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چکیده
کهور ایرانی از گونه هاي .هستندبیابانیوگرمسیرينواحیبومیوچند منظوره بوته هايدرختچه ها ودرختان، کهورها

کهور است که داراي ارزش زینتی است و می تواند در فضاي سبز مناطق خشک و نیمه خشک و بیابانی به کار رود. به دلیل داشتنن 
3این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با پوسته سخت بذر، جوانه زنی این گونه با کندي و به صورت نامنظم رخ می دهد. 

و T3دقیقه (به ترتیب 30و 60)، اسید سولفوریک غلیظ به مدت T2(Cº80)، آب Cº100)T1تیمار بذري شامل آب 5و تکرار 
T4) و یک تیمار شاهد (T5 ها اندازه هفته صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ساقه گیاهچه5) بود. پس از گذشت

% با شاهد تفاوت 1دقیقه به دست آمد که درسطح 60باالترین درصد و سرعت جوانه زنی در تیمار اسید سولفوریک شد. گیري 
% با شاهد تفاوت معنی دار 1که درسطح دقیقه دیده شد30معنی دار داشت. بیشترین ارتفاع گیاه نیز در تیمار اسید سولفوریک

داشت.  
کهور، جوانه زنی، خراش دهی: کلیديکلمات

مقدمه
این درخترسد،مینیز متر 10تا ارتفاع کهاست Mimosaceae، درختی از خانواده )Prosopis cineraria(کهور ایرانی

بومی جنوب ایران بوده و از بندر کنگان در بوشهر تا چابهار و ایرانشهر بلوچستان گسترش دارد و پوشش وسیعی در نواحی شرق، 
این گیاه داراي میوه . باشندجفت شانه می3و یا گاهی تا 2تا 1ها داراي دهد. برگمرکز و غرب استان هرمزگان را تشکیل می

).1366(میرصادقی، باشدخرداد و تیرماه میاسفند تا خرداد ماه و رسیدن میوهآنزمان گلدهیست و ایمانند به رنگ قهوهغالف 
دالیل متعددي رهاي حیاتی مهندسی طبیعت باشد.ترین ساختابذر به عنوان مهمترین قسمت گیاه در تکثیر گیاهان، شاید جزو پیشرفته

عدم قابلیت نفوذتواندیکی از این دالیل می. )1372(نساج، زنی مطلوبی نداردوجود دارد که بذر با وجود زنده بودن، قدرت جوانه
همچنین ).Rolston, 1978(باشد،شودهاي اسکلریدي در پوسته بذر که در خانواده لگومینوز دیده میوجود یک الیه سلولدر اثر

Kobmoo)باشددقیقه می15با اسید سولفوریک غلیظ به مدت تیماربذرخفتگیبهترین روش براي شکستن  et al., در .(1990
% به 95تیمار بذرها با اسید سولفوریک لق به خانواده لگومینوز) مشاهده شدآزمایشی بر روي بذور درخت زینتی مشعل جنگل (متع

- باالترین درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشهدقیقه 10به مدت ºC90ساعت و به دنبال آن غوطه وري در آب جوش 3مدت 

.)1386(صاحبی و همکاران، چه را داشته است
هاي آنزیمی باعث افزایش نفوذپذیري پوسته بذر و غشاهاي سلولی شده و فعالیتنیزکه فولویک اسیدشدهمشاهدههمچنین 

).Trevisan et al., 2010شود (بخشد که منجر به افزایش تکثیر ریشه میاي را بهبود میسیستم ریشه
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درصد1/0اختالف معنی دار در سطح ***

زنی دو گیاه آکاسیا %، باعث بهبود جوانه1که خیساندن بذرها در محلول فولویک اسیدشدهگزارش در پژوهشی دیگر 
)Acacia tortilis و کهور (20) به مقدار %Prosopis cineraria (% نسبت به تیمار شاهد شد27) به مقدارGill & Al-Shankiti,

2015( .

هامواد و روش
آوري گردید، سپس تیمارهاي به منظور انجام این پژوهش بذرهاي درخت زینتی کهور، از این درخت در شهر کرمان جمع

) به 98، تیمار اسید سولفوریک غلیظ(%)T2(به مدت یک روزCº80، تیمار آب داغ )T1(به مدت یک روزCº100آب جوش 
کاشت بذرها بدون خیساندن )T5(و تیمار شاهد)T4(دقیقه30) به مدت 98سولفوریک غلیظ (%، تیمار اسید )T3(دقیقه60مدت 

هاي حاوي یک کیلوگرم خاك براي کشت بذرها آماده گردید و پس از اعمال تیمارهاي ذکر شده بر در آب اعمال شدند. گلدان
تکرار 3تیمار و5قالب یک طرح کامال تصادفی با بذر در هر گلدان کاشته شد. این آزمایش در10تعداد کهورروي بذرهاي 

روز یکبار  جوانه هاي روییده شمارش شدند. بدین ترتیب پارامترهاي درصد 7هفته بود و هر 5انجام پذیرفت. طول مدت آزمایش 
گیري شد:جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ساقه به شرح زیر اندازه

,Kester & Hartman(تعداد بذور جوانه زده بر تعداد کل بذور ضربدر صد محاسبه گردید: از تقسیم 1درصد جوانه زنی-1

1983.(
Gتعداد بذور جوانه زده :Nتعداد کل بذور :

) محاسبه شد.Maguire, 1962: برحسب تعداد بذر جوانه زده در روز طبق فرمول (2سرعت جوانه زنی-2
Si       تعداد بذور جوانه زده در هر شمارش=Di تعداد روز تا شمارش =n         امn                                                                                  دفعات شمارش =

گیري شد.متر اندازهکش و بر حسب سانتیطول ساقه: با استفاده از خط-3
ها به روش آزمون آنالیز شدند. مقایسه میانگینSAS Ver9ده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري هاي بدست آمداده

رسم شدند.Excelدرصد انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار 5اي دانکن در سطح چند دامنه

نتایج و بحث
درصد بین 1/0دار در سطح گیري شده، اختالف معنیصفت اندازهشود که در هر سهبا توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می

.)1(جدول تیمارها وجود دارد که در واقع نشان دهنده مؤثر واقع شدن بعضی تیمارهاست
هاي جوانه زنی در اثر تیمارهاي خراشدهی بر روي بذر کهورنتایج تجزیه واریانس شاخص-1جدول

درجه آزاديمنابع تغییر
مربعاتمیانگین 

درصد جوانه زنی
سرعت جوانه زنی

بذر/ روز
ارتفاع ساقه

مترسانتی
27/9*** 97/5*** 33/3983*** 4تیمارکهور

1022008/072/3خطا
268/1755/19- ضریب تغییرات

1Germination Percentage
2Germination Rate
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شود که تیمارهاي اسید سولفوریک دهد، مشاهده میدرصد جوانه زنی را نشان میکه تاثیر تیمارها برالف –1با توجه به شکل
%) را به خود اختصاص داده است. همچنین این تیمار باالترین 100) باالترین درصد جوانه زنی(T3دقیقه (60در هر دو سطح بویژه 

نسبت به دیگر تیمارها ) T3دقیقه (60بویژه سولفوریک). در واقع تیمارهاي اسید ب-3مقدار سرعت جوانه زنی را نیز دارد (شکل
ق به خانواده متعلگیاه فلوسدر آزمایشی بر رويصد جوانه زنی دارد. در این خصوص، داري در سرعت و درافزایش معنی 

-%) و بیشترین3/81(داراي باالترین درصدجوانه زنیدقیقه15و10% به مدت98تیمارهاي اسید سولفوریک لگومینوز مشاهده شد

.)Karaboon et al., 2005(تیمارهاي آب جوش را داشته استنسبت بهخواب بذرگیاه فلوستاثیر روي شکستن

: T1تیمارهاي درصد جوانه زنی(الف)، سرعت جوانه زنی(ب) و طول ساقه(ج)  بذرکهور.ر تیمارهاي مختلف بریاثت-1شکل
،باشند : شاهد میT5دقیقه اسید سولفوریک و T4 :30دقیقه اسید سولفوریک، Cº80 ،T3 :60: آب داغ Cº100 ،T2آب جوش 

حرف مشابه تفاوت معنی دار ندارند.حداقل یک یانگین هاي داراي م

ج، تیمارهاي اسید سولفوریک باالترین طول ساقه را دارند که از بین این دو تیمار بیشترین مقدار متعلق به -1با توجه به شکل
T4بجز است که این افزایش در مقایسه با دیگر تیمارها)T3( رسد  اسید بنابراین بنظر میدرصد معنی دار است.1/0در سطح

سولفوریک نسبت به آب داغ عملکرد بهتري در شکستن خواب بذر و جوانه زنی بذر کهور داشته است. البته این نکته نیز قابل ذکر 
به و ریشه نیز دارد بنابراین با توجهاست که گیاه براي بقا عالوه بر گذراندن مرحله جوانه زنی، نیاز به رشد رویشی در اندام هوایی 

بهتر اسید سولفوریک نسبت به آب داغ در باال بردن درصد و سرعت جوانه زنی ه و در عین حال با درنظر گرفتن کارایی این نکت
تواند روش ) میT3دقیقه در اسید سولفوریک غلیظ (مطابق تیمار 30رسد که تیمار کردن بذور کهور به مدت بذرها، به نظر می

باشد.جوانه زنی و در پی آن، رشد رویشی بهتر بذر و افزایش مناسبی براي شکستن خفتگی
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Abstract

The genus Prosops spp. are multipurpose trees, shrubs and bushes native to tropical and desert
regions. Prosopis cineraria is a species of this genus with ornamental value and can be used in
landscapes of arid, semi-arid and desert landscapes. Due to hard seed coat, the germination of this
species occurs slowly and erratically. This experiment was carried out as CRD with 3 replications. The
Treatments included hot water treatment (80 and 100 º C) and concentrated sulphuric acid for 30 and
60 min along with control treatment. 5 weeks after seed sowing, germination percentage, and
germination rate and plant height were measured. The highest germination percentage and rate were
obtained in 60 min sulphuric acid treatment which was significantly different at 0.1% compared to
control. The highest plant height was obtained in 30 min sulphuric acid significantly different at 0.1%
in comparison to control.

Key words: Germination, scarification, Prosopis
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