتع بزرگ

ترین  یکی از رایج). 2گردند ( خشک محسوب می نیمه
 خوراك هاي خوش هاي تخریب مراتع، حذف گونه شاخص

). در مراتعی که متوسط بارندگی 3از عرصه مراتع است (
هاي  متر باشد، کشت گونه میلی 200باالتر از  ،سالیانه

 ).19گردد ( گیاهی جهت احیاء مراتع پیشنهاد می
گردند باید  مراتع معرفی میکه براي کشت در  یهای گونه

از جمله بومی بودن، مقاومت در برابر  یهای ویژگی
 خوراکی خوشچون خشکی و شوري،  هم هاي محیطی تنش

  ).13باشند ( را دارا اي ارزش علوفهو 
 Kochia prostrata (L.) schradپروستراتا یا شکو

هاي  ویژگی رت بیشکه  استگیاهی هاي  یکی از گونه
از  اي بوته گیاهی دائمی و نیمه. داردمطرح شده را 

در گستره وسیعی که است  Chenopodiaceaeخانواده 
کند.  شنی تا رسی رشد می هاي ویژه خاك هها، ب اكاز خ

 150این گیاه با مناطقی که متوسط بارندگی سالیانه بین 
که  یگیاهان). 12سازگاري دارد ( ،متر باشد میلی 400تا 

کنند، جهت مقابله با  در عرصه طبیعی مراتع رشد می
 مانندهاي احتمالی  شرایط نامساعد محیطی و تنش

چون خواب بذر استفاده  هم هبردهاییرا، از سالی خشک
خواب دارد،  یمتفاوتخواب بذرها انواع  .)5کنند ( می

، و خواب فیزیولوژیکی شناسی ریختفیزیکی، خواب 
میر و مونسون ). 8( باشند انواع مختلف خواب بذر می

چند  از K. prostrataبذرهاي ) اعتقاد دارند که 1991(

 کنند ی استفاده میهاي محیط براي مقابله با تنش روش
زنی  زنی بذر، سرعت پائین جوانه . تاخیر در جوانه)28(

زنی  جوانه(بذرها زنی  در جوانهزمانی  و همو عدم تقارن 
  جنین  باشند. می راهبردهابرخی از این نرمال)  غیر

  در حال رکود و نابالغ نیز از دیگر انواع خواب 
  ه یکی از مشکالت گون). 23گردد ( بذر محسوب می

K. prostrata زنی یا  در سالیان اخیر، عدم جوانه
که زادآوري طبیعی  استزنی کم در عرصه مراتع  جوانه

هاي جوان و جدید را با مشکل مواجه  و استقرار نهال
رویه،  این گیاه مرتعی به سبب چراي بی ت.نموده اس

تغییرات اقلیمی،  به احتمال زیادتغییر کاربري اراضی و 
مطالعه و  رو ازایندي مواجه گشته است. با خطر نابو

تواند به  زنی بذر این گونه، می بررسی صفات جوانه
هاي آن  بذر و استقرار نهال شناختی بومشناخت بهتر 
به کیفیت بذر شامل خصوصیاتی است که کمک نماید. 
نماید. برخی از این خصوصیات  میکمک استقرار نهال 

زنی،  سرعت جوانه زنی (قوه نامیه)، شامل درصد جوانه
و خواب (نرمال) زنی همگن  بنیه بذر، اندازه بذر، جوانه

  ).5باشند ( بذر می
رطوبت و دما که بتواند  مانندهر گونه عامل بیرونی 

تواند  جنین بذر را به شروع رشد تحریک نماید، می
با توجه به عامل  ).17زنی بذر گردد ( منجر به جوانه

هاي مختلفی  ها، روشوجود آورنده خواب در بذر هب
زنی وجود دارد.  براي شکستن خواب و تحریک جوانه

، هالوپرایمینگ، تیمارهاي سرمادهی و پرایمینگ با آب
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منظور شکستن  هاستفاده از هورمون اسید جیبرلیک ب
و شروع فعالیت جنین در بسیاري از بذرها خواب 
 مورد بررسی قرار گرفته است. ها پژوهش

هاي بهبود کیفیت  ی از روش، یکپرایمینگ با آب
بصورت بذرها  این روش،در . باشد زنی بذر می جوانه

که  طوري هگیرند ب کنترل شده در معرض آب قرار می
و  گرددفعالیت متابولیکی و فیزیولوژیکی بذر تحریک 

چه از  چه یا ساقه که ریشه ، بدون آنشودزنی  آماده جوانه
کاران ). جنگجو و هم18( پوسته بذر خارج گردد

را بر  هاي مختلف در شکست خواب) اثر تیمار2013(
  قرار دادند  مطالعهمورد زنی ده گونه مرتعی  جوانه

  زنی بذرها  آزمایشی مقدماتی، جوانهها در  آن .)21(
گونه بذر را مورد آزمایش قرار داده و نتیجه گرفتند که 

K. prostrata رو داراي  این و ازداشته  زنی باالیی جوانه
تیمارهاي شکست خواب  اعمال اب نبوده و نیاز بهخو

 تیمار) اثر 2015دیانتی تیلکی و همکاران ( د.نبذر ندار
زنی بذر  را بر خصوصیات جوانه پرایمینگ با آب

Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor  مورد بررسی
 پرایمینگ با آبقرار دادند و نتیجه گرفتند که تیمار 

چه  چه و ریشه تر ساقه دار وزن سبب افزایش معنی
  ) اثر 2010دخت و همکاران ( عباس. )16( گردد می

 Triticumبذرهاي را بر روي  پرایمینگ با آبتیمار 

aestivum ها نتیجه گرفتند  آن، مورد بررسی قرار دادند
زنی  درصد جوانه ،با آب شده پرایمینگبذرهاي که 

مار ) اثر تی2017لی و همکاران ( . )1( دارند باالتري
 زنی یونجه بر خصوصیات جوانه پرایمینگ با آب

Medicago sativa  مورد مطالعه و بررسی قرار دادندرا 
طور  هب پرایمینگ شده با آببذرهاي که و نتیجه گرفتند 

  .)24( باالتري داشتندزنی  داري درصد جوانه معنی
تیمار هورمون اسید جیبرلیک، یکی دیگر از 

و تحریک بذر اب تیمارهاي رایج جهت رفع خو
. اثر هورمون اسید جیبرلیک بر استزنی  جوانه
  صابري و . یک اثر فیزیولوژیک است ،زنی جوانه

هورمون اسید جیبرلیک را براي  تیمار) 2017کریمیان (
مورد استفاده قرار  Datura stramoniumبذرهاي 

زنی در  جوانهو سرعت درصد دادند و نتیجه گرفتند که 
چتوآنی  چنین هم. )32(یافت ه افزایش تیمار شدبذرهاي 

گونه  ) اثر این تیمار را بر دو2017ن (و همکارا
Thumus satureiodes و Lavandula dentata  مورد

نتیجه گرفتند تیمار مذکور بررسی قرار دادند و 
اسعدي و حشمتی . )11( را افزایش دادبذرها  زنی جوانه

روي  ثیر هورمون اسید جیبرلیک را برأ) ت2015(
 Thymus transcaucasicus زنی آویشن خراسانی جوانه

مورد بررسی  Zataria moltiflora شیرازي آویشن و
که این تیمار سبب افزایش نتیجه گرفتند  قرار دادند و

  ) 2000رحمان و پارك (. )5( گردیدبذرها زنی  جوانه
گونه بذر اثر تیمار هورمون اسید جیبرلیک را بر 

Koelreuteria paniculata .مورد بررسی قرار دادند 
سبب افزایش تیمار مذکور ها نتیجه گرفتند که  آن

  .)30(گردید بذر زنی  جوانه
 تیمار هالوپرایمینگ) اثر 2016بهمنی و همکاران (

زنی بذر  نمک نیترات پتاسیم را بر خصوصیات جوانه
Capparis cartilaginea  مورد بررسی قرار دادند و

زنی و شاخص  جوانهو سرعت درصد نتیجه گرفتند که 
بومیستر و . )6( یابد در اثر این تیمار بهبود میبنیه بذر 
زنی  نیترات پتاسیم را بر جوانهثیر أ، ت)1993کارسن (

مورد مطالعه  Sisymbrium officinalisخاکشیر تلخ 
که نمک نیترات پتاسیم سبب و نتیجه گرفتند  قرار دادند

اسعدي و  .)9( گردد گونه میاین بذر زنی  افزایش جوانه
زنی  ر نیترات پتاسیم را بر جوانه) اثر تیما2015حشمتی (

مورد بررسی  Zataria moltiflora شیرازي آویشن
سبب و نتیجه گرفتند تیمار نیترات پتاسیم  قرار دادند

 این گونه گردیدبذر زنی  سرعت جوانه افزایش درصد و
)5.(  

نیاز به پیش  زنی براي تحریک جوانهبذرها برخی 
ثیر سرماي أت تحتبذرها سرما دارند. مراحلی که در آن 
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گیرند،  کم (دماهاي نزدیک یا زیر صفر) و مداوم قرار می
) 1989). مک آرتور (10شود ( دهی نامیده می تیمار سرما

هاي خود روي گونه  در بررسی) 1991و میر و مونسون (
K. prostrata  یک آن جهت تحربذر بر نیاز سرمایی

هریسون و  دین .)28و  27( اند زنی تاکید نموده جوانه
 این گونه در دماهايبذر بر تحمل ) 2002همکاران (

) در مطالعات 2012کریچ (. )15( اند اشاره کردهیخبندان 
زنی بذر این  جوانه ،K. prostrataخود بر روي گونه 

ر صفر مورد بررسی قرار داد گونه را تحت دماي زی
زنی  جوانه بهبودجه گرفت که سرما سبب او نتی ).12(

) عنوان 2001کیچن و مونسون (گردد.  این گونه میبذر 
ماه در  36 مدت که به K. prostrataاند که بذور  داشته

بودند از نظر   گراد قرار گرفته درجه سانتی - 15دماي 
داري با بذور تازه برداشت  مانی هیچ تفاوت معنی زنده

) اثر 2018و سیراآلمیدا (کاویرس . )22(شده نشان ندادند 
گونه گیاهی مورد بررسی  50دهی را بر بذر  تیمار سرما
در مناطقی با هایی که  و نتیجه گرفتند در گونه قرار دادند

بذر مواجه هستند، تیمار سرمادهی هاي سرد  زمستان
داري افزایش  طور معنی هزنی را ب توانست درصد جوانه

) با مطالعه بر روي 2000( ركپارحمان و  .)10( دهد
ثیر تیمار سرمادهی أت Koelreuteria paniculataبذر 

ها نتیجه  آن .ندزنی بذر را مورد بررسی قرار داد بر جوانه
افزایش را بذرها زنی  جوانه ،گرفتند که تیمار سرمادهی

) در مطالعه خود بر 2015اسعدي و حشمتی (. )30( داد
 و Thymus transcaucasicusروي آویشن خراسانی 

بذرها زنی  جوانه Zataria moltiflora شیرازي آویشن
و نتیجه مورد مطالعه قرار دادند دهی  را تحت تیمار سرما

افزایش  داري طور معنی هببذر زنی  جوانهگرفتند که 
) اثر تیمار 2009کومو و کامبیزي ( ان. )5( یابد می

 Corchorus olitoriousبذرهاي زنی  دهی بر جوانه سرما
و نتیجه گرفتند تیمار  را مورد مطالعه قرار دادند
  .)29( گردیدبذر زنی  سرمادهی سبب افزایش جوانه

  

 ثر تیمارهاي مختلفبررسی ا ،پژوهشهدف از این 
طبقات مختلف سنی در بذر زنی  بر صفات جوانه

که در سالیان  جائی از آنبود.  K. prostrata هاي بوته
ن گونه از طریق بذر با مشکل اخیر زادآوري طبیعی ای

هایی که بتوانند با  مواجه گردیده است، بررسی روش
زنی بذر، استقرار نهال را میسر نمایند  بهبود کیفیت جوانه

  .استاز اهمیت باالیی برخوردار 
  

  ها مواد و روش
برداري و  با توجه به شدت بهره منطقه مورد مطالعه:

گونه مورد نظر که  در مراتع، یافتن جمعیتی از ي دامچرا
ها در آن مشاهده گردد مشکل  ه طبقات سنی بوتههم

) در خصوص 1996رو به مطالعات لطفی ( است. از این
 گونه مذکور استناد گردید بوم شناختیها و  زیستگاه

. جمعیتی از گونه مورد نظر با زیر گونه )25(
virescens  65در نزدیکی ایستگاه مرتع کچیک در 

تپه در استان گلستان  شهرستان مراوهکیلومتري غرب 
خاك ). N, 37°42'15"E"7'48°55(شناسایی گردید 

باشد.  رسی می -منطقه مورد مطالعه از نوع رسی تا شنی
 8/213 ،)1396(متوسط بارندگی در سال مورد مطالعه 

درصد آن طی فصول پائیز و  70 متر بود که بیش از میلی
این  یخبندان داده است. تعداد روزهاي رخ زمستان
 گزارش شده استروز  5 در سال مورد مطالعه، زیستگاه

  .)35( هاي بهمن و اسفند رخ داده است که در ماه
که در جمعیت مذکور،  جائی از آن :ها تعیین سن بوته

تعیین  هایی با سنین مختلف مشاهده گردید، جهت بوته
بوته با قطرهاي  15تعداد  ،K. prostrataهاي  سن بوته

ازاي  بوته به 5طور تصادفی شناسایی گردید ( هف بمختل
، ارتفاع گیاه، قطر تاج  هر گروه سنی فرضی) و قطر یقه

گیري شد.  ها اندازه هاي اصلی آن پوشش و تعداد شاخه
قسمت انتهایی زیر یقه به دقت هاي مذکور از  سپس بوته

گروه و براي تعیین سن به آزمایشگاه  قطع گردیدند
ه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشگا باغبانی
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ها به روش شمارش  منتقل شدند. در آزمایشگاه نمونه
  ).33و  14( هاي رشد تعیین سن گردیدند تعداد حلقه

ها در آزمایشگاه، همبستگی  پس از تعیین سن نمونه
 ها گیري شده از بوته صفات اندازهبین سن برآورد شده با 

ها به سه  بوتهیین گردید. با استفاده از رگرسیون خطی تع
  طبقه سنی تقسیم بندي شدند.

با توجه به زمان بلوغ و  :بذر از عرصه مرتعآوري  جمع
و هفته آخر (نوبت اول) ، هفته آخر آبان بذرهارسیدن 

براي  تاریخعنوان دو  هب 1396 (نوبت دوم) ماهآذر
. با توجه به نتیجه تعیین گردیدتعیین بذر آوري  جمع

طور تصادفی  هبوته از هر طبقه سنی ب 50 ها، سن بوته
انتخاب شد و با استفاده از کولیس دیجیتال، قطر یقه 

و پس از برآورد تقریبی سن بوته، شد گیري  ها اندازه آن
در  ،به دقت و به تفکیکهر طبقه سنی بذرهاي 

آوري گردید. سپس  دار جمع هاي نایلونی زیپ کیسه
منظور  هبچنین  همبه آزمایشگاه منتقل شد. بذرها 

، از هر طبقه در یک بوتهمحاسبه متوسط تولید کل بذر 
هفته و در شده طور تصادفی انتخاب  هبوته ب 10سنی 

طور کامل در  هبوته ب 10این بذرهاي  ،ماهآخر آذر
در بذرها آوري گردید.  دار جمع هاي نایلونی زیپ کیسه

 مدت دو هفته بر روي کاغذ روزنامه و در آزمایشگاه به
گراد قرار گرفتند تا خشک  درجه سانتی 21±2هواي 

هاي  وسیله دست، ناخالصی هشدند. سپس با دقت و ب
به ، دست آمده هخالص ببذرهاي جدا گردیده و ها  آن

هاي  هاي سنی و زمان برداشت، درون کیسه تفکیک گروه
گذاري  از برچسب دار قرار گرفته و پس پالستیکی زیپ

زنی، درون یخچال و در  نهجوا هاي تا شروع آزمایش
  .شدندگراد قرار داده  درجه سانتی 5دماي 

بررسی زنده بودن  منظور هب :ه بودن بذرآزمون زند
از آزمون تترازولیوم طبق استاندارد بذر استفاده  بذرها،
طبقه سنی و تایی از بذر هر  50. سه تکرار )20( گردید

. ندصورت تصادفی انتخاب شد هب در دو زمان برداشت
ساعت در آب مقطر خیسانده شدند.  24مدت  بذرها به

شدند   پس از آن بذرها از محور میانی برش عرضی داده
سپس در محلول  ،که به جنین بذر آسیب نرسد طوري هب

، تري فنیل تترازولیوم 2،3،5یک درصد تترازولیوم (
 25ساعت در دماي  24مدت  کلراید) قرار گرفتند و به

ر انکوباتور تاریک قرار داده شدند. درجه سانتی گراد د
و با آب مقطر گردید از محلول خارج بذرها سپس 

، دوچشمی میکروسکوپ. با استفاده از ندشدشستشو 
هایی  ه جنینهممورد بررسی قرار گرفت و بذرها جنین 

زنده ثبت بذرهاي عنوان  هکه به رنگ قرمز روشن بودند ب
  گردیدند.

زنی  آزمون جوانه منظور هب :زنی بذر هاي جوانه آزمون
 .)20( استفاده شدز استانداردهاي بذر بذر (قوه نامیه) ا

زنی از فرمول مگایر  گیري سرعت جوانه براي اندازه
گیري بنیه بذر،  اندازه جهت. )26( ) استفاده شد1962(

زنی بذر در طول گیاهچه ضرب گردید  درصد جوانه
ب طرح صورت فاکتوریل در قال ه). این آزمایش ب38(

طبقه  سهاول  عاملتکرار انجام شد.  3کامالً تصادفی با 
و فاکتور  زمان برداشت بذر دوها و فاکتور دوم  سنی بوته

در نظر گرفته شد. براي آزمون هاي بذر  سوم تیمار
عدد بذر  150گیري صفات بذر؛ تعداد  زنی و اندازه جوانه

و زمان برداشت) بوته از هر گروه (شامل طبقه سنی 
 تکرار 3صورت  هو ب ندصورت تصادفی انتخاب گردید هب

متر بر  سانتی 9هاي با قطر  دیش  تایی، درون پتري 50
ها  دیش  ). پتري20( شدندروي کاغذ صافی واتمن کشت 

درجه  15±3و شب  21±3در دماي آزمایشگاه (روز 
 11ساعت روشنایی و  13سانتی گراد) و فتوپریود 
ها  چه آن که ریشهبذرهایی و ساعت تاریکی قرار گرفتند 

عنوان بذر  همتر از بذر خارج گردید ب میلی 2به اندازه 
روز انجام  14مدت  به ها زده شمارش شد. آزمایش جوانه
ساعت یکبار شمارش شد و شمارش  6هر بذرها شد. 

شمارش متوالی تعداد  4زمانی متوقف گردید که در 
ان آزمایش، زده تغییري نکرد. پس از پای جوانهبذرهاي 

 50تا  و سرعت هاي نرمال گیاهچهزنی،  صفات جوانه
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گیري  ها اندازه زنی در تمامی نمونه جوانه درصد حداکثر
زنی  زنی، جوانه ). براي محاسبه جوانه36و ثبت شد (

زنی از برنامه  و سرعت جوانههاي نرمال)  (گیاهچهنرمال 
  .)31(استفاده شد  1جرمین
چه، طول نهال و  ول ساقه، طچه گیري طول ریشه اندازه

چه،  چه، طول ساقه گیري طول ریشه براي اندازه :بنیه بذر
گیاهچه سالم و نرمال از  15طول نهال و بنیه بذر، تعداد 

صورت  هکش ب دیش انتخاب گردید و با خط هر پتري
 گیري شدند.  نظر اندازه دقیق صفات مورد

بذرها تیمار  :بذرهاهاي مختلف بر روي  تیماراجراي 
زنی با استفاده از پنج روش  منظور تحریک جوانه هب

، هالوپرایمینگ با پرایمینگ با آبتیماري انجام گردید. 
محلول نیترات پتاسیم، هورمون اسید جیبرلیک، 
سرمادهی خشک و سرمادهی مرطوب، تیمارهاي اعمال 

ترین زمان،  خاب بهینهمنظور انت هبودند. ببذرها شده بر 
آزمایش  ر تیمارهاي مذکور، یک پیشد غلظت و دما

عدد بذر از هر گروه سنی  50زنی با استفاده از  جوانه
با استفاده از  پرایمینگ با آبآزمون تیمار  انجام شد. پیش

ساعته انجام شد.  6و  4، 2هاي  آب مقطر در زمان
هاي  آزمون تیمار هورمون اسید جیبرلیک با غلظت پیش
 گرم بر لیتر میلی 2000و  1500، 1000، 750، 500

هاي  صورت گرفت. انتخاب غلظتدقیقه  10مدت  به
مربوط به تیمار هورمون اسید جیبرلیک با استناد به 

. براي آزمون )20( بودزنی بذر جوانهاستانداردهاي 
  هاي  تیمار هالوپرایمینگ نیترات پتاسیم نیز غلظت پیش

ساعت  2مدت  بهموالر در لیتر  میلی 15و 10، 5/7، 5
با  مرطوب آزمون تیمار سرمادهی انتخاب شد. پیش

  براي گونه  زنی بذر به استانداردهاي جوانه استناد
K. scoparia  از خانوادهChenopodiacae  انتخاب

  + 10+ و 5، -2دماهاي . بدین منظور )20( گردید
منظور  هگراد براي این تیمار تعیین گردید. ب درجه سانتی

در معرض دماهاي بذرها ، اعمال تیمار سرمادهی خشک
                                                
1- Germin 

قرار داده گراد  درجه سانتی -20و  -15، -10، -5، -2
هاي فرآوانی براي درجه حرارت و مدت  شدند. پروتکل

). 38زمان سرمادهی در تیمارهاي سرمادهی وجود دارد (
ساله ایستگاه هواشناسی  20منظور با استناد به آمار  بدین
رارت فصول پائیز و ) و با توجه به درجه ح35تپه ( مراوه

 5مدت سه ماه در یخچال و در دماي  بهبذرها زمستان، 
منظور  ه، بار گرفت و پس از آنگراد قر درجه سانتی

روز  7مدت  بهبذرها سازي تعداد روزهاي یخبندان،  شبیه
هاي  در داخل انکوباتور یخچال دار و در درجه حرارت

ان پس از پای قرار داده شد. انتخاب شده،زیر صفر 
زنی، بهترین سطح از هر تیمار  هاي جوانه آزمون پیش

زنی بر پایه آن  هاي اصلی جوانه انتخاب گردید و آزمون
  سطح از تیمار ادامه یافت.

ها از  براي تجزیه و تحلیل داده :تجزیه و تحلیل آماري
براي  ).34( استفاده شد 9,4 نسخه SASافزار آماري  نرم

و در صورت  ANOVAمقایسه اثرات اصلی از آزمون 
 دار دار شدن اثرات متقابل از حداقل اختالفات معنی معنی

)LSD( .در سطح احتمال یک درصد استفاده گردید  
  

  و بحث نتایج
دست آمده بین قطر بوته  هبا استفاده از رابطه مثبت ب

 ها به سه طبقه سنی بوته ،K. prostrataهاي  و سن بوته
ساله  7( مسنو ) ها ساله 6-5( بالغ ،)ها ساله 4-3( جوان
نشان  نتایج آزمون تترازولیوم بندي شدند. تقسیم) به باال
درصد  98، جوانطبقه سنی بذرهاي درصد از  96 داد که

 طبقه يبذرهادرصد از  96و  بالغاز بذور طبقه سنی 
 زنده بودند.در هر دو زمان برداشت بذر  مسن سنی

سنی بالغ و  دانه طبقاتدهد که وزن هزار نتایج نشان می
داري با طبقه سنی  تر بوده و اختالف معنی مسن بیش

هاي طبقه  چنین متوسط تولید بذر در بوته جوان دارد. هم
باشد  سنی بالغ حدود سه برابر سایر طبقات سنی می

  ).1(جدول 
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 . طبقات سنی مختلف پروستراتا دریا شکودانه و متوسط تولید بذر در یک بوته گیاه مقایسه میانگین وزن هزار -1 جدول
Table 1. Comparison of 1000-seed weight and average seed production per plant of Kochia prostrata in 
different age classes.  

 طبقات سنی بوته
Age classes (years) 

 وزن هزاردانه (گرم)
1000-seed weight (gr) 

 متوسط تولید کل بذر بوته (گرم)
Average seed production per plant (gr) 

 1.44b 3.82b  (years old 4-3) ساله 4- 3

 2.103a 13.42a  (years old 6-5) ساله 6- 5

 2.198a 4.67b  (up years old & 7) سال به باال 7

 . درصد است 5در سطح  LSD دار بر اساس آزمون عدم اختالف معنی بیانگرحروف مشترك در هر ستون 
The same alphabets in each column indicate no significant difference at the 5% level.  

  
آزمون تیمارهاي مختلف نشان داد که  نتایج پیش

با گرم بر لیتر  میلی 750تیمار هورمون اسید جیبرلیک 
هاي  درصد بین غلظت 66/88زنی   میانگین جوانه

ست. تیمار زنی را داشته ا مختلف، باالترین درصد جوانه
گراد با میانگین  + درجه سانتی5سرمادهی مرطوب 

درصد بین دماهاي مختلف تیمار  44/79زنی  جوانه
چنین  زنی را داشت. هم مذکور باالترین درصد جوانه

نتایج نشان داد که تیمار سرمادهی خشک، بهترین درصد 
درجه  -2درصد) را در دماي  16/89زنی ( جوانه
ساعته با  4 پرایمینگ با آب. تیمار گراد داشته است سانتی

زنی را  درصد باالترین جوانه 33/89زنی  میانگین جوانه
هاي انتخاب شده براي این تیمار به خود  در بین زمان

چنین تیمار هالوپرایمینگ نیترات  اختصاص داد. هم
زنی  موالر در لیتر با میانگین جوانه میلی 5/7پتاسیم 

زنی را در بین  جوانهدرصد باالترین درصد  93/76
هاي انتخاب شده داشت. با توجه به نتایج  غلظت

، تیمار هورمون بذرهازنی  آزمون تیمارهاي جوانه پیش
 4 پرایمینگ با آب، گرم بر لیتر میلی 750اسید جیبرلیک 

میلی موالر در  5/7ساعته، هالوپرایمینگ نیترات پتاسیم 
روزه و  7گراد  + درجه سانتی5لیتر، سرمادهی مرطوب 

عنوان  هبروزه  7گراد  درجه سانتی -2سرمادهی خشک 
بهترین سطح از تیمارهاي مذکور انتخاب گردید و 

زنی با استفاده از این سطوح  هاي اصلی جوانه آزمون
  ادامه یافت.

)، 2بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 
ها  مختلف اعمال شده و طبقات سنی بوتهي تیمارهااثر 

 هاي گیاهچهزنی و  زنی، سرعت جوانه جوانهفات روي ص
 درصد نشان داد. 1داري در سطح  ثیر معنیأتبذر نرمال 

برداشت بذر بر روي صفات درصد  تاریخثیر أچنین ت هم
درصد  1نرمال در سطح هاي  گیاهچهدرصد  و زنی جوانه

اما بر روي صفت سرعت  .دار داشته است ثیر معنیأت
چنین جدول  همدار نداشته است.  زنی تاثیر معنی جوانه

نشان داد که اثرات متقابل ) 2(جدول تجزیه واریانس 
تیمارهاي بذر، طبقه سنی بوته و تاریخ برداشت بذر بر 

داري در  ثیر معنیأزنی بذر ت ه صفات جوانههمروي 
  درصد داشته است. 1سطح 
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زنی بذر  برداشت بر برخی خصوصیات جوانه هاي تاریخطبقات سنی و ، تجزیه واریانس اثرات متقابل تیمارهاي مختلفنتایچ  - 2جدول 
 . پروستراتایا شکو

Table 2. Analysis of variance of interaction effects of different treatments, age classes and harvesting dates on 
some germination characteristics of Kochia prostrata seed. 

  گین مربعاتمیان
Mean squares 

 منابع تغییرات
Sources  

 درجه آزادي
DF  

 زنی جوانه
Germination  

 زنی جوانهسرعت 
Seed rate  

 نرمالهاي  گیاهچه
Normal Seedlings  

 )a( تیمارهاي بذر
Seed treatments 

5  **502.78  **0.0628  **5680.63  

 )bطبقه سنی بوته (
Age Classes of shrubs  

2  **985.39 **0.0023 **572.28 

 )c( تاریخ برداشت بذر
Seed harvest date  

1  **1850.08 0.000096 ns **4193.78 

b*a  10  **60.19 **0.00077 **401.30 

a*c 5  **129.03  **0.00058 **466.32  

b*c 2  **2343.25  ns0.00015 **3180.28  

a*b*c 10  **160.01  **0.00063 **202.28  

 خطا
Error  

72  16.01 0.00021 14.13 

  ضریب تغییرات (درصد)
CV (%) 

-  4.72  9.23  6.57  

 .دار عدم وجود اختالف معنی ns، درصد 5دار در سطح اختالف معنی *، درصد 1دار در سطح  اختالف معنی **
** Significant difference at 1% level, * Significant difference at 5% level, ns No significant difference.  

  
  ) نشان داد 3(جدول  ها نتایج مقایسه میانگین

درصد) مربوط  33/97زنی ( ترین درصد جوانه که بیش
+ درجه 5به تیمار اثرات متقابل سرمادهی مرطوب 

برداشت  تاریخطبقه سنی جوان و بذرهاي گراد  سانتی
 شاهد هايتیماره همدوم بود که از نظر آماري با 

 آبانطبقه سنی جوان و تاریخ برداشت اواخر استثناي  به
 3طور که در جدول  همان. داري نداشت معنیماه تفاوت 
پروستراتا هر یا شکوبذرهاي زنی  جوانه شود، مشاهده می

تر  بیش ،شوند چقدر به پایان دوره بذردهی نزدیک می

درصد) مربوط  47زنی ( ترین میزان جوانه کمگردد.  می
بذرهاي گراد  + درجه سانتی5 سرمادهی مرطوبتیمار  به

نتیجه این  برداشت اول بود. تاریخو طبقه سنی جوان 
ثیر تاریخ أ) در خصوص ت2012نتایج کریچ ( پژوهش

یید قرار أزنی این گونه را مورد ت بر جوانهبذر برداشت 
طبقات سنی مختلف این بذرهاي بنابراین ). 12دهد ( می

. باشند نمیمشکل  دچارزنی  جوانهگونه از نظر صفت 
زنی  گردد، جوانه مشاهده می 3 طور که در جدول همان

طبقات سنی بالغ و بذرهاي هاي نرمال)  (گیاهچهنرمال 
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تر  طبقات سنی جوان پائینبذرهاي مسن به مراتب از 
ثیري بر این صفت بذر أتبذر آوري  تاریخ جمعباشد.  می

زنی تابع  در جوانهعبارت دیگر عدم تقارن  هندارد، ب
ترین درصد  بیشباشد.  آوري بذر نمی تاریخ جمع

درصد) مربوط به تیمار اثرات  96نرمال (هاي  گیاهچه
گرم بر لیتر  میلی 750متقابل هورمون اسید جیبرلیک 

برداشت دوم بود و  تاریخطبقه سنی بالغ و بذرهاي 
درصد) مربوط به تیمار اثرات  14ترین میزان آن ( کم

بذرهاي گراد  + درجه سانتی5ل سرمادهی مرطوب متقاب
  .برداشت اول بود تاریخطبقه سنی جوان و 
وسیله هورمون اسید جیبرلیک سبب  هتحریک جنین ب

ترشح هورمون جیبرلین در داخل جنین شده و این امر 
گردد. این  نوبه خود سبب فعالیت آنزیم آلفا آمیالز می هب

ساده و محلول  آنزیم سبب سنتز نشاسته به قندهاي
گردیده، و در اختیار جنین در حال رشد و گیاهچه قرار 

، )2(جدول  گیرد. مطابق جدول تجزیه واریانس می
بذرهاي طبقات سنی حاصل از نرمال  هاي گیاهچهدرصد 

رو  داري دارند، از این مختلف با یکدیگر اختالف معنی
خواب فیزیولوژیکی طبقات سنی مختلف با یکدیگر 

 هاي گیاهچهرند. با توجه به پائین بودن درصد تفاوت دا
توان تصور  نرمال بذرهاي طبقه سنی بالغ و مسن، می

نمود که بذرهاي این طبقه سنی از خواب فیزیولوژیک 
باشند. تیمار هورمون اسید  تري برخوردار می بیش

ه همجیبرلیک ضمن شکست خواب فیزیولوژیک بذر 
کست خواب ثیر را بر شأترین ت طبقات سنی، بیش

زنی همگن و  بذرهاي طبقه سنی بالغ گذاشته و جوانه
رود که خواب  را سبب گردید. گمان می ییکنواخت

 مانندفیزیولوژیک جنین بذر با تجمع مواد بازدارنده (
اسید آبسزیک) ارتباط دارد و هر فعالیتی که تعادل بین 

کننده ( هورمون جیبرلین)  مواد بازدارنده و مواد تحریک
کننده برهم بزند، سبب شکستن  ه نفع مواد تحریکرا ب

  با  پژوهش. نتایج این )30( گردد خواب بذر می
  ) بر روي گونه 2010نتایج والدرون و همکاران (

K. prostrata ) پژوهش). نتایج این 37همخوانی دارد 
 ) بر روي بذر2018بري و کریمیان (با نتایج مطالعات صا

Datura stramonium چنین نتایج  ). هم32ارد (مطابقت د
بر روي ) 2015با نتایج اسعدي و حشمتی ( پژوهشاین 
 Thymus transcaucasicusهاي آویشن خراسانی  گونه

در خصوص  Zataria moltifloraو آویشن شیرازي 
زنی  ثیر تیمار هورمون اسید جیبرلیک بر افزایش جوانهأت

مان و با نتایج رح پژوهش). نتایج این 5مطابقت دارد (
) در خصوص اثر تیمار هورمون اسید 2000پارك (

خوانی داشت  زنی بذر هم جیبرلیک بر افزایش جوانه
) با مطالعه خود بر 2013). جنگجو و همکاران (30(

نتیجه گرفتند که به سبب باال  K. prostrataروي گونه 
زنی بذر این گونه، بذرها واجد خواب  بودن درصد جوانه

یاز رو به تیمارهاي شکست خواب ن نیستند و ازاین
ها همخوانی  با نتایج آن پژوهش). نتایج این 21ندارند (

ه همخواب،  از انواعبذرهاي واجد برخی نداشت زیرا 
زنی منجر به  جوانه اماکنند  زنی را طی می مراحل جوانه

ن سنیگردد.  هایی سالم و نرمال نمی تولید گیاهچه
توانند بذرهایی  ، میهاي مادري این گیاه مختلف پایه

هاي  (گیاهچهزنی نرمال  تولید کنند که از نظر جوانه
داري دارند. نتایج این  معنیبا یکدیگر تفاوت نرمال) 
نشان داد که بذرهاي طبقات سنی بالغ و مسن  پژوهش

) به 1998باشند. بسکین و بسکین ( داراي خواب بذر می
اده هاي خانو وجود خواب فیزیولوژیک در برخی گونه

Chenopodiacae اره نموده است که نتیجه این اش
  ).8دارد ( مطابقتنیز با آن  پژوهش

دهی خشک نیز عملکردي مشابه تیمار  تیمار سرما
هورمون اسید جیبرلیک دارد. این تیمار سبب افزایش 

ه طبقات سنی همنرمال بذرهاي  هاي گیاهچهدرصد 
صد ثیر تیمار سرمادهی خشک بر درأگردید. از نظر ت

چه باالترین درصد نرمال بذرها، اگر هاي گیاهچه
نرمال در تیمار هورمون اسید جیبرلیک و بر  هاي گیاهچه
طبقه سنی بالغ مشاهده گردید، اما  بذرهايروي 
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) 3تیمارهاي سرمادهی خشک با اختالفی اندك (جدول 
نرمال بذرهاي طبقات  هاي گیاهچهسبب افزایش درصد 

در خصوص  پژوهشتایج این سنی بالغ و مسن گردید. ن
) و 1987آرتور و همکاران ( تیمار سرمادهی با نتایج مک

 K. prostrata) بر روي گونه 1991میر و مونسون (
ها دریافتند که تیمار  ). آن28و  27همخوانی دارد (

گردد.  زنی می زمانی و تقارن جوانه سرمادهی سبب هم
و  هریسون ایج دین، نتپژوهشچنین نتایج این  هم

ثیر تیمار سرمادهی بر أدر خصوص ت )2000همکاران (
ید أیرا ت K. prostrataشکست خواب بذرهاي 

 هاي پژوهشایج با نت پژوهش). نتایج این 15نماید ( می
در خصوص اثر تیمار سرمایی  )2000رحمان و پارك (
 Koelruteria paniculataزنی بذر  بر افزایش جوانه

نین نتایج مطالعات کاویرس چ ). هم30دارد ( نیز مطابقت
) در خصوص اثر تیمارهاي 2018و سیرا آلمیدا (

 پژوهشزنی بذر، با نتایج این  سرمایی بر افزایش جوانه
) در 2015). اسعدي و حشمتی (10همخوانی دارد (

مطالعه خود بر روي بذر آویشن خراسانی و آویشن 
دار تیمار سرمادهی بر افزایش  ثیر معنیأشیرازي، به ت

با نتایج  پژوهشزنی بذرها پی بردند که نتایج این  وانهج
با  پژوهشچنین نتایج این  ). هم5ها مطابقت دارد ( آن

  ) در خصوص اثر 2009نتایج ان کومو و کامبیزي (
زنی بذر  تیمار سرمایی بر افزایش درصد جوانه

Corchorus olitorious ) 29همخوانی دارد .(
و یا محدود شدن  دهد که توسعه مطالعات نشان می

). در واقع 17تر به دما وابستگی دارد ( زنی، بیش جوانه
هاي نیترات، نیازهاي  دیگر عوامل مانند نور و یون

زنی  اي ادامه جوانهدهند بلکه بر زنی را تغییر نمی جوانه
بذرهاي طبقه سنی بالغ و مسن که در  ضرورت دارند.

تري از عموماً سطوح باال رسند، اواخر فصل بذردهی می

عنوان سازوکاري براي مقابله با عوامل  هخواب را ب
(مانند خشکسالی و کمبود رطوبت) در  نامساعد محیطی
  ).17کنند ( خود نهادینه می

 K. prostrataدماهاي یخبندان، بلوغ و رسیدن بذرهاي 
پروستراتا از یا شکو). بذرهاي 15نماید ( را تسریع می

زنی  ی بذور (جوانهزن ن جوانهنرخ نامتواز سازوکار
) براي مقابله با هاي غیر نرمال و تولید گیاهچه نرمالغیر

برند. این بذرها براي تحریک  هاي محیطی بهره می تنش
سرما نیاز دارند. مراحلی که در آن  زنی به یک پیش جوانه

ثیر سرمایی مداوم، نزدیک صفر یا زیر أت بذرها تحت
رمادهی وقتی گیرند. در عرصه طبیعت، س صفر قرار می

دهد که بذرها بر روي خاك یا درون خاك توسط  رخ می
ر شوند و دماهایی بین یک تا صفر و زی برف مدفون می

این تیمار سرمادهی در این نمایند. بنابر صفر را تجربه می
زنی و  سبب شکست خواب بذر، افزایش جوانه پژوهش

تقارن آن در بذرهاي طبقات سنی بالغ و مسن گردید. از 
سال است، از  15تا  10طول عمر این گیاه که  ییجا نآ

عنوان بالغ و  هب  ساله 6-5هاي طبقه سنی  رو بوته این
گردند. به  سال به باال، مسن محسوب می 7هاي  بوته

توان نتیجه گرفت که بذرهاي این طبقات  همین دلیل می
  در انتهاي تر  سنی، که از نظر تاریخ رسیدن نیز بیش

رسند، واجد خواب  ماه) میاواخر آذرفصل بذردهی (
رو هر گونه  فیزیولوژیک و جنین نابالغ هستند. از این

تواند با شکست این خواب،  سرما می مانندعامل بیرونی 
که  جائی زنی همگن بذر را تحریک نماید. از آن جوانه

زنی بذرها همانند تیمار اسید  سرمادهی در تحریک جوانه
رو عملکرد این دو تیمار  ز ایننماید، ا جیبرلیک عمل می
زنی یکنواخت  زنی (جوانه شدن جوانه در افزایش همگن

) بذر طبقات سنی بالغ و هایی نرمال تولید گیاهچهو 
  مسن، یکسان است.
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خیا هاي اثرات متقابل تیمارهاي مختلف، طبقه سنی بوته و زمان برداشت بر برخی از صفات بذر گیاه کو مقایسه میانگین -3جدول 
 . پروستراتا

Table 3. Comparison of interactions between different treatments, plant age and harvest date on some of seed 
traits of Kochia prostrata.  

  تیمارهاي بذر
Seed treatments  

 طبقات سنی بوته
Age classes 

shrubs 

  تاریخ برداشت بذر
Seed harvest 

date 

  زنی  هجوان
 (درصد)
Seed 

percentage 

  زنی سرعت جوانه
 (بذر در روز)
Seed rate u 
(Seed/day) 

هاي نرمال  گیاهچه
 (درصد)
Normal  

Seedlings 
  750ppmهورمون جیبرلین 

GA3-750 ppm 
 ساله 3-4

(3-4 years old)  
 اواخر آبان

Late November  74.66klm  0.936kl 46.00kl  

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  88.00 c-g 0.922kl 82.66cd 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  86.66 d-g 0.998jkl 84.66bcd 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  88.00c-g 1.166f-i 96.00a 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  96.00ab 0.893l 89.33b 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  92.66a-d 1.056g-k 79.33de  

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  47.00n  0.374mn  14.00r  

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  97.33a  0.365mn  84.00bcd  

  5+مادهی مرطوب سر
Wet prechilling +5°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  86.00efg  0.480m  53.33j  

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  70.66m  0.254n  62.00hi  

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  82.66g-j  0.346mn  56.66ij  

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  93.00a-d  0.274n  70.00fg  

  2-خشک سرمادهی 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  74.00klm  1.430cde  57.00ij  

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  

94.00abc  1.382de  87.33bc  

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

95.00ab  1.306ef  86.00bc  

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  

90.00b-f  1.162f-i  70.66 f  

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  

94.00abc  1.315ef  82.66cd  

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  

88.00c-g  1.210fg  74.66ef  
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  - 3جدول ادامه 
Continue Table 3. 

  تیمارهاي بذر
Seed treatments  

 طبقات سنی بوته
Age classes 

shrubs 

  تاریخ برداشت بذر
Seed harvest 

date 

  زنی  جوانه
 (درصد)
Seed 

percentage 

  زنی سرعت جوانه
 (بذر در روز)
Seed rate u  
(Seed/day) 

هاي نرمال  گیاهچه
 (درصد)
Normal  

Seedlings 
  ساعته 4پرایمینگ با آب 

Hydropriming 4 hours  
 ساله 3-4

(3-4 years old)  
 اواخر آبان

Late November  
77.33i-l  1.315ef  29.33pq  

  ساعته 4با آب  پرایمینگ
Hydropriming 4 hours  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  94.00abc  1.195fgh  62.66hi  

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  88.00c-g  1.037h-l  39.33mno  

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  

87.00d-g  1.118g-j  44.00lm  

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  96.00ab  1.099g-j  41.33lmn  

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  94.00abc  1.123g-j  43.33lm  

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

50.00n  1.608ab  34.00op 

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  90.00b-f  1.723a  53.33j  

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

83.00g-j  1.565abc  60.66hi  

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  83.33ghi  1.315ef  64.00gh  

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  76.66 j-m  1.522bcd  42.00lmn  

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  

78.66 h-k  1.699a  56.66ij  

  شاهد
Control  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  71.00lm  1.210fg  36.00no  

  شاهد
Control  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  91.33a-d  1.166f-i  51.33j  

  شاهد
Control  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

84.66gfh  0.912kl  38.66mno  

  شاهد
Control  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  87.00d-g  1.051g-k  34.00op  

  شاهد
Control  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  

88.00c-g  1.114g-j  26.00q  

  شاهد
Control  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  92.66a-d  1.027i-l  25.33q 

 . درصد است 5در سطح  LSD دار بر اساس آزمون عدم اختالف معنی بیانگرحروف مشترك در هر ستون 
The same letters in each column indicate no significant difference at the 5% level.  
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) روزبذر در  72/1زنی ( ترین سرعت جوانه بیش
 5/7مربوط به تیمار اثرات متقابل هالوپرایمینگ 

 تاریخطبقه سنی جوان و بذرهاي موالر بر لیتر  میلی
برداشت دوم بود که از نظر آماري با تیمارهاي 

موالر در لیتر  میلی 5/7ایمینگ نیترات پتاسیم هالوپر
برداشت دوم،  تاریخطبقه سنی مسن و بذرهاي 

موالر بر لیتر بذور  میلی 5/7هالوپرایمینگ نیترات پتاسیم 
برداشت اول و تیمار  تاریخطبقه سنی جوان و 

موالر بر لیتر بذور  میلی 5/7هالوپرایمینگ نیترات پتاسیم 
داري  برداشت اول اختالف معنی تاریخطبقه سنی بالغ و 

بذر در  254/0زنی ( ترین میزان سرعت جوانه نداشت. کم
+ درجه 5) مربوط به تیمار اثرات متقابل سرمادهی روز

برداشت دوم  تاریخطبقه سنی بالغ و بذرهاي گراد  سانتی
تیمار هالوپرایمینگ نیترات پتاسیم سبب افزایش بود.

ت سنی مختلف طبقابذرهاي زنی در  سرعت جوانه
با مطالعات بهمنی و همکاران  پژوهشگردید. نتایج این 

در  Capparis cartilaginea) بر روي گونه 2016(
خصوص اثر تیمار هالوپرایمینگ نیترات پتاسیم بر 

). نتایج 6داشت (بذر مطابقت زنی  افزایش سرعت جوانه
) بر 1993با نتایج بومیستر و همکاران ( پژوهشاین 

، البوري و Sisymbrium officinalisر تلخ روي خاکشی
و  Cuscuta campestris) بر روي 2019همکاران (

هاي آویشن  ) بر روي گونه2015اسعدي و حشمتی (
). 9و  5، 4(مطابقت دارد خراسانی و آویشن شیرازي 

، با نتایج مطالعات جنگجو و پژوهشچنین نتایج این  هم
 زنی جوانه ) در خصوص افزایش سرعت2013همکاران (

گیاهان مرتعی بر اثر تیمار هالوپرایمینگ نیترات بذر 
). یکی از دالیل مثبت 21پتاسیم مطابقت دارد (

نیترات پتاسیم بر افزایش  مانند هاي شیمیایی محرك
مربوط به تعادل  به احتمال زیاد، بذرزنی  سرعت جوانه

هاي بازدارنده (اسید آبسزیک) و  نسبت هورمون
باشد.  شد (اسید جیبرلین) در بذر میکننده ر تحریک

هم خوردن تعادل به نفع هورمون  هنیترات پتاسیم سبب ب
اسید جیبرلیک شده، که این امر شکست خواب بذر و 

طور که در  همان ).5زنی را به دنبال دارد ( تحریک جوانه
مشاهده گردید، تاریخ ) 1(جدول جدول تجزیه واریانس 

داري  ثیر معنیأنی تز برداشت بذر بر سرعت جوانه
نشان داد که  پژوهشعبارت دیگر نتایج این  هنداشت. ب

هاي مادري  طبقات سنی پایهتابعی از  ،زنی سرعت جوانه
  باشد. چنین تیمارهاي بذر می و هم

)، 4بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 
ها  ي مختلف اعمال شده و طبقات سنی بوتهاثر تیمارها

چه، طول  چه، طول ریشه ل ساقهطوبر روي صفات 
داري در  ثیر معنیأتگیاهچه، وزن گیاهچه و بنیه بذر 

ثیر تاریخ برداشت أچنین ت درصد نشان داد. هم 1سطح 
ثیر أدرصد ت 1در سطح  مذکوربذر بر روي صفات 

   ..دار داشت معنی
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زنی بذر  هاي برداشت بر برخی خصوصیات جوانه نی و تاریخطبقات سنتایچ تجزیه واریانس اثرات متقابل تیمارهاي مختلف،  - 4جدول 
 . پروستراتایا شکو

Table 4. Analysis of variance of interaction effects of different treatments, age classes and harvesting dates on 
some germination characteristics of Kochia prostrata seed. 

  تمیانگین مربعا
Mean squares 

 منابع تغییرات
Sources  

درجه 
 آزادي
DF  

 طول ساقچه
Shoot length  

 طول ریشچه
Root length  

 طول گیاهچه
Seedling length  

 گیاهچهوزن 
Seedling weight  

 )1000(* بنیه بذر
Seed vigor  

 (a)تیمارهاي بذر
Seed treatments 

5  **260.79  **120.60  **555.04  **0.00014  **5632.20  

 )bطبقه سنی بوته (
Age Classes of shrubs  

2  *13.98 **63.96 **101.80 **0.000041  **450.93 

 )c( تاریخ برداشت بذر
Seed harvest date  

1  **36.82 *44.49 **150.45 **0.000030  0.0145** 

b*a  10  **17.63 **16.35 **66.90 **0.000017  **283.01 

a*c 5  **44.19 **34.92 **151.24 **0.000018  **907.19  

b*c 2  **11.07 **5.76 **26.92 **0.0000064  **2474.09  

a*b*c 10  **36.60 **24.72 **119.50 **0.000016  **491.66  

 خطا
Error  

72  1.38 1.002 3.62 0.0000006  28.87 

  ضریب تغییرات (درصد)
CV (%) 

-  7.78  11.65  8.05  5.11  8.51  

 .دار عدم وجود اختالف معنی ns، درصد 5دار در سطح اختالف معنی *، درصد 1ر سطح دار د اختالف معنی **
** Significant difference at 1% level, * Significant difference at 5% level, ns No significant difference.  

  
نشان ) 4(جدول چنین جدول تجزیه واریانس  هم

بذر، طبقه سنی بوته و داد که اثرات متقابل تیمارهاي 
ثیر أه صفات بذر تهمتاریخ برداشت بذر بر روي 

  .است درصد داشته 1داري در سطح  معنی
دهد  ) نشان می5جدول ها ( جدول مقایسه میانگین

متر) مربوط به  میلی 88/16چه ( ترین طول ریشه بیشکه 
بذرهاي ساعته  4 پرایمینگ با آبتیمار اثرات متقابل 

برداشت اول بود که از نظر  تاریخو طبقه سنی بالغ 
طبقه بذرهاي ساعته  4 پرایمینگ با آبآماري با تیمار 
پرایمینگ با برداشت دوم و تیمار  تاریخسنی جوان و 

برداشت  تاریخطبقه سنی بالغ و بذرهاي ساعته  4 آب
ترین میزان آن  داري نداشت. کم دوم اختالف معنی

رات متقابل سرمادهی متر) مربوط به تیمار اث میلی 84/3(
 تاریخطبقه سنی بالغ و بذرهاي گراد  + درجه سانتی5

با نتایج دیانتی  پژوهشنتایج این  برداشت دوم بود.
) در خصوص اثر تیمار 2015تیلکی و همکاران (

چه مطابقت دارد  بر افزایش طول ریشه پرایمینگ با آب
)16.(  

ها نشان داد که  چنین جدول مقایسه میانگین هم
) مربوط به تیمار 13/3214ترین میزان بنیه بذر ( شبی
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گرم بر  میلی 750اثرات متقابل هورمون اسید جیبرلیک 
برداشت اول بود  تاریخطبقه سنی مسن و بذرهاي لیتر 

که از نظر آماري با تیمارهاي اثرات متقابل سرمادهی 
طبقه سنی بالغ و بذرهاي گراد  درجه سانتی - 2خشک 

ساعته طبقه سنی  4 پرایمینگ با آب برداشت اول، تاریخ
ساعته  4 پرایمینگ با آببرداشت دوم و  تاریخجوان و 

برداشت اول اختالف  تاریخبذور طبقه سنی بالغ و 
ترین میزان بنیه بذر مربوط به  داري نداشت. کم معنی

 تاریخاثرات متقابل تیمار شاهد طبقه سنی جوان و 
لی و  نتایج  با پژوهش. نتایج این برداشت اول بود

در  Medicago sativa) بر روي گونه 2017همکاران (
 پرایمینگ با آبخصوص افزایش بنیه بذر بر اثر تیمار 

زنی در برگیرنده جذب آب،  ). جوانه24همخوانی دارد (
هاي  افزایش سریع فعالیت تنفسی و جابجایی اندوخته

، پرایمینگ با آب). 17غذایی و شروع رشد جنین است (
است که عملکرد بذر  یزنی فیزیولوژیک جوانه یشیک پ

تر و  سریعبذرها گردد  نماید و سبب می را اصالح می
سریعاً  پرایمینگ با آبزنی نمایند.  تر جوانه یکنواخت

) و میزان 16نماید ( دسترسی بذر را به رطوبت فراهم می
دهد. افزایش  تري را در اختیار بذر قرار می اکسیژن بیش
کاتاالز و  مانندزنی  کننده جوانه هاي تحریک مفعالیت آنزی
در بذرهاي هایدروپرایم شده به  دیسموتازسوپراکسید

. مدت زمان هایدروپرایم بستگی )7( اثبات رسیده است
چنین سختی پوسه بذر  به خواب فیزیولوژیکی بذر و هم

تر و  دارد. هر چقدر خواب فیزیولوژیکی بذر عمیق
مدت زمان الزم براي تر باشد،  پوسته بذر ضخیم

 پژوهش). نتایج این 7گردد ( دتر میزیا پرایمینگ با آب
طبقه سنی بذرهاي که داد نشان  K. prostrataبر روي 

نسبت به تري  داراي خواب فیزیولوژیکی بیش مسن

رو پوسته بذور بر  بذور سایر طبقات سنی هستند. از این
پذیر شده و ضمن نفوذ پرایمینگ با آباثر تیمار 

زنی  آبنوشی، سبب شکست خواب بذر و تحریک جوانه
ساعته سبب افزایش  4 پرایمینگ با آبگردد. تیمار  می

طبقات سنی جوان بذرهاي چه و بنیه بذر در  طول ریشه
پرایمینگ با ثیر تیمار أو بالغ گردید. شاید بتوان عدم ت

چه و بنیه بذر در طبقه سنی  بر افزایش طول ریشه آب
هایی  و زوال بذر نسبت داد. سطح آنزیم مسن را به پیري

مسن و بذرهاي در  دیسموتازکاتاالز و سوپراکسید مانند
رو عملکرد  این ). از7باشند ( یافته بسیار پائین می زوال

تیمار مذکور در فراهم نمودن رطوبت کافی براي 
طبقات سنی بذرهاي همانند طبقات سنی مسن، بذرهاي 

ین بودن سطح یدلیل پا به جوان و بالغ نیست. بنابراین
بذرهاي در  دیسموتازهاي کاتاالز و سوپراکسید آنزیم

چه و بنیه بذر  طبقه سنی مسن، صفاتی همانند طول ریشه
توانند به استقرار نهال کمک نمایند بر اثر این  که می

 شناسی ریختتیمار بهبود نیافت. براي شکستن خواب 
ذر این عمل را بذر، به رشد و تمایز جنین نیاز است و ب

بذرها چند در برخی از  نماید، هر با آبگیري آغاز می
بدون آبگیري نیز به سبب تغییرات شیمیایی که درون 

شود. شروع  دهد، خواب بذر شکسته می بذر رخ می
زنی  اي ممکن است با کامل شدن جوانه مرحله گیاهچه

مشخص شود. در اغلب موارد این فرآیند، با خروج 
گردد  خاك می وجب استحکام گیاهچه درچه که م ریشه

طبقه سنی بالغ و جوان که بذرهاي این شود. بنابر آغاز می
ساعته واجد باالترین  4 پرایمینگ با آبدر اثر تیمار 

تري براي  باشند، شانس موفقیت بیش چه می طول ریشه
  استقرار خود در عرصه طبیعت دارند.
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تقابل تیمارهاي مختلف، طبقه سنی بوته و زمان برداشت بر برخی از صفات بذر گیاه کوخیا هاي اثرات م مقایسه میانگین -5جدول 
 . پروستراتا

Table 5. Comparison of interactions between different treatments, plant age and harvest date on some of seed 
traits of Kochia prostrata.  

  تیمارهاي بذر
Seed treatments  

 طبقات سنی بوته
Age classes 

shrubs  

تاریخ برداشت 
  بذر

Seed harvest 
date 

طول 
  چه ساقه
 متر) (میلی

Shoot 
length 
(mm)  

طول 
  چه ریشه
 متر) (میلی

Root 
length 
(mm)  

طول 
  گیاهچه

 متر) (میلی
Seedling 
length 
(mm)  

وزن 
  گیاهچه
 (گرم)

Seedling 
weight 

(gr)  

 بنیه بذر

)1000(* 
Seed 
vigor 

(*1000)  

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  17.62efg 7.22jkl 24.84fgh 0.015jk 1.85lmn 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  18.62def 9.24gfh 27.86def 0.018efg 2.45ghi 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  15.64hij 9.82efg 25.46e-h 0.016hi 2.21ijk 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  

22.00bc 10.07d-g 32.06bc 0.018de 2.82c-f 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  

22.66b 10.80c-f 33.47b 0.024a 3.21a 

  750ppmهورمون جیبرلین 
GA3-750 ppm 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  

17.91ef 5.51m-q 23.42ghi 0.020c 2.17jk 

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

27.42a 15.09b 42.51a 0.019dc 2.00kl 

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  12.02n 4.04qr 16.06n-q 0.011o 1.56opq 

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  13.95j-m 5.97l-p 19.93j-m 0.015jk 1.72mno 

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  15.58hij 6.89j-m 22.46h-k 0.014kl 1.59n-q 

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  15.55hij 3.91qr 19.46klm 0.015jk 1.61mno 

  5+سرمادهی مرطوب 
Wet prechilling +5°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  

12.09mn 3.84r 15.93n-q 0.014jkl 1.49opq 

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

20.24cd 11.71c 31.95bc 0.017gh 2.36hij 

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  

18.86def 9.44gfh 28.31de 0.017fgh 2.66efg 

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  

19.48de 11.97c 31.47bc 0.021b 2.99a-d 

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  13.31k-n 4.49o-r 17.80mno 0.015jk 1.60m-p 

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  18.75def 10.35c-g 29.11cd 0.018ef 2.74def 

  2-سرمادهی خشک 
Dry prechilling -2°C  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  12.91lmn 4.37pqr 17.28m-p 0.012no 1.52opq 
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 - 5جدول ادامه 
Continue Table 5. 

  تیمارهاي بذر
Seed treatments  

 طبقات سنی بوته
Age classes 

shrubs  

تاریخ برداشت 
  بذر

Seed harvest 
date 

طول 
  چه ساقه
 متر) (میلی

Shoot 
length 
(mm)  

طول 
  چه ریشه
 متر) (میلی

Root 
length 
(mm)  

ول ط
  گیاهچه

 متر) (میلی
Seedling 
length 
(mm)  

وزن 
  گیاهچه
 (گرم)

Seedling 
weight 

(gr)  

 بنیه بذر
)1000(* 

Seed 
vigor 

(*1000)  

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  12.83lmn 7.89h-k 20.00j-m 0.014kl 1.56opq 

  ساعته 4ایمینگ با آب پر
Hydropriming 4 hours  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  18.48def 15.35ab 33.84b 0.017fgh 3.18ab 

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  17.66efg 16.88a 34.55b 0.018ef 3.03abc 

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  17.26fgh 16.48ab 33.75b 0.016hi 2.94b-e 

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  15.60hij 11.31cde 26.91def 0.017fgh 2.58fgh 

  ساعته 4پرایمینگ با آب 
Hydropriming 4 hours  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  15.89ghi 11.60cd 27.48def 0.017fgh 2.59fgh 

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  12.53mn 8.13hij 20.02j-m 0.011o 1.02st 

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  14.71i-l 8.06hij 22.78hij 0.012no 2.04kl 

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  15.06ijk 11.20cde 26.26d-g 0.015jk 2.18ijk 

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  13.46k-n 9.02ghi 22.49h-k 0.013lm 1.87lm 

  m Kno3 7.5 نگهالوپرایمی
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  13.09lmn 7.86h-k 20.95i-l 0.015jk 1.60m-p 

  m Kno3 7.5 هالوپرایمینگ
Halopriming Kno3 7.5 m molar 

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  12.89lmn 6.02l-o 18.91lmn 0.015jk 1.49opq 

  شاهد
Control  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آبان
Late November  7.60o 5.09n-r 12.37r 0.009p 0.87t 

  شاهد
Control  

 ساله 3-4
(3-4 years old)  

 اواخر آذر
Late December  8.53o 6.11l-o 14.64pqr 0.009p 1.33pqr 

  شاهد
Control  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آبان
Late November  7.84o 6.31k-n 14.15qr 0.011o 1.20rs 

  شاهد
Control  

 ساله 5-6
(5-6 years old)  

 اواخر آذر
Late December  7.68o 7.44i-l 15.13o-r 0.011o 1.32qr 

  شاهد
Control  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آبان
Late November  8.66o 4.71n-r 13.37q 0.013mn 1.18rs 

  شاهد
Control  

 سال به باال 7
(7 & up years old)  

 اواخر آذر
Late December  8.98o 5.13n-r 14.11q 0.013mn 1.31qr 

 . درصد است 5در سطح  LSD دار بر اساس آزمون عدم اختالف معنی بیانگرحروف مشترك در هر ستون 
The same alphabets in each column indicate no significant difference at the 5% level.  
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) 5(جدول هاي اثرات متقابل  جدول مقایسه میانگین
متر)  میلی 51/42(گیاهچه ترین طول  نشان داد که بیش

+ درجه 5مربوط به تیمار اثرات متقابل سرمادهی 
طبقه سنی جوان و تاریخ برداشت بذرهاي د گرا سانتی

متر) مربوط به تیمار  میلی 37/12ترین آن ( و کماول بود 
اثرات متقابل شاهد طبقه سنی جوان و تاریخ برداشت 
اول بود که از نظر آماري با تیمارهاي شاهد طبقه سنی 
جوان و تاریخ برداشت دوم، تیمار شاهد طبقه سنی بالغ 
و تاریخ برداشت اول و تیمار شاهد بالغ و تاریخ 

ترین طول  بیشداري نداشت.  عنیبرداشت دوم اختالف م
یمار اثرات متقابل متر) مربوط به ت میلی 42/27چه ( ساقه

طبقه بذرهاي گراد  + درجه سانتی5 سرمادهی مرطوب
ترین میزان آن  سنی جوان و تاریخ برداشت اول بود و کم

بذرهاي متر) مربوط به تیمار اثرات متقابل  میلی 6/7(
رداشت اول بود که با شاهد طبقه سنی جوان و تاریخ ب

هاي برداشت  شاهد سایر طبقات سنی در تاریخبذرهاي 
  داري نداشت. اول و دوم اختالف معنی

گراد در  + درجه سانتی5تیمار سرمادهی مرطوب 
طبقه سنی بذرهاي گیاهچه چه و طول  افزایش طول ساقه

جوان و زمان برداشت اول موثر بود. این تیمار بر صفات 
برداشت  هاي تاریخسایر طبقات سنی و بذر زنی  جوانه
رود که این تیمار  داري نداشت. گمان می ثیر معنیأبذر ت

ثیر بر أساعته با ت 4 پرایمینگ با آبنیز مانند تیمار 
در  دیسموتازهاي کاتاالز و سوپراکسید فعالیت آنزیم

فعالیت برخی صفات بذر را بهبود  ،جوانبذرهاي 
بالغ و مسن سنی طبقات بذرهاي بخشد ولی بر  می

داري نداشته است. نتایج این  ثیر معنیأگونه ت هیچ
  در خصوص تیمار سرمادهی مرطوب در  پژوهش
گراد با استانداردهاي  + درجه سانتی10+ تا 5دماي 
ترین گونه خانواده  زنی بذر در خصوص نزدیک جوانه

Chenopodiacae  یعنیKochia scoparia  همخوانی
  .)20ندارد (
  

ثیر متقابل دما و أت خصوص بهحیطی، شرایط م
 ،بذرهاگردد که برخی  رطوبت در طول زمان سبب می

هاي  خواب را براي مقابله با تنش مانندهایی  سازوکار
هایی  نیاز به محركرفع این خواب محیطی برگزینند. 

چنین نوع بذر و گونه گیاهی  دارد که به نوع خواب و هم
طبقات بذرهاي اد که نشان د پژوهشاین شود.  مرتبط می
داراي ، Kochia prostrataهاي گیاه  سنی بوتهمختلف 

  باشند. طبقه سنی بالغ  درجات متفاوتی از خواب می
ترین سازگاري را با محیط خود  ها) بیش ساله 5-6(

کند که سازگاري پایه  تولید میبذرهایی یافته است و 
دینه نها ها نیز آنبذرهاي در  ،هاي محیطی مادري به تنش

این طبقه سنی داراي باالترین خواب بذرهاي شده است. 
بذر و  بومشناختیباشند که از نظر  فیزیولوژیکی می

گردد.  سازگاري با محیط، نوعی توالی مثبت محسوب می
 4-3طبقه سنی جوان (بذرهاي بر خالف این طبقه سنی، 

و سرعت  هاي نرمال گیاهچهماه در اواخر آذرها)  ساله
چه شرایط فصل  رو چنان ، از اینباالیی دارندزنی  جوانه

سرعت شروع  هب ،پائیز از نظر درجه حرارت مناسب باشد
ها در مواجه  کنند. این نهال زنی نموده و رشد می به جوانه

طبقه سنی بذرهاي روند. اما  با سرماي زمستان از بین می
به  در بهار، رفع خواب و شروع رشد براي، بالغ

 دررو  این از، سرما و رطوبت نیاز دارندهاي اولیه  محرك
یکی از . مانند باقی می زمستاندر یخبندان  دماهايانتظار 

تر، عدم موفقیت بذر این  هاي گرم زمستانمنفی ثیرات أت
در دریافت سرماي کافی براي رفع نیازهاي طبقه سنی 

تیمار  باشد. زنی می سازي) قبل از جوانه بهاره (بهاره
ثیر بر أبا ت گراد درجه سانتی -2 سرمادهی خشک

توانست (جنین نابلغ) شکست خواب فیزیولوژیک بذر 
هاي  (تولید گیاهچه نرمالزنی  جوانهزنی،  جوانهصفات 

 .بخشدبهبود  را طبقه سنی بالغبنیه بذر و  نرمال)
ساعته بذرهاي طبقه  4 پرایمینگ با آبچنین تیمار  هم

 .چه گردید سنی بالغ سبب افزایش طول ریشه
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 گیري کلی نتیجه
 K .prostrataهاي بالغ  که بوته با توجه به این

کنند  سن بذر تولید میهاي جوان و م برابر بوته سه حدود
پراکنش  بنابراینتر است  ها بیش دانه بذر آنو وزن هزار

و فرآوانی بذرهاي این گروه سنی در جمعیت گیاهی 
 ندمانگونه عامل محیطی  باشد. هر تر می بیشموجود 

تواند بر عملکرد  سالی و تغییرات آب و هوایی می خشک
ثیر گذاشته و جمعیت أزنی بذر این گروه سنی ت جوانه

رو  گونه مذکور را دچار تغییر و دگرگونی نماید. ازاین
که هنوز ماه  آوري بذر این طبقه سنی در اواخر آبان جمع

زنی  بهبود صفات جوانهو اند  بذرها پراکنده نگردیده
درجه  -2تیمار سرمادهی خشک با استفاده از ا بذره

تواند بذرها را  ساعته، می 4 پرایمینگ با آبگراد و  سانتی
هاي اصالح مراتع و تولید نهال  برنامهجهت استفاده در 

  .آماده نماید
  

  سپاسگزاري
با حمایت مالی و علمی دانشگاه علوم  پژوهشاین 

ت. کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شده اس
نویسندگان مراتب قدردانی خود را از همکاري اساتید و 
کارشناسان گروه باغبانی دانشکده تولیدات گیاهی ابراز 

 کارشناسدارند. از جناب آقاي مهندس صادق آتشی،  می
 پژوهشه مراحل این همآزمایشگاه گروه باغبانی، که در 

  گردد. همکاري داشتند، صمیمانه قدردانی می
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