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 كهورك ياه دارويي گ ربذ نيز نهابرجو ر تيمارهاي آب داغ و خراش مكانيكيثبررسي ا

)Prosopis fracta(  
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  چكيده
از گياهان دارويي ارزشمند به شمار مي آيد كه به دليل مقاوت به خشكي و گرما وهمچنين باقي ماندن )(Prosopis fractaكهورك 

ي بوته گياه بر روي زمين مي توان از آن براي بيابان زدايي و جلوگيري از فرسايش خاك استفاده كرد. بذر اين گياه داراطوالني مدت 
بر آزمايشي  براي پيدا كردن راهكار مناسب افزايش جوانه زني بدين منظورپوسته سخت بوده جوانه زني آن با مشكل مواجه است. 

طراحي شد كه در آن اثر تيمارهاي آب داغ و اسكاريفيكاسيون روي بذر سخت كهورك مورد بررسي قرار پايه طرح كامل تصادفي 
ده از اين آزمايش ميتوان گفت بذر كهورك پس از خراش دهي از بهترين شرايط جوانه زني نسبت گرفت. با توجه به نتايج بدست آم

به شاهد داشت. اين در حاليست بذرهايي كه ابتدا در دماي پايين و سپس با آب داغ تيمار شدند از جوانه زني كمتري برخوردار 
گياه دارويي كهورك استفاده از تيمار اسكاريفيكاسيون بهترين راه  بذربودند. ميتوان نتيجه گرفت براي رسيدن به جوانه زني مطلوب 

   مي باشد.
  واژه هاي كليدي: كهورك، آب داغ، خراش دهي، جوانه زني

  
  

  مقدمه
 ريمس در كه باشد عتيطب مهندسي اتييح ساختارهاي ترين شرفتهيپ جزو شايد اهان،يگ ريتكث در اهيگ قسمت مهمترين عنوان به بذر

 قدرت بودن، زنده وجود با بذر كه دارد وجود متعددي داليل. است شده متحمل بقا ادامه جهت در را زيادي راتييتغ ناهايگ تحول
 آب نفوذپذيري. )2( رديگ مي قرار پريكارپ) (يا بذر پوسته تيماه ريتاث تحت شدت به بذر به آب ورود .ندارد مطلوبي زني جوانه

 و متخلخل ساختار اين. شود مي بذر وارد آساني به ناف طريق از آب بذرها، از ارييبس در. است حداكثر سفت محل در معموال
 متخلخل ساختار اين اطراف در اي ويژه بافت ها، گونه از برخي بذر در. ميگردد نيجن توسط آب تر سريع جذب به منجر نفوذپذير
 اني) ب1998( Krentos  و)1996( Kapland. )1(اردد ارتباط سخت پوسته از ناشي كمون با و شده آب ورود مانع كه دارد وجود
 )Roleston )1987. است هاي اسكلريدي سلول از اليه يك وجود بواسطه اهانيگ اكثر در بذر پوسته نفوذ تيقابل عدم كه كند مي
. شود زني انهجو و آب نفوذ موجب تواند مي كييمكان فشارهاي يا و ياسكلريد يها سلول هاي پوشش شدن شكسته دارد يم ظهارا
 چون يمارهاييت از استفاده زني، جوانه بهبود و پوسته نفوذپذيركردن منظور به بذرها از دسته اين در است معتقد يو اساس نيهم بر
 يك بذر سازي آماده .داشت خواهد يپ در يمطلوب نتايج ايييميش يا كييروشمكان به بذر دهي خراش يا گرم آب در بذر ساندنيخ

 و كييمكان دهي خراش مارهاييت از استفاده. )Harris، 1980( باشد مي مؤثر اريبس و ساده خطر، بدون هزينه، كم تكنولوژي
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كهورك يكي از گياهان دارويي ارزشمند به  .است ها روش اين جمله از گرم آب ماريت و ميپتاس تراتين ك،يبرليج دياس ايي،يميش
ه شرايط سخت محيطي و استقرار آن به مدت طوالني در زمين به راحتي مي توان از حساب مي آيد كه به دليل مقاوت بوته اين گياه ب

آن براي اهداف بيابان زدايي و جلوگيري از فرسايش خاك استفاده كرد. اما بذر اين گياه دارويي داراي پوسته سخت بوده و جوانه زني 
 و دارويي اهيگ اين تياهم گرفتن نظر در و سو يك از ذكورم گونه بذور زني جوانه درصد بودن نيپايآن با مشكالتي مواجه است. 

 مارهاييت برخي ريتأث تحت اهچهيگ اتيخصوص و بذر زني جوانه قيتحق اين در شد سبب ديگر يسو ازآن  ارزشمند اتيخصوص
 يكاربرد صورت به هاستفاد يبرا مطلوب ماريت مناسب، جهينت حصول صورت در تا رديگ قرار بررسي مورد زني جوانه بهبود بر موثر
  .)3(شود يمعرف مذكور گونه با ولوژيكيب توسعه يا بذر مطالعات يكارها در
  

  مواد و روش ها
دسته اول پس از  جدا شد.عدد  75هر كدام به تعداد  مجموعه 3بذر كهورك از مزارع اطراف دانشگاه شاهد جمع آوري شد. از بذرها 

تايي  25تكرار  3بدون هيچ تيماري به عنوان شاهد در با آب مقطر شسته شده دقيقه  15به مدت  %5سديم ضد عفوني با هيپوكلريد 
 8ساعت در دماي  4در پتري ديش روي كاغذ واتمن قرار داده شد. دسته دوم بذرها بعد از ضد عفوني به شرح فوق ابتدا به مدت 

 3ريخته شد. پس از آن بذرها در رجه سانتي گراد) د 100دقيقه در آب جوش ( 1درجه ساانتي گراد قرار داده شد و سپس به مدت 
تايي در پتري ديش روي كاغذ واتمن قرار داده شد. دسته سوم بذرها ابتدا توسط كاغذ سمباده خراش داده شد، به طوري كه  25تكرار 

شود. بذرها با دقت بسيار  مقداري از پوست آن كنار رفته و آندوسپرم بذر معلوم شود تا مسير تبادل آبي و گازي براي بذر فراهم
با آب  دقيقه ضد عفوني شده و 5به مدت  %5ه شدند. سپس بذرها درهيپوكلريد سديم دطوري كه به جنين بذر آسيب نرسد خراش دا

سي  5تايي در پتري ديش روي كاغذ واتمن قرار داده شد. در هر كدام از پتري ها به مقدار  25تكرار  3در  مقطر فراوان شسته شده و
سي آب مقطر ريخته شد و براي جلوگيري از تبخير آب دور پتري ها با پارافيلم بسته شد. اجازه داده شد تا بذرها جوانه زده توليد 

و كاروتنوييد  a  ،bهمچنين ميزان كلروفيل  ي جوانه زني مورد مطالعه قرار گرفت.روز پارامترها 12گياهچه كنند. پس از گذشت 
گياهچه هاي توليد شده نيز به روش هاي آزمايشگاهي اندازه گيري شد، اما از آنجايي كه تفاوت چنداني مابين تيمارها مشاهده نشد 

  در بحث اين تحقيق گنجانده نشد.
  

  نتايج
آزمايش تفاوت معني داري در درصد جوانه زني، ميانگين مدت جوانه زني، طول ساقه چه و وزن خشك بين تيمارهاي موجود در اين 

اختالف  %1و در مورد بقيه موارد در سطح احتمال  %5ريشه چه مشاهده شد. به گونه اي كه در مورد طول ساقه چه در سطح احتمال 
). در بين تيمارها، تيمار 1يمارها ديده نشد(جدولمعني داري مابين ت اختالف aمعني دار وجود داشت. اما در مورد ميزان كلروفيل 

خراش دهي بهترين حاالت پارامترهاي جوانه زني را نشان داد. اين در حاليست كه در مورد درصد جوانه زني تيمار شاهد كمترين اين 
تيمار شاهد و آب داغ وجود نداشت، ولي تيمار آب مقدار را به خود اختصاص داد اما در مورد پارامتر هاي ديگر اختالف چنداني بين 

  ).2داغ با اختالف كمي نسبت به شاهد شرايط بهتري را نشان داد(جدول
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تجزيه واريانس صفات مختلف كهورك تحت تيمار فيزيكي - 1جدول   
 ) MSميانگين مربعات (

   
ميزان كلروفيل 

a 

وزن خشك 
  ريشه چه

)mg(  

طول ساقه 
 چه

)cm(  

مدت  ميانگين
جوانه 

 زني(روز)

درصد جوانه 
  زني

 (درصد)

درجه 
  آزادي

 منابع تغييرات

  ns10/0 **002/0 *99/2 **05/13 **11/6586 2  تيمار  
          

 خطا  6  33/8 09/0 53/0  0001/0 07/0  

 % ضريب تغييرات   38/8 58/16 85/33 28/27 22/37  
)CV(  

ns� درصد. 1و  5دار در سطح احتمال  * و ** به ترتيب غير معني دار و معني   
  

مقايسه ميانگين خصوصيات جوانه زني در كهورك - 2جدول   

    
ميزان 
 aكلروفيل 

وزن 
خشك 
  ريشه چه

)mg(  

طول ساقه 
 چه

)cm(  

ميانگين مدت 
جوانه 

 زني(روز)

درصد جوانه 
  زني

 (درصد)

  پرايمينگ

 a55/0 b02/0 b30/1 b35/0 c33/3  شاهد 

 a80/0 b04/0  ab93/1 b88/0 b66/11 آب داغ 

 a91/0 a08/0 a25/3 a20/4 a33/88 خراش دهي  
  هستند. %5در سطح  LSDميانگين ها با حروف مشابه درهرستون فاقد تفاوت آماري براساس آزمون 

  
كرد. البته در كل ميتوان گفت براي حصول جوانه زني بهتر بذر گياه دارويي كهورك ميتوان از تيمار خراش دهي مكانيكي استفاده 

ند كم داشته است، همانطوري كه در اين آزمايش مشاهده شد، تيمار آب داغ نيز بر جوانه زني بذر كهورك تاثيرات مثبتي هر چ
كهورك به مطالعات و بررسي براي بدست آوردن بازه دمايي مناسب به منظور دستيابي به پاسخ مطلوب تيمار بر جوانه زني  بنابراين

  است.هاي بيشتري نياز 
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Effect of hot water treatments and mechanical abrasion on 
germination of medicinal plant Prosopis (Prosopis fracta)  
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Abstract 
Prosopis herbs are considered invaluable Due to drought and heat resistant plants on Earth, as well as long 
term stay It can be used to prevent soil erosion and desertification. This plant has been hard shell seed 
germination, it is difficult. So in order to find an appropriate solution for increasing germination Based on 
the experimental design was a completely randomized design scarification where hot water treatments on 
hard seed Prosopis examined. According to the results of these experiments can be said Prosopis seed 
germination after scarification of the best conditions compared to the control. 
 Even at low temperature and then the seeds were treated with hot water had lower germination. We can 
conclude that to achieve optimum seed germination of medicinal plant use Prosopis scarification treatment is 
the best way. 

 
Keywords: Prosopis, hot water, scarification, germination  
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