
   

 نهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایرا

1397اردیبهشت ماه  19-18  
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 چکیده

این  در .درآید بیابانی و کویری مناطق صورت به آن از زیادی هایقسمت تا گردیده باعث ایران هوایی و آب شرایط

 شرایطی چنین در .باشد باال بسیار آب تبخیر شده سبب هم آفتاب شدید تابش بوده، ناچیز و کم بارندگی مقدار مناطق،

گسترش  آن نتیجه که. است رفتن بین از حال در شدیداً نیز موجود گیاهان و مراتع و کم بسیار گیاهی پوشش وگسترش رشد

 با بتواند که دارد سازگاری هایگونه انواع کشت به نیاز مراتع این گونه اصالح و احیاء است. کویری مناطق و هابیابان

 ایبوته گیاه توانمی جمله آن از که نماید. تحمل را منطقه اقلیمی نامساعد عوامل و داشته سازش منطقه شرایط نامساعد

تکرار در آزمایشگاه دانشگاه  3با که در این راستا آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی  .برد نام آترپلکس لئوکوکالدا را

درجه  4تیمار سرمادهی مرطوب: )بذرها در یخچال در دمای گنبد کاووس انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل 

هفته، انجام شد( تیمار  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1طور مداوم در حوله مرطوب، نگهداری شد که به فواصل گراد و به سانتی

 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1درجه سانتی گراد نگهداری شد. که به فواصل  4سرمادهی خشک: )بذرها در یخچال در دمای 

یمار سرد و خشک دارای طول ساقچه، طول ریشچه، نتایج نشان داد که تیمار سرد و مرطوب نسبت به ت .هفته انجام شد(

 طول گیاهچه، و شاخص بنیه بذر بیشتری بوده بنابراین با اعمال این تیمار گیاهچه مقاومی خواهیم داشت.

 

 کلمات کلیدی: آتریپلکس لئوکوکالدا، تیمار سرد و مرطوب، تیمار سرد و خشک، گیاهچه
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  مقدمه

 Atriplex leucocladaسخت یطاشر مقابلدر  دیاز متومقا لیلد بهو  ایران است خشک نیمهو  خشک تعامر بومی 

 هایفلس از پوشیده پایه،یک سانتیمتر، 70 ارتفاع بهاین گونه ( 1391)آریانپور،  است هشد کشتای دهگستر رطو به محیطی

گل  3-4شامل  متر،یلیم12 تا عرض و 23طول به متناوب هابرگ زرد، به متمایل خاکستری ندرت به یا خاکستری ریز

 یمینهادر ز (.1392)اعتصامی و همکاران،  باشدیم متریلیم5/1قطر به ایقهوه بذر دارای و هابه رنگ سبز در محور برگ

 .میکنند شدر مختلف محیطی یطاشر تحت خشک نیمهو  خشک یمینهاو ز رشو

Paryad, and Rashidi. 2009)) باشدیبا سرما سازگار م ینوهمچن (Makkar, 2003) و شور،  مسطح یباتقر یدر اراض

ش یرزمینیعموما با آب ز سبتا باال، حا ض یهن ض یزو ن ی،زراع یارا شیرو یدر نواح یافته، یبتخر یارا  یو توران یرانا ی

سطه به .یابدیم یشرو یو عمان یزخلیجون ستقرار وا سان سریع ا صه سازیظرفیت در آن از توانمی وآ  و شور هایعر

ضی ستفاده یافته تخریب زراعی ارا سب علوفه تولید با طریق این واز کرد ا شی منا صول در را هادام خوراک نیاز از بخ  ف

ستان و پاییز شده، هایویژگی تمام باوجود(. 1384نمود )مقیمی،  تامین زم ست ذکر  پیدایش سبب گیاه، این طبیعی زی

 خشک مناطق در گیاهان ژنتیکی و ذخیرة بقا برای اینکه ضمن های،پدیده چنین .است شده بذر خواب هایسازگاری

شکنیمه و ست، ضروری خ شکل بروز سبب تواندمی ا  بذر کهبه طوری شود، کردن گیاهان اهلی و تکثیر در جدی م

سیاری  با .نیست زنیجوانه به قادر حرارتی و رطوبتی مساعد موقعیت در واقع شدن در صورت حتی گیاهان زاینا ب

ستۀ وجود بذر، طریق از گونه این زادآوری به توجه شکالت یکی سخت را پو  این تکثیر و زنیجوانه در جدی ازم

ـــب نگیاها از بسیاری بذر مهم هایپدیده زیکیا خواب( Tran, and Cavanagh, 1984)دانند می گیاه  درطی ءبقا رایـ

  قابلیت بذر در ودـموج ینـجن گاهی شودمی ایجاد مختلفی هایعلت هـب انـگیاه ذرـب خواب. است متمادی هایسال

 از چهریشه جروـخ انعـم دـکننیـم ایجاد جنین در که مکانیکی فشار اـب ذرـب ونـپیرام هایپوشش اما دارد زنیجوانه

 وندــشیــم ربذ

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

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

  از بسیاری بذر زنیانعجوانهـم ینـجن لـداخ در دـرش هایهورمون کمبود ،پروتئین و یدـاس کـنوکلئی دنـش ساخته از

  ثـباع لـعام چند یا دو موارد از پارهای در و هاعامل این از یکی خاطر به هانگیا ذرـب در ودـرک. ودـشـیم انـگیاه

 ننشان داد (1392اعتصامی وهمکاران، ).(Salisbury and. Ross, 1992) :Hartman, and Kester, 1990 ودـــشیـــم

ــتن خواب بذ ــکس ــرمادهی مرطوب و وایتکس بهترین ا ر را بر روی ش ــپندتیمار س زاده و همکاران، خطیب .دارد ر اس
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سرمای مرطوب به مدت 1392) صد جوانه 3( دریافتند پیش  شترین در سرعت جوانهماه بی زنی را در گیاه زنی وحداکثر 

سدیم رومی در انجدان سیون ، هیپوکلریت  ستیریلیزا شت. بهترین تیمار ا صد به مدت  2پی دا شد. در  15در دقیقه تعیین 

شکالتی وجود به دلیل تحقیق، این وجود دارد  (Atriplex leucoclada Boiss) گونه بذرهای طبیعی زنیجوانه در که م

 شد. ا ر دو تیمار سردو مرطوب و سرد وخشک بر شکست خواب این گونه بررسی

 

 هامواد و روش

 Atriplex)گونۀ  بذر خواب شکستن بررسی ا ر دو تیمار سردومرطوب و سرد وخشک بر تعیین منظور به حاضر تحقیق

leucoclada Boiss )صادفی کامالً طرح آزمایش درقالب این. انجام گرفت شد. تکرار 3تیمار و  8با  ت  اینبذر  انجام 

شک مراتع از گونه شک و خ ستان شمال نیمه خ ستان در واقع گنبد کاووس شهر ستان ا  تیمارهای شد آوریجمع گل

 :از عبارت اند خواب شکستن مختلف

 تیمار شاهد-

گراد و به طور مداوم در حوله مرطوب، نگهداری درجه سانتی 4تیمار سرمادهی مرطوب: بذرها در یخچال در دمای  -

 هفته، انجام شد.  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1شد تیمارهای سرمادهی مرطوب به فواصل 

تیمارهای سرمادهی به  درجه سانتی گراد نگهداری خواهند شد. 4تیمار سرمادهی خشک: بذرها در یخچال در دمای  -

 هفته انجام شد. 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فواصل 

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

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

ها آن جوانهبذرهایی که بار آبیاری نمودیم،  2متر کود دامی روی آن ریخته و در فضای آزاد قرار دادیم و روزانه سانتی2

در این مطالعه برای تجزیه  .شدزده، شمارش و یادداشت متر(، به عنوان بذر جوانهمیلی 2)طولی در حدود  ودقابل رویت ب

LSD ( P<0.05 ) ها با اسـتفاده از آزمونو مقایسـه میانگین شـد اسـتفاده SaSو  Excelافزارهای از نرمها آماری داده

 انجام شد.
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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،  با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید )ابدال

 (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

 Atriplex زنی بذر گونهتیمار برای جوانه 2در این آزمایش  .میکند مواجه مشکل با را گیاهان شدن اهلی و تکثیر

leucoclada Boiss  ،بین تیمارهای اعمال  درصد نشان داد 5 سطح در هاداده واریانس تجزیۀ از حاصل نتایجاعمال شد

 داری وجود دارد. رابطه معنی های طولی گیاهچهشده و شاخص

 

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

 چهطول ساقه

های نشان داد که بین تیمار A. leucocladaچه های مختلف شکست خواب بر طول ساقهتجزیه واریانس ا ر تیمار

 داری وجود دارد.تأ یر معنیمختلف شکست خواب در سطح احتمال پنج درصد 
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 چهطول ریشه

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

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

 

 طول گیاهچه

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

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

 

 ضریب آلومتری

نشان داد که بین   A. Leucocladaهای مختلف شکست خواب بر ضریب آلومترینتایج جدول تجزیه واریانس ا ر تیمار

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

 

 شاخص بنیه طولی بذر

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

 داری وجود دارد.احتمال پنج درصد تأ یر خیلی معنیهای مختلف شکست خواب در سطح تیمار

 

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

 چهطول ساقه

چه در تیمار سرد و مرطوب نسبت به تیمار سردو خشک نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان طول ساقه

 .افزایش یافته است
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 چهطول ریشه

چه در تیمار سرد و مرطوب نسبت به تیمار سردو خشک نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان طول ریشه

 افزایش یافته است
 

 

 

 طول گیاهچه

نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان طول گیاهچه در تیمار سرد و مرطوب نسبت به تیمار سردو خشک افزایش 

 یافته است
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 شاخص بنیه بذر

.نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد میزان شاخص بنیه بذر در تیمار سرد و مرطوب نسبت به تیمار سردو خشک 

 .افزایش یافته است

 

 

 ( پیش سرمای مرطوب1392زاده و همکاران، )و خطیب (1392اعتصامی وهمکاران، )در باب این نتایج میتوان به نتایج )

از بین تیمارهای  تیمار بهترین دهدمی نشان آزمایش این نتایجاشاره کرد. زنی وحداکثر ماه بیشترین درصد جوانه 3به مدت 

که 0باشدتیمار سردومرطوب )هفته اول( می( Atriplex leucoclada Boiss)  گونۀ های طولیشاخص برای اعمال شده
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بنیه بذر باالتری داشته است، که این موضوع با نتایج خطیب زاده و میزان طول گیاهچه طول گیاهچه و شاخص طولی 

 (، مطابقت دارد.1392( ، اعتصامی و همکاران، )1392همکاران، )

 

 منابع

 .(Atriplex canisens) حشیو جسفناا گیاهی گونه پوشش جتاو  عتفاار بر خاکی ملاعو . تا یر1391( آریانپور، ع.، 1

ر. کشو تعامر هاجنگل تتحقیقا موسسه ناشراول،  پچا ان،یردر ا اریمرتعدو  مرتع ملی همایش پنجمین تمقاال چکیده

 . 59صفحه 

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

 پایدار. ملی گیاهان دارویی و کشاورزی

 جوانه بر سرمایی چینه و سطحی ضدعفونی تیمارهای ا ر. 1392( خطیب زاده، ر.، عزیزی، م.، آرویی، ح.، فارسی، م.، 3

 زنی

 .130-138، صفحه 2،شماره 27.نشریه علوم باغبانی، جلد  ((Levisticum officinale Kochرومی  انجدان بذر

 .627مناسب برای توسعه و اصالح مراتع ایران. صفحه . معرفی برخی گونه های مهم مرتعی 1384( مقیمی، ج.، 4

5(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. 

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

Digetibility and  

7( Salisbury, F. B., and C. W. Ross, 1992. Plant Physiology. Wathworth Publishing Company, 

California, 1054pp.  

8( Tran, V. and Cavanagh, A.K. 1984. Structural aspects ofseed dormancy and seed physiology; Vol 2. 

D.R Murray. New York: Academic pres . 
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Abstract 

Iran's climatic conditions have caused many parts of it to become desert and desert areas. In these areas, 

the amount of rainfall is low and insignificant, and the intense sunlight caused very high water 

evaporation. Under such conditions, the growth and expansion of very low vegetation, and existing 

pastures and plants are also greatly eroded, which is the result of the spread of deserts and desert areas. 

Regeneration and remediation of these rangelands requires the cultivation of a variety of adaptive 

species that can adapt to the adverse conditions of the region and tolerate the adverse climatic factors 

of the area. These include the Atoepplex Leococcal plant. In this regard, an experiment was conducted 

in a completely randomized design with 3 replications in the laboratory of Gonbad-e-Kavos University. 

The treatments consisted of wetting treatments: (Seeds were kept in a refrigerator at 4 ° C and 

continuously in a wet towel, which was carried out at intervals of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks). Treatments 

Dry chilling: The seeds were kept in a refrigerator at 4 ° C, which was carried out at intervals of 1, 2, 
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3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks. The results showed that cold and wet treatments had a higher seedling length, 

seedling length, seedling length, and seedling index than cold and dry treatments. Therefore, we applied 

this seedling treatment. 

Keywords: Leucoclada Atriplex, Cold and wet treatments, Cold and Dry Treatments, Seedling 


