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تاثیر تیمارهای مختلف بر بهبود  جوانه زنی بذور گونه های 
Atriplex lentiformis و Atriplex canescens

چكيد ه 
هدف از اين مطالعه بررس�ي و ارزيابي اثر تيمارهاي مختلف بر بهبود خصوصيات جوانه زني بذر دو گونه Atriplex canescens و  
Atriplex lentiformis از خانواده اسفناجيان بود. به منظور ارزيابي اثر تيمارهاي مختلف بر بذر اين دو گونه، آزمايشي در قالب 
طرح کاماًل تصادفي با 12 تيمار و 4 تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل پيش تيمار نيترات پتاسيم )KNO3( با غلظت هاي 0/1 
و 0/2 درصد و مدت 72 س�اعت، گرمادهي يا آبگرم 5 دقيقه و دماي 80 درجه س�انتي گراد، تيمار استيل ساليسيليك اسيد در سه 
سطح 100 ، 200 و 300 ميلي گرم در ليتر، سرمادهي در دماي4 درجه سانتي گراد به مدت 10 روز، اسيد سولفوريك رقيق 60 درصد 
در دو زمان 5 و 10 دقيقه، تيوره در دو غلظت 0/1 و 0/3 درصد و به مدت زمان 72 ساعت و آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. در 
اين آزمايش صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و متوسط زمان جوانه زني مورد ارزيابي قرار گرفتند نتايج اين بررسي نشان 
 A. canescens  داد که تيمار استيل سالسيليك اسيد 100 ميلي گرم در ليتر بهترين تيمار در بهبود ويژگي هاي جوانه زني بذر گونه

بوده است و نيترات پتاسيم 0/1 درصد بيشترين اثر را در بهبود ويزگي هاي جوانه زني بذر گونه A. lentiformis داشته است.  

کلمات کليد ی: بهبود جوانه زني، Atriplex canescens ، Atriplex lentiformis، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني
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Different treatments effects on improvement of germination properties in Atriplex canescens and Atriplex 
lentiformis
By: Asghar Farajollahi (Corresponding Author; Tel: +9893724443204) Graduated of Msc, Combating Desertification 
Engineering, University of Tehran Ali Tavili Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 
Hossein Pouzesh, Young Researchers Club, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran. 
The purpose of this study was to investigate the effects of different treatments on seed germination in; Atriplex 
canescens and Atriplex lentiformis. An experiment was performed using 12 treatments and 4 replications in a completely 
randomized design. Treatments included KNO3 with concentrations of 0.1 and 0.2 percent for 72 hours, sulfuric acid 
(60%) for 5 and 10 minutes, immersion in hot water for five minutes, acetylsalicylic acid 100, 200 and 300 mg L-1, 
pretreatment with thiourea (SC(NH2)2) 0.1 and 0.3 percent for 72 hours and prechilling for 20 days. distilled water was 
used as the control. Germination properties included germination percentage, germination rate and mean germination 
time. Our findings indicate that 0.1 KNO3 and 100 mg L-1 acetylsalicylic acid were the most effective treatments for 
improvement of seed germination percentage in A. lentiformis and A. canescens, respectively.  

Keywords: Germination improvment, Atriplex canescens, Atriplex lentiformis, Germination percentage, Germination rate

مقد مه 
جوانه زني طبق تعریف انجمن متخصصین رس��مي تجزیه بذر1 عبارت 
از توانایي بذر جهت تولید یك گیاه طبیعي در ش��رایط مس��اعد مي باش��د. 
بذره��ا پس از غلبه ب��ر خطرات مختلف که در مراحل رس��یدن، پراکنش و 
خواب وجود دارد مي توانند در صورت فراهم بودن ش��رایط مساعد محیطي 
جوانه بزنند. گونه هاي مختلف، هر کدام مجموعه ش��رایط متفاوتي را براي 
جوانه زني نیاز دارند. شرایط شیمیایي که در محیط پیرامون یك بذر فراهم 
اس��ت، مي تواند عامل تعیین کننده در ممانعت یا تحریك جوانه زدن باشد
Chiwocha و هم��کاران 2005(.  انجمن متخصصین رس��مي تجزیه بذر 
و انجم��ن بین المللي آزم��ون بذر2 روش هاي مختلفي را جهت شکس��تن 
خواب و تحریك جوانه زني بذر گیاهان ، پیشنهاد داده اند. از مهمترین این 
روش ها میتوان استراتیفیکاس��یون ، خراش دهي )مکانیکي و ش��یمیایي(، 
اس��تفاده از محلول ه��اي مختلف تحری��ك کننده جوانه زن��ي )جیبرلین، 
 نیترات پتاس��یم، اس��ید نیتریك، تیوره، پلي اتیلن گالیکول، اتانول و …(، 
 .)1996 ،Sarmadnia( تناوب هاي نوري، دمایي و غیره را اش��اره نم��ود
تحقیقات نشان مي دهد که بسیاري از هورمونهاي گیاهي از جمله اکسین، 
ژیبرلین، سیتوکینین، اتیلن و آبسیزیك اسید شاید از راه هاي مشخصي که 
منجر به کنترل عملکرد نوکلئیك اس��یدها مي شوند، در تحریك جوانه زني 

و یا خواب بذر نقش دارند )Gonzlez-Benito و همکاران 2004(.
دو گون��ه A.lentiformis و A.canescens از خانواده اس��فناجیان 
)Chenopodiaceae( با مبدا خارجي، در سال 1342 به ایران وارد شدند 
و در برنام��ه احیاي مراتع خش��ك و بیاباني کش��ور قرار گرفتند. گس��ترش 
کش��ت آنها در آغاز از شهرهاي تهران، زرند ساوه، قزوین و اطراف قم شروع 
و س��پس به دیگر مناطق مختلف کش��ور گس��ترش یافته است مناطقي که 
به کش��ت ای��ن گیاهان اختصاص یافت، با ویژگي ه��اي متنوع از نظر اقلیم 
و خ��اك مواجه بوده، به همین دلیل س��ازگاري آنه��ا در عرصه هاي منابع 
 Muosavi Aghdam .طبیعي کشور بس��یار متفاوت گزارش شده است

)1988( ضمن برش��مردن ویژگي هاي مثبت تولید علوفه, خوش��خوراکي، 
ارزش غذایي فراوان و سرس��بز بودن در بیش��تر ایام س��ال، این گونه ها را 
سازگار در اراضي شور و فقیر و باتالقي کشور معرفي مي کند. در اثر بخش 
سیالب در دش��ت گربایگان محیطي بهتر براي رشد و نمو گیاهان از جمله  
 Shahbazi .))1993 ،Kousar(فراه��م آمده اس��ت A. lentiformis
 و هم��کاران )2008( به بررس��ی تاثی��ر گرمادهی و کلرید س��دیم بر روی 
  Atriplex Atriplex  lentiformis و  اولی��ه  و رش��د  زن��ی  جوان��ه 
"verrucifera پرداختند. نتایج آنها نشان داد که دمای بهینه برای جوانه زنی بذر 
گون��ه ه��ای A. lentiformis و A.verrucifera ب��ه ترتیب 15 و 10 
درج��ه س��انتی گراد بود و وقت��ی غلظت Nacl از مقدار صف��ر میلی موالر 
 در لیت��ر به 500 میلی موالر در لیتر افزایش پیدا کرد، جوانه زنی بذر گونه

A. lentiformis از بی��ش از 85 درص��د ب��ه کمتر از 5 درصد رس��ید و 
مقدار آن در گونه A. verrucifera با غلظت مش��ابه کلرید سدیم از بیش 
از 60 درص��د تا صفر کاه��ش یافت. Nosrati و هم��کاران )2008( براي 
ارزیابي تاثیر تیمار شیمیایي بذرها با بهره گیري از قرار دادن بذرها به مدت 
10، 20، 30 و 60 دقیقه در اس��ید س��ولفوریك 90 درصد، تیمار مکانیکي 
ب��ا از بین ب��ردن برگك ها و از بین ب��ردن برگك ها همراه با س��وراخ کردن 
پوس��ته بذر، س��رمادهي بذرها به مدت 1، 2، 3 و 4 هفته در دماي 6 درجه 
 سلسیوس و آبشویي بذرها به مدت 1، 2، 3 و 4 روز، روي جوانه زني بذرهاي
Atriplex canescens و Atriplex halimus انج��ام ش��د. موثرترین 
روش ب��راي شکس��تن خ��واب بذره��اي Atriplex canescens تیم��ار 
 ق��رار دادن بذرها به مدت 30 دقیقه در اس��ید س��ولفوریك و از بین بردن 
ب��رگك  ها ب��ود. درA. canescens و A. halimus آبش��ویي بذرها تاثیر 
کمي در درصد جوانه زني و ش��اخص س��رعت جوانه زني داش��ت. Tavli و 
همکاران )2009( در بررسي مقایسه تاثیر اسید جیبرلیك و نیترات پتاسیم 
بر بهبود ویژگي هاي جوانه زني Salsola rigida به این نتیجه رسیدند که 
پیش خیساندن نیترات پتاسیم با غلظت 0/2 درصد بیشترین اثر مثبت را بر 
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  Anigozathos manglesii جوانه زني بدر این گونه داش��ت. جوانه زني
متغیر بوده، اما مي تواند به وس��یله خراش دهي ، کاربرد اس��ید جیبرلیك، 
نیت��رات پتاس��یم، تیم��ار  آب داغ و گرما افزایش یاب��د.)Tieu و همکاران 
2001( مطالعات مربوط به جوانه زني بذرها، از ابزارهاي کلیدي براي برنامه 
ریزي حفاظتي به ش��مار مي رون��د، زیرا نتایج این مطالع��ات مي تواند در 
اجراي برنامه هاي مدیریتي در جهت حفظ گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. 
براي اس��تقرار گیاهان، بهتر است جوانه زني به سرعت و در حد قابل قبولي 
 )Chenopodiaceae( همزمان صورت پذیرد. گیاهان خانواده اسفناجیان
قدرت س��ازگاري خوبي در ش��رایط س��خت محیط��ي دارن��د. بدین دلیل 
در کش��ورهایي ک��ه با پدی��ده بیابان و بیاب��ان زایي مواجه هس��تند جهت 
 جلوگی��ري از این پدیده به کش��ت بعضي از گونه هاي ای��ن خانواده مانند
و Atriplex lentiformis مب��ادرت مي کنند  Atriplex canescens
ک��ه در ایران نیز در مناطق مختلف به ویژه مناطق خش��ك ونیمه خش��ك 
کش��ت آنها صورت گرفته اس��ت. در محیط نهالس��تان با کاهش یافتن دما، 
جوانه زنی گونه Atriplex lentiformis کاهش می یابد و نیز با افزایش 
دما، جوانه زنی Atriplex canescens کاهش می یابد و نیز پوس��ته بذر 
آن ه��ا تا حدودی از جوانه زنی س��ریع آن ها جلوگی��ری به عمل می آورد. 
ای��ن دو گونه بومی ایران نیس��تند و در تولید علوفه ب��رای دام ها و کنترل 
فرس��ایش و حفاظت آب و خاك در مناطق خش��ك و نیمه خشك اهمیت 
زیادی دارند و ضروریست که از این دو گونه در جهت اصالح و احیاء مراتع 
مناطق خش��ك کشور استفاده شود. با توجه به اینکه جوانه زنی بذر حیاتی 
ترین مرحله از زندگی گیاه جهت اس��تقرار در محیط است و نیاز به استقرار 
و رویش این گونه ها جهت اصالح مراتع کشور، لذا نیاز به انجام تحقیقی بود 
که بتوان جوانه زنی بذر گونه های مذکور را بهبود بخشید. تحقیق حاضر اثر 
تیماره��اي تحریکي بر برخي ویژگي هاي جوانه زني دو گونه را مورد تحقیق 
و مقایسه قرار داده است تا مناسب ترین تیمار و گونه واکنش نشاندهنده به 

آن تیمار را معرفي نماید. 

مواد و روش ها
نمونه هاي بذري از منطقه چاه افضل استان یزد تهیه شد. آزمایش هاي 
اولیه جوانه رني در مورد دو گونه A.canescens و A.lentiformis انجام 
شد و آزمایشات نشان از پایین بودن درصد جوانه زني بذور دو گونه مذکور 
داش��ت. بنابراین پس از تهیه بذرهاي مورد نطر، بذرهاي س��الم و درشت از 
بذره��اي چروکیده و نابارور جدا گردیدند. تعداد 25 بذر از هر گونه گیاهي 
براي ه��ر تیمار بطور تصادفي از توده بذر س��الم انتخاب ش��د. آزمایش در 
قالب طرح آماري بلوك کاماًل تصادفي )RCBD( در 4 تکرار)جهت بدست 
آوردن نتایج قابل قبول از نظر آماری( و 12 تیمار مختلف در دانشکده منابع 
طبیعي دانش��گاه تهران انجام شد. با توجه به نوع بذر و مطالعات انجام شده 
در این زمینه بر روي بذرهاي مش��ابه، تیمارها و سطوح اعمال شده عبارت 

بودند از:
1- پیش تیمار نیترات پتاس��یم )KNO3( ب��ا غلظت هاي0/1 و  0/2 

درصد به مدت 72 ساعت 
2- اس��تیل سالیسیلیك اسید در مقادیر 100 ، 200 و 300 میلي گرم 

در لیتر
3- سرمادهي در دماي4 درجه سانتي گراد به مدت 20 روز 

5- پیش تیمار گرمادهي با دماي آب80 c به مدت 5 دقیقه
6- اسید سولفوریك رقیق 60 درصد به مدت 5 و 10 دقیقه

7- پیش تیمار تیوره)CS)NH2(2(3  با غلظت هاي0/1 و  0/3 درصد 
به مدت 72 ساعت 

8- تیمارشاهد )آب مقطر( 
جهت ضد عفوني بذرها از محلول دو در هزار کاربوکسین تیرام استفاده 
شد. س��پس بذرها بر روي یك الیه کاغذ صافي واتمن در پتري دیش هاي 
یکبار مصرف قرار داده ش��دند و شمارش بذور از روز اول و به صورت روزانه 
انجام گرفت. ش��اخص میانگین زمان جوانه زني )MGT( بر اساس معادله 

Ellis و Roberts )1981( به صورت زیر محاسبه شد: 

n
ND

TGM ∑= .

که در آن N تعداد بذري که در روز D جوانه زده  اس��ت، n تعداد کل بذور 
جوانه زده و D  تعداد روزهایي است که از شروع جوانه زني شمارش انجام شده 
است و شاخص سرعت جوانه زني از معکوس کردن  MGT به دست آمد. پس 
از  شمارش تعداد دانه رست هاي طبیعي و تعیین درصد جوانه زني عمل تبدیل 
داده ب��ه روش Arc Sin ب��ر روي داده هاي حاصل انجام ش��د و نهایتاً توس��ط 
ن��رم افزار MSTAT-C مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از انجام تجزیه 
واریانس، جهت مقایسه میانگین داده هاي تبدیل شده از آزمون دانکن در سطح 
احتمال 5 درصد )چون در مقاالت و روش های آماری معموالً س��طح احتمال 5 
درصد را در نظر می گیرند( اس��تفاده شد. از نرم افزار EXCEL به منظور رسم 

نمودار مقایسه میانگین استفاده گردید.

نتايج
نتای��ج تجزیه واریانس حاصل از اث��ر تیمارهاي مختلف بر درصد جوانه زني 
)جدول 1( نش��ان مي دهد اثر متقابل تیمارهاي مختلف بر درصد جوانه زني با 

یکدیگر  در سطح 5 درصد داراي تفاوت معني دار هستند.
همچنان که شکل 1 نشان مي دهد تیمارهاي اسید سولفوریك پنج دقیقه،  
س��رمادهي به مدت 20 روز، پیش تیمار نیترات پتاسیم 0/1 درصد، پیش تیمار 
تیوره 0/1 درصد و استیل سالسیلیك اسید 100، 200 و 300 میلي گرم درلیتر، 
باعث افزایش درصد جوانه زني بذر A. canescens شده است که در این بین تنها 
تاثیر تیمار استیل سالسیلیك اسید 100 میلي گرم بر درصد جوانه زني معني دار 
بوده است. استفاده از تیمارهاي اسید سولفوریك 10 دقیقه، پیش تیمار گرمادهي 
با دماي آب 80 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه، پیش تیمار نیترات پتاسیم 
 0/2 درص��د و پیش تیمار تیوره 0/3 درصد باع��ث کاهش درصد جوانه زني بذر

A. canescens شده است.
در ب��ذر A. lentiformis نیترات پتاس��یم 0/1 و 0/2 درصد، تیوره 0/1و 
0/3 درصد تاثیر مثبتي در بهبود جوانه زني از خود نشان دادند و اثر این تیمارها 
معني دار بود. اما اثر تیمارهاي اس��ید س��ولفوریك 5 و 10 دقیقه، س��رمادهي، 
گرمادهي و استیل سالسیلیك اسید 100، 200 و 300 میلي گرم باعث کاهش 
درصد جوانه زني بذر مذکور شده است. کاهش درصد جوانه زني تیمارهاي اسید 
سولفوریك 5 و 10 دقیقه، سرمادهي به مدت 10 روز و گرمادهي معني دار بوده 
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     A. Lentiformis  و A. Canescens جدول 1- تجزيه واريانس تأثير تيمارها بر صفات اندازه گيري شده در بذور دو گونه

درجه آزاديمنبع تغييرات
ميانگين مربعات

متوسط زمان جوانه زني)روز(سرعت جوانه زني )بذر/ روز(درصد جوانه زني  )%(

31057494/3564/4529733/395تکرار

** 158796/566 **74/863**192438308/221گونه

**33476/672**15/129**1112831081/491تیمار

**46985/389**20/523**1110154493/157گونه * تیمار

69307385/3072/7357551/641خطاي آزمایش

11/21%12/41%16/60%-ضریب تغییرات

است )شکل 1(.
متوسط زمان جوانه زني بذرگونه A. canescens با اعمال تیمارهاي اسید 
س��ولفوریك 5 و 10 دقیقه، گرمادهي، نیترات پتاس��یم 0/2 درصد و تیوره 0/3 
درصد افزایش یافت، البته این افزایش معني دار نبوده است. تیمارهاي سرمادهي، 
نیترات پتاس��یم 0/1 درصد، تیوره 0/1 درصد و اس��تیل سالس��یلیك اسید100 
، 200 و 300 میل��ي گ��رم تاثیر مثبتي در بهبود متوس��ط زم��ان جوانه زني از 
خود نش��ان داده یعني س��بب کاهش متوس��ط زمان جوانه زني شدند. اثر تیمار 
اس��تیل سالس��یلیك اس��ید100 میلي گرم  در لیتر و تیوره 0/1 درصد در این 
کاهش معني دار بود. در بذر  A. lentiformis تیمارهاي اس��ید س��ولفوریك 
5 دقیقه، گرمادهي، نیترات پتاس��یم 0/1 درصد و اس��تیل سالس��یلیك اس��ید 
100 ، 200 و 300 میل��ي گرم باعث کاهش متوس��ط زمان جوانه زني ش��دند. 
اما تیمارهاي اسید سولفوریك 10 دقیقه، سرمادهي، نیترات پتاسیم 0/2 درصد 
و تی��وره 0/1و 0/3 درصد باعث افزایش متوس��ط زمان جوانه زني ش��دند یعني 
تاثیر مثبتي در بهبود متوس��ط زمان جوانه زني از خود نش��ان ندادند )شکل 2(. 
در ارتباط با س��رعت جوانه زني، در بذر گونه A. canescens اعمال تیمارهاي 
س��رمادهي، نیترات پتاس��یم 0/1 درصد، تیوره 0/1 درصد و استیل سالسیلیك 
اس��ید100 ، 200 و 300 میلي گرم توانس��ت سرعت جوانه زني را افزایش دهد، 
البته اثر تیمار اس��تیل سالس��یلیك اس��ید100 میلي گرم و تی��وره 0/1 درصد 
معني دار بوده اس��ت. تیمارهاي اس��ید س��ولفوریك 5 و 10 دقیقه، گرمادهي، 
 نیترات پتاس��یم 0/2 درص��د و تیوره 0/3 درصد تاثیر مثبتي در بهبود س��رعت 
جوانه زني از خود نش��ان ندادند. در بذر گونه A. lentiformis س��رعت جوانه 
زني با اعمال تیمارهاي اسید سولفوریك 5 دقیقه، سرمادهي، گرمادهي، نیترات 
پتاس��یم 0/1 درصد و اس��تیل سالسیلیك اس��ید 100 ، 200 و 300 میلي گرم 
افزایش را نشان مي دهد. اما اعمال تیمارهاي اسید سولفوریك 10 دقیقه، نیترات 
پتاس��یم 0/2 درص��د و همچنین تیوره 0/1 و 0/3 درصد باعث کاهش س��رعت 

 جوانه زني بذر گونه مذکور گردیده است. البته این کاهش معني دار نبوده است 
)ش��کل 3(. به طور کلي با توجه به تیمارهاي مختلف، چنانچه فقط معرفي یك 
تیمار مد نظر باشد، تیمار استیل سالسیلیك اسید 100 میلي گرم بهترین تیمار 
در بهبود ویژگي هاي جوانه زني بذر گونه  A. canescens بوده است و نیترات 
 پتاس��یم 0/1 درصد بیش��ترین اثر را در بهبود ویزگي هاي جوانه زني بذر گونه

A. lentiformis داشته است. 

بحث و نتيجه گيري
افزایش قدرت جوانه زني، س��رعت رش��د و اس��تقرار گیاهچه ها در مراتع به 
خصوص در مناطق خش��ك که شرایط مناس��ب براي رشد گیاهان چندان مهیا 
نیست ازجمله عواملي هستند که باعث افزایش محصول، حفاظت آب و خاك و 
جلوگیري از فرسایش بادي مي شوند بنابراین شناخت تأثیر مواد شیمیایي مختلف 
بر جوانه زني گیاهان حائز اهمیت اس��ت به طوري که در تحقیق حاضر اس��تیل 
سالیس��یلیك اسید و نیترات پتاسیم تاثیر قابل مالحظه اي بر افزایش جوانه زني 
بذور گونه هاي آتریپلکس داشته اند. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمارهاي اسید 
س��ولفوریك پنج دقیقه، سرمادهي به مدت 20 روز، نیترات پتاسیم 0/1  درصد، 
تیوره 0/1 درصد و اس��تیل سالسیلیك اس��ید 100، 200 و 300 میلي گرم، در 
تحریك جوانه زني بذر گونه A.canescens موثر بود. اس��ید س��ولفوریك قادر 
اس��ت با ایجاد شکاف در پوسته بذر گیاه نقش بازدارندگي این پوسته در فرآیند 
جوان��ه زني را به میزان زیادي کاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته پیرامون تاثیر 
اسید سولفوریك بر بهبود جوانه زني بذرها موید این مطلب است که میزان جوانه 
 Rana .زني بذرها بس��تگي به غلظت اسید و مدت زمان تماس بذر با اسید دارد
 Accasia farnesiana 1989( نیز با انجام آزمایشي روي بذور( Nuatiyal و
مشاهده کردند که کاربرد اسید سولفوریك سبب افزایش جوانه زني این بذور شد 
اما افزایش مدت زمان تماس بذر با اسید سبب افزایش گیاهچه هاي غیر طبیعي 
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شكل1- مقايسه ميانگين درصد جوانه زني دو گونه A. canescens و A. lentiformis تحت تاثير تيمارهاي مختلف

شد که ناشي از آسیب به ساختار جنین بود. Nosrati و همکاران )2008( بیان 
 A. canescens کردند که یکی از موثرترین روش ها براي شکستن خواب بذر
تیمار قرار دادن بذرها به مدت 30 دقیقه در اسید سولفوریك است. در پژوهش 
 انجام شده استیل سالسیلیك اسید تاثیر قابل مالحظه اي بر افزایش جوانه زني گونه

 Sakhabutinova گذاشته است. نتایج بدست آمده از تحقیقات A. canescens
)2003(، Kang و Saltveit )2002(  و Tasgin و هم��کاران )2003( نی��ز 
مبین آنست که اسید سالسیلیك تیمار موثري در بهبود جوانه زني است. از آنجا 
که تیمار اس��تیل سالسیلیك اس��ید موجب پایداري گیاه در مقابل استرس هاي 
ه��وازي و غیر هوازي م��ي گردد باعث افزایش درصد جوانه زني گردیده اس��ت. 
 استیل سالیس��یلیك اس��ید باعث افزایش بعضي از هورمون هاي گیاهي شامل 
 ,.Sahabutdinova و Shakirova( .اکس��ین ها و س��یتوکنین ها مي ش��ود
 2003( هورم��ون ه��اي گیاهي یادش��ده در تحریك جوانه زن��ي مؤثرند اگرچه 
غلظت هاي باالي اکسین مانع جوانه زني مي شود، اما غلظت هاي پایین معموالً 
محرك اس��ت. براس��اس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، به نظر مي رسد افزایش 
اکس��ین در نتیجه تأثیر اس��تیل سالیسیلیك اس��ید در حدي است که افزایش 
 )2005( El-Tayeb )1995 و همکاران Raskin( .جوان��ه زني را در پ��ي دارد
گ��زارش کرده اس��ت که درصد جوانه زني بذرهاي ج��و در محلول 1 میلي مول 
اسید سالسیلیك درpH = 0/2 ±5/5 نسبت به شاهد افزایش معني داري نشان 
داد. تیمارهاي سرمادهي و نیترات پتاسیم 0/1 درصد در تحریك جوانه زني بذر 
گونه A. canescens نقش بسزایي داشته است. Bianco و همکاران )1984( 

اش��اره کردند که دماهاي پایین ممکن اس��ت از طریق اثر روي نفوذپذیري غشا، 
موجب رس��یدن جیبرلین ها به محل هاي فعالیتشان شوند. علت افزایش جوانه 
زني در بذرهایي که تیمار سرما شده اند را افزایش محتواي پروتئین هاي محلول 
و همچنین س��نتز پروتئین هاي 161/7 کیلو دالتون مي دانند )El-Refaey و 
El-Dengawy، 2005( یکي از دالیل اثر مثبت محرك شیمیایي مانند نیترات 
پتاس��یم بر جوانه زني بذور احتماال مربوط به تعادل رس��یدن نس��بت هورموني 
در بذر و کاهش مواد بازدارنده  رش��د مانند آبس��یزیك اسید )ABA( مي باشد.  
نتایج این تحقیق در ارتباط با اثرگذاري مطلوب نیترات پتاسیم بر افزایش جوانه 
 Tavili و همکاران )2005( و Naja� 1984 و( Hilton )زن��ي با یافته ه��اي
و هم��کاران )2010( مطابقت دارد. تیمار تیوره باعث افزایش جوانه زني بذور دو 
گونه A. canescens و  A. lentiformis ش��ده اس��ت. افزایش درصد جوانه 
زني بذور این دو گونه ناشي از تیمار تیوره شاید بدلیل اثر مثبت پتانسیل اسمزي 
این ترکیب در غلظت باالي آن در محیط کشت بذرها باشد)Tavili و همکاران 
2010(. با توجه به اینکه در امر اصالح مراتع مناطق خشك و نیمه خشك ایران 
از طری��ق بذرکاری ی��ا بوته کاری باید به بهره گیری از گیاهان بومی و س��ازگار 
همان مناطق تکیه کرد لذا در این تحقیق از بین تیمارهای گوناگون، تیمارهای 
موثر بر جوانه زنی شناسایی گردیدند. بنابراین با اعمال تیمارهای موثر و افزایش 
 جوان��ه زن��ی می توان ب��ه افزایش تولید، اص��الح، احیا و بهب��ود ترکیب گیاهی 
گون��ه های آتریپلکس کمك نمود و از این طریق در جهت حفاظت از خاك این 

مناطق حساس به فرسایش و توسعه پایدار این مناطق گام برداشت.   
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شكل2- مقايسه ميانگين زمان جوانه زني دو گونه A. canescens و A. lentiformis تحت تاثير تيمارهاي مختلف

شكل3- مقايسه ميانگين سرعت جوانه زني دو گونه A. canescens و A. lentiformis تحت تاثير تيمارهاي مختلف     
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پاورقی ها
1 - Association of Official  Seed Analysts(AOSA)
2 - International Seed Testing Association (ISTA)  

3-  ترکیبی آلی ش��بیه به اوره، با این تفاوت که سولفور جایگزین اکسیزن شده 
است.
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