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 :چکیده

 .است داشته همزیستی آن هایمحدودیت و هادشواری با و بوده همساز و همراه آن هایپدیده و بیابان با دیرباز از انسان

نمودی نداشته  زاییبیابان پدیده و بوده برقرار تعادل اکوسیستم، تحمل قدرت و انسان هایبهره برداری بین مدید هایمدت

 هایوبهره برداری جمعیت ناگهانی افزایش و سو یک از خاص اقلیمی هایپدیده بروز و خشکی هایدوران پیدایش است. با

 تحت را نیز تولید باالی هایقابلیت با مناطق و گردید آغاز زدائیبیابان پدیده خاک، و آب منابع از نابخردانه و آزمندانه

 Atriplexاست. شده قلمداد بشری جوامع مهم معضالت از یکی عنوان به موضوع این کهطوریبه داده قرار تأثیر

leucoclada Boiss  مناطق در مراتع اصالح و احیاء زدایی، بیابان برای که است ایران بومی هالوفیت گیاهان ازیکی 

تکرار در آزمایشگاه  3در این راستا آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با  د.باشمی مفید آن کشت بیابانی و خشک

ور کردن بذور درهیپوکلریت تیمار هیپوکلریت سدیم: شامل غوطهبد کاووس انجام گرفت. تیمار آزمایشی شامل دانشگاه گن

ترین طول دقیقه دارای بیش 25نتایج نشان داد که تیمار هیپوکلریت سدیم . دقیقه 25، 20، 15، 10، 5سدیم به مدت 

باشد، در واقع با افزایش نگهداری بذور در هیپوکلریت میطول گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر چه،چه، طول ریشهساقه

 سدیم گیاهچه قوی خواهیم داشت

 

 ، هیپوکلریت سدیم، گیاهچه Atriplex leucoclada Boissکلمات کلیدی: بیابان،
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 مقدمه

 حفظ مختلف، مناطق در گیاه استقرار و انتشار در و است گیاه توارثی ذخایر حفظ و تکثیر عامل ترینمهم بذر

 زنی فرآیندیجوانه (.1375)سرمدنیا،  دارد بسزایی نقش مدت، طوالنی و سخت در شرایط گیاه نسل بقای و

 پس یا خفتگی فاقد نامیه قوه دارای بذرهای موجود در رویان محیطی، مناسب شرایط در آن طی در که است

 سالم بذرهای زنیجوانه عدم دیگر، عبارت به ((Kaye et al., 1997شوند  می تبدیل یک گیاهچه به خفتگی، از

 ,Hilhorst))شودمینامیده خفتگی بذر را اکسیژن و نور آب، قبیل از مناسب محیطی شرایط در زنده حتی و

 ذرـب خواب. است متمادی هایسال درطی ءبقا رایـب نگیاها از بسیاری بذر مهم هایپدیده زیکیا خواب .1995

 هایپوشش اما دارد زنیجوانه قابلیت بذر در ودـموج ینـجن گاهی شودمی ایجاد مختلفی هایعلت هـب انـگیاه

 ,Aiazzi) وندــشیــم ربذ از چهریشه جروـخ انعـم دـکننیـم ایجاد جنین در که مکانیکی فشار اـب ذرـب ونـپیرام

and Arguello, 1992). آب جذب از جلوگیری ،بذر درون به اکسیژن ورود از جلوگیری مانند دیگری هایپدیده 

 ،نارس جنین ،ینـجن و ذرـب ونـپیرام هایپوشش در زنیجوانه بازدارنده وادـم ودـوج ،ذرـب پوسته راه از

 زنیجوانه انعـم ینـجن لـداخ در دـرش هایهورمون کمبود ،پروتئین و یدـاس کـنوکلئی دنـش ساخته از جلوگیری

 دو موارد از پارهای در و هاعامل این از یکی خاطر به هانگیا ذرـب در ودـرک. ودـشـیم انـگیاه از بسیاری بذر

و  خشک تعامر بومی Atriplex leucoclada .(Hartman, and Kester, 1990)ودـشیـم ثـباع لـعام چند یا

است  هشد کشتای دهگستر رطو به محیطی سخت یطاشر مقابلدر  دیاز متومقا لیلد بهو  ایران است خشک نیمه

 ندرت به یا خاکستری ریز هایفلس از پوشیده پایه،یک سانتیمتر، 70 ارتفاع بهاین گونه  (.1391)آریانپور، 

گل به رنگ سبز در  3-4شامل  متر،یلیم12 تا عرض و 23طول به متناوب هابرگ زرد، به متمایل خاکستری

 خشک نیمهو  خشک یمینهاو ز رشو یمینهادر زباشد یم متریلیم5/1قطر به ایقهوه بذر دارای و هاگمحور بر

 ((Makkar, 2003باشد یبا سرما سازگار م ینوهمچن (.1384)مقیمی، میکنند  شدر مختلف محیطی یطاشر تحت

 یبتخر یاراض یزو ن ی،زراع یاراض یهنسبتا باال، حاش یرزمینیو شور، عموما با آب ز مسطح یباتقر یدر اراض

 توانمی وآسان سریع استقرار واسطه به .یابدیم یشرو یو عمان یز خلیجن و یو توران یرانا یشیرو یدر نواح یافته،

 علوفه تولید با طریق این واز کرد استفاده یافته تخریب زراعی اراضی و شور هایعرصه سازیظرفیت در آن از

 تمام باوجود (.1384)مقیمی،  نمود تامین زمستان و پاییز فصول در را هادام خوراک نیاز از بخشی مناسب
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 های،پدیده است. چنین شده بذر خواب هایسازگاری پیدایش سبب گیاه، این طبیعی زیست ذکر شده، هایویژگی

 بروز سبب تواندمی است، ضروری خشکنیمه و خشک مناطق در گیاهان ژنتیکی و ذخیرة بقا برای اینکه ضمن

واقع  در صورت حتی گیاهان زاینا بسیاری بذر کهبه طوری شود، کردن گیاهان اهلی و تکثیر در جدی مشکل

 طریق از گونه این زادآوری به توجه با .نیست زنیجوانه به قادر حرارتی و رطوبتی مساعد موقعیت در شدن

 Tran, and) .دانندمی گیاه این تکثیر و زنیجوانه در جدی از مشکالت یکی سخت را پوستۀ وجود بذر،

Cavanagh 1984). ( ،1392اعتصامی و همکاران) تیمار سرمادهی مرطوب و وایتکس بهترین اثر را  ننشان داد

 و ترینبیش سدیم هیپوکلریت تیمار( 1390احیایی و خواجه حسینی، ) .دارد ر اسپندبر روی شکستن خواب بذ

 وجود به دلیل تحقیق، ایندرصد را دارد، در  42 ختمی و درصد  مریم خار گیاه در زنیجوانه میزان ترینکم

وجود دارد اثر تیمارهیپوکلریت  (Atriplex leucoclada Boiss)گونۀ  بذرهای طبیعی زنیجوانه در که مشکالتی

 های طولی این گونه بررسی شد.، بر شاخص25، 20، 15، 10، 5سدیم با زمان ماندگاری 

 

  هاو روش مواد

 Atriplex) گونۀ های طولیبررسی اثر تیمار هیپوکلریت سدیم بر شاخص تعیین منظور به حاضر تحقیق

leucoclada Boiss)  .انجام شد. تکرار 3تیمار و  8با  تصادفی کامالً طرح آزمایش درقالب اینانجام گرفت 

 شد آوریجمع گلستان استان در واقع گنبد کاووس شهرستان شمال نیمه خشک و خشک مراتع از گونه اینبذر 

 :از عبارت اند خواب شکستن مختلف تیمارهای

 تیمار شاهد-

. پس از اعمال دقیقه 25، 20، 15، 10، 5ور کردن بذور درهیپوکلریت به مدت تیمار هیپوکلریت: شامل غوطه-

 های مورد نظر بذور با آب مقطر شستشو داده شد. زمان

صورت که در داخل گلدان شد به این  شت  صد کود دامی 50هایی دارای منفذ، پس از اعمال تیمارها بذور در گلدان ک در

درصد خاک مخلوط شده ریختیم و روی آن بذرهایی که تحت تیمار قرار گرفته شده، کشت شد و به اندازه 50پوسیده با

ها آن جوانهبذرهایی که بار آبیاری نمودیم،  2ر دادیم و روزانه متر کود دامی روی آن ریخته و در فضای آزاد قراسانتی2

چه، طول طول ساقهسپس  .شدزده، شمارش و یادداشت متر(، به عنوان بذر جوانهمیلی 2)طولی در حدود  ودقابل رویت ب

شه شد.ری سبه  شاخص طولی بنیه بذر و ظریب آلومتری محا ها یه آماری دادهدر این مطالعه برای تجز چه، طول گیاهچه، 

 انجام شد.LSD ( P<0.05 ) ها با استفاده از آزمونو مقایسه میانگین شد استفاده SaSو  Excelافزارهای از نرم
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 چهچه و ساقهطول ریشه

 گیری شد.متری اندازهکش میلیدر روز آخر بذور سبز شده، به وسیله خط

 

 شاخص طولی بنیه بذر

 (.1973بکی و اندرسون،  محاسبه گردید )ابدالبا استفاده از رابطه زیر 

 (3-3رابطه)

VI=(RL+SL)RG 

 باشد.درصد سبز شدن می RGمتر( و چه )بر حسب میلیطول ساقه SLمتر(، میلی)بر حسب  طول ریشه RLکه در آن، 

 

 بحث و نتیجه گیری

 نیمه خشک، و خشک مناطق در ویژهبه مرتعی، گیاهان از در بسیاری اما است ارزان و ساده بذر طریق از گیاهان تکثیر

زنی بذر در این آزمایش تیمار هیپوکلریت سدیم برای جوانه .میکند مواجه مشکل با را گیاهان شدن اهلی و تکثیر

بین  درصد نشان داد 5 سطح در هاداده واریانس تجزیۀ از حاصل نتایجاعمال شد،  Atriplex leucoclad Boissگونه

 داری وجود دارد. های طولی گیاهچه رابطه معنیتیمارهای اعمال شده و شاخص

 

 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای شکست خواب بذر بر پارامترهای رشد گیاهچه  -

 

 چهطول ساقه

های تیمارنشان داد که بین  A. leucocladaچه های مختلف شکست خواب بر طول ساقهتجزیه واریانس اثر تیمار

 داری وجود دارد.مختلف شکست خواب در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی
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 چهطول ریشه

های نشان داد که بین تیمار A. leucocladaچه های مختلف شکست خواب بر طول ریشهتجزیه واریانس اثر تیمار

 داری وجود دارد.مختلف شکست خواب در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنی

 

 ول گیاهچهط

های نشان داد که بین تیمار A. leucocladaهای مختلف شکست خواب بر طول گیاهچه تجزیه واریانس اثر تیمار

 داری وجود دارد.مختلف شکست خواب در سطح احتمال پنج درصد تأثیر خیلی معنی

 

 ضریب آلومتری

نشان داد که بین   A. Leucocladaآلومتریهای مختلف شکست خواب بر ضریب نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمار

 داری وجود ندارد.های مختلف شکست خواب در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنیتیمار

 

 شاخص بنیه طولی بذر

نشان داد که بین  A. leucocladaهای مختلف شکست خواب بر شاخص بنیه طولی بذر تجزیه واریانس اثر تیمار

 داری وجود دارد.در سطح احتمال پنج درصد تأثیر خیلی معنی های مختلف شکست خوابتیمار

 

 نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای شکست خواب بذر بر پارامترهای رشد گیاهچه -

 

 چهطول ساقه

دقیقه نسبت به تیمارهای  25چه در تیمار هیپوکلریت سدیم نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان طول ساقه

 افزایش یافته است.دیگر 
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 چهطول ریشه

دقیقه نسبت به تیمارهای  25چه در تیمار هیپوکلریت سدیم نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان طول ریشه

 دیگر افزایش یافته است
 

 

 

 طول گیاهچه

دقیقه نسبت به تیمارهای  25نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان طول گیاهچه در تیمار هیپوکلریت سدیم 

 دیگر افزایش یافته است

2/4633
2/13

2/3367

5/67

0

1

2

3

4

5

6

10وایتکس 15وایتکس 20وایتکس 25وایتکس

چه
قه 

سا
ل 

طو

شاخص های طولی گیاهچه

1/17 1/0867

1/867

2/5867

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

10وایتکس 15وایتکس 20وایتکس 25وایتکس

چه
شه 

ری
ل 

طو

شاخص های طولی گیاهچه



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  19-18  

 

 
 

 

 

 شاخص بنیه بذر

دقیقه نسبت به  25./.نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان شاخص بنیه بذر در تیمار هیپوکلریت سدیم /

 .تیمارهای دیگر افزایش یافته است
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 نتایجکرد. اشاره ( 1390و احیایی و خواجه حسینی، ) (1392) اعتصامی وهمکاران،در باب این نتایج میتوان به نتایج )

 Atriplexleucoclada) گونۀ های طولیشاخص برای از بین تیمارهای اعمال شده تیمار بهترین دهدمی نشان آزمایش این

Boiss)  باالتری داشته که میزان طول گیاهچه طول گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر 0باشددقیقه می 25تیمار هیپوکلریت

 (، مطابقت دارد.1392( ، اعتصامی و همکاران، )1390است، که این موضوع با نتایج احیایی و خواجه حسینی، )

 

 منابع

 Atriplex) حشیو جسفناا گیاهی گونه پوشش جتاو  عتفاار بر خاکی ملاعو . تاثیر1391آریانپور، ع.،  (1

canisens). تتحقیقا موسسه ناشراول،  پچا ان،یردر ا اریمرتعدو  مرتع ملی همایش پنجمین تمقاال چکیده 

 . 59ر. صفحه کشو تعامر هاجنگل

ولین . امعرفی بهترین تیمار در شکستن خواب بذر اسپند. 1392اعتصامی،. م.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.،  (2

 پایدار. همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی

 بذری توده سی در خواب و زنی جوانه های ویژگی ارزیابی. 1390احیایی، ح.، خواجه حسینی، م.،  (3

 .651-658، صفحه 4، شماره 9دارویی، جلد گیاهان

 .صفحه 288 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات بذر، تکنولوژی .1375 ح. .غ سرمدنیا،  (4

ایران. صفحه . معرفی برخی گونه های مهم مرتعی مناسب برای توسعه و اصالح مراتع 1384مقیمی، ج.،  (5

627. 

6(Aiazzi, M. T. and J. A. Arguello, 1992. Dormancy and germination studies on dispersal units 

of Atriplex cordobensis. Seed Science and Technology, 20: 401-407. 

7( Paryad, A. and M. Rashidi. 2009. Effect of Yeast )Saccharomyces cerveasia( on Apparent 

Digetibility and Nitrogen Retention of Tomato Pomace in Sheep. Pakistan Journal Nutrition, 8: 

273-27 8( Salisbury, F. B., and C. W. Ross, 1992. Plant Physiology. Wathworth Publishing 

Company, California, 1054pp.  
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Abstract 

Humans have long been sympathetic to the wilderness and its phenomena, and has coexisted with its 

difficulties and limitations. There has long been a balance between human exploitation and the power 

of ecosystem tolerance, and has not had a desertification phenomenon. With the advent of droughts and 

the emergence of specific climatic phenomena on the one hand, and the sudden increase in population 

and the reckless and unpredictable sources of water and land, the phenomenon of desertification began, 

and affected areas with high production capabilities, as one of The dilemmas of human societies are 

considered. Atriplex leucoclada Boiss is one of the indigenous Halophyte plants of Iran, which is useful 

for desertification, rehabilitation and remediation of rangelands in arid and desert areas of cultivation. 

In this regard, an experiment was conducted in a completely randomized design with 3 replications at 
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the University of Gonbad-e Kavos Lab. Treatments included sodium hypochlorite treatment, including 

immersion of seeds in sodium hypochlorite for 5, 10, 15, 20, 25 minutes. The results showed that 25 

min hypochlorite treatment had the highest stem length, root length, seedling length and longitudinal 

index of seed strain. In fact, we would have a strong seedling in seed sodium hypochlorite. 

 

Keywords: Desert, Atriplex leucoclada Boiss, Sodium hypochlorite, Seedling 


