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تأثیر تیمارهاي مختلف بر جوانهزني بذر گونة سنجد تلخ ()Hippophae rhamnoides L.
در آزمایشگاه
حمید آهني ،1حمید جلیلوند ،2جمیل واعظي 3و سید احسان ساداتي

4

1دکتری علوم جنگل ،ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
2دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 3استادیار گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم دانشگاه فردوسی مشهد
4استادیار پژوهشی بخش منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
(تاریخ دریافت1312/8/4 :؛ تاریخ پذیرش)1313/12/24 :

چكیده
این پژوهش برای اولین بار در ایران بهمنظور معرفی درختچۀ پیشآهنگ جنگلی و دارویی سنجد تلخ و تعیيین تيثییر
تیمارهای مختلف بر جوانهزنی بذور این گونه در آزمایشگاه انجام پذیرفت .برای این منظور بذور مبيد قيزوین پي از
ضدعفونی و تیمارهای مختلف شامل -1 :شاهد  -2سيرمادهی  -3یيخآب  -4آب داغ  -4آبآهي و  -6جیبيرلین در
قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار  24بذری در پتریدیش کشت شدند و در ژرمینياتور قيرار گرفتنيد .در پایيان
دوره ،شاخصهای درصد جوانهزنی ،میانگین طول ساقهچه ،میانگین طول ریشهچه ،ضریب آلومتری ،تعداد سياقهچيه،
تعداد ریشهچه ،میانگین زمان جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،شاخص بنیۀ بذر و قدرت (انرژی) جوانهزنی محاسيبه شيد.
میانگین درصد جوانهزنی تیمارهای شاهد ،سرمادهی ،یخآب ،آب داغ ،آبآه و جیبرلین بيهترتیيب ،4 ،41 ،12 ،33
 1و  32درصد بهدست آمد .نتایج تجزیۀ واریان یکطرفه نشان داد که بیشترین درصد جوانيهزنيی ،تعيداد سياقهچيه،
تعداد ریشهچه و شاخص بنیۀ بذر در تیمار یخآب است .در تیميار جیبيرلین بیشيترین مقيدار صيفات میيانگین طيول
ساقهچه ،میانگین طول ریشهچه و سرعت جوانهزنی و کمترین میانگین زمان جوانهزنی دیده شد .ضریب آليومتری در

تیمار سرمادهی بیشترین مقدار ،و انرژی جوانهزنی در تیمار شاهد بیشترین مقدار را نشان داد .به جيز میيانگین زميان
جوانهزنی ،کمترین مقدار صفات مورد بررسی در تیمار آب داغ رخ داد .با توجه به ارزشهای گوناگون این درختچيه نظیير
مقاومت به خشکی ،تثبیتکنندگی ازت و خاصیت دارویی کمنظیر آن تحقیق بیشتر توصیه میشود.

واژههاي كلیدي :تیمار یخآب ،جوانهزنی ،سنجد پرخار ،گیاه دارویی.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس01133088130 :

ایمیلahani1977@gmail.com :
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مقدمه و هدف
پژوهش در مورد راهکارهای افزایش سطح و میزان
موفقیت جنگلکياریهيا و تولیيد و تيثمین نهيالهيای
مناسب با کياربرد چنيدمنظوره بيا توجيه بيه تخریيب
روزافزون جنگلها در طيی سيالهيای اخیير ضيروری
است .افزایش و بهبود جوانيهزنيی یکيی از راهکارهيای
مناسب بهمنظور توسعه وضعیت کميی و کیفيی نهيال
است ).(Ranal and Santann, 2006
گونههای پیشرو برای جنگلکاری اولیيه در منياطق
خش و نیمهخش ضروریانيد و یکيی از گونيههيای
پیشاهنگ ارزشمند از نظر تثبیيتکننيدگی ازت بيرای
خاک و ارزشهای دارویی ،درختچۀ سنجد تليخ اسيت
(مروی مهاجر .)1384 ،سنجد تلخ از گونههيای بيومی
منيياطق ایييران تييورانی اسييت (مظفریييان1383 ،؛
یييابتی .)1333 ،سيينجد تلييخ گونييهای درختچييهای،
خزانکننده ،و مقاوم به سرما و خشکی و محيی هيای
کيم پوشيش اسيت ) (Zhang et al., 2010ایين گیياه
از خيييييانوادۀ  Elaeagnaceaeاسيييييت کيييييه در
بعضيييی منيييابع ) (Theplantlist, 2014بيييا نيييام
 Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelsonمعرفيی
شده است .این درخت دوپایه است .غنچۀ گل نر شش
بخش ،بيیگلبير و گيل مياده تنهيا یي تخمي و
تخمدان دارد ).(Geetha and Asheesh, 2011
محصوالت این گونه در طب سينتی بيرای درميان
التهاب دهان ،زخم معده و آسیبهای ناشی از تشعشع
و سييوختگی کيياربرد دارد ) (Lu, 1992خاصييیت ضييد
باکتریایی و آنتیاکسیدانی متانول از بذور ،میوه و بر
این گیاه تثیید شده است ) .(Geetha et al., 2002این
گیيياه جراحييات ربيياط و تانييدون ،اسييترس و بیميياری
عصبی ،تورم رحيم ،ایمنيی کيم بيدن ،چربيی خيون و
بسیاری از بیماریها را درمان میکنيد .ویتيامین  Cدر
میوۀ این گیاه وجيود دارد (آقيایی مظياهری.)1341 ،
ویتامینهای  Kو  ،Bاسید فولی و ریبوفالوین نیز در
ایيين گیيياه شناسييایی شييده اسييت ( ;Jain, 2008
 .)Geetha and Asheesh, 2011ریشيۀ ایين گیياه بيا
همزیسييتی قييار اکتینومیسييت نیتييروژن را تثبیييت
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میکند و در صنایع آرایشی ،نوشیدنی و مرباسازی نیيز
بهکار میرود ).(Michel et al., 2012
جنین سالم بيذر خشي در ابتيدا دارای جریيانهيای
متابولیسمی حداقل اسيت و زميانی شيروب بيه جوانيهزنيی
میکند که شرای مناسب از جمله رطوبيت ،دميا و انيرژی
الزم بهصورت  ATPبرای فعالیتهای متابولیکی آنزیمهيای
هیييدرولیزکننييدۀ موجييود در جنييین بييذر فييراهم شييود
(.)Vilela et al., 2001; Kuriakose and Prasad, 2008
اعمييال تیمارهييای مفیييد ،سييبب افييزایش فعالیييتهييای
متابولیکی آنزیمهای هیدرولیزکنندۀ موجود در جنین بيذر،
ساخته شدن هورمونهای گیاهی سيیتوکنین و تریتتوفيان
و در نهایت فراهم شدن شرای برای رشيد و نميو و تکثیير
سييلولی جنييین مييیشييود ( ;Elsayed et al., 2008
 .)Benito et al., 2005آنزیمهای هیدرولیز کننيده بيا
استفاده از ذخایر غذایی و هیيدرولیز کربوهیيدراتهيا،
پروتئینها و چربیها ،سبب تسریع جوانهزنيی و رشيد
بیشتر گیاهچهها شده و نیز با افزایش پایيداری و دوام
گیاه در مقابيل اسيترس خشيکی ،بيرودت و بیمياری،
سبب بهبود زندهمانی ميیشيود ).(Oliet et al., 2009
بذور سنجد تلخ در شيرای محيی طبیعيی در چهيار
بستر خاک نهالستان ،خياک نهالسيتان و سيوپرجاذب،
ماسه و خاک با الشبر کاشته شدند .درصيد جوانيه-
زنی در این بسترها بهترتیيب  30/83 ،10/83 ،0/83و
 30بهدست آمد ) .(Ahani et al., 2014بيذور سينجد
تلخ با تیمار نیترات پتاسیم ی درصيد 34/4 ،درصيد
جوانهزنيی نشيان داد ) .(Li and Wardle, 1999بيذور
سنجد تلخ با تیمار بدون آب و تنها با نیتيرات پتاسيیم
نتیجه مناسبی (کاهش  14/63درصدی) نشيان نيداده
است ) .(Korekar et al., 2013جوانيهزنيی بيذر ایين
گونه در هندوسيتان از  48تيا  34/63درصيد گيزارش
شيده اسيت ) .(Vashistha et al., 2013سينجد تليخ
گونۀ با ارزش و بومی ایران است که تا کنيون مطلبيی
در مجالت علمی کشور از آن منتشير نشيده و دربيارۀ
جوانهزنی بذور آن نیيز تحقیيق آزمایشيگاهی صيورت
نگرفته است .تحقیقات اولیه بهمنظور معرفيی و تولیيد
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آن به دلیل کمی سطح و پراکندگی رویشيگاههيای آن
ضرورت دارد .بررسی خيواب فیزیکيی و فیزیوليوژیکی
ایيييين گونييييه از اهييييدان ایيييين تحقیييييق اسييييت
) .(Schmidt, 2007هييدن از ایيين مطالعييه عييالوه بيير
معرفی و اهمیت گونۀ در معير خطير سينجد تليخ،
بررسی عملی جوانهزنی در آزمایشگاه است.
مواد و روشها
این مطالعه در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی خراسان رضوی انجيام گرفيت .در ایين
تحقیق بذرهای سنجد تلخ از طریيق ادارۀ کيل منيابع
طبیعی قزوین ،منطقه الموت ،بيا  1440متير متوسي
ارتفاب از سيطح دریيا و طيول جفرافیيایی  446834و
عر جفرافیایی  4036144سیستم موقعیت جهيانی
مرکيياتور تهیييه شييد .بييذور دارای عيير متوسيي 2
میلیمتر و طول متوس  4میلیمتر بيا وزن هزاردانيۀ
 12گييرم بودنييد .بييا توجييه بييه عييدم شييناخت دقیييق
تیمارهای مناسب برای تسيریع جوانيهزنيی بيذور ایين
گونه ،بهمنظور رسیدن به نتیجۀ مطلوب شش پيیش-
تیمار مختلف مرسوم مطابق جدول  1تهیه شد .طيرح
بهصورت کامل تصادفی با چهار تکرار برای هر تیميار و
با  24بذر برای هر تکرار و در کل بيا  600بيذر انجيام
گرفت .در شروب آزمایش ،خصوصیات تیمارهای بذر با
مشخصات فوق تعیيین شيد (شيیرانپيور و همکياران،
1310؛ طييالبی و همکيياران1311 ،؛ نبئييی و همکيياران،
1310؛ ( ،)Caliskan, 2014جييدول  .)3بييرای ضييد
عفونی کردن بذرها از قار کش کاربندازیم بيه نسيبت
دو در هزار استفاده شد .میانگین دميای ژرمینياتور در
 24درجۀ سانتیگراد و رطوبت دستگاه در  30درصيد
تنظیم شد .شمارش بيذرهای جوانيهزده از  21بهمين
(مشيياهدۀ اولييین بييذر جوانييهزده) آغيياز شييد و هيير
روز ی ي بييار تييا سييبز شييدن تمييامی بييذرهای دارای
قيييوۀ نامیيييه (در مجميييوب  20روز) اداميييه یافيييت
) (Vashistha et al., 2013و شروب و پایان جوانهزنيی
نیز یادداشت شد .در پایان دوره شياخصهيای درصيد
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جوانييهزنييی ،1میييانگین زمييان جوانييهزنييی ،2سييرعت
جوانهزنی 3و انرژی جوانهزنيی 4یيا قيدرت جوانيهزنيی
(احمييدلو و همکيياران )1310 ،محاسييبه شييد .در ایيين
تحقیق شاخص بنیۀ بذر نیز از ضيرب میيانگین طيول
ریشهچه و ساقهچه در درصد جوانهزنی تقسیم بر 100
بهدست آمد (سلطانیپور و همکياران .)1388 ،بعيد از
کامل شدن دورۀ جوانهزنی طول ریشهچه و سياقهچيۀ
بذور جوانهزده در هر پتریدیش بيرای تعیيین ضيریب
آلييومتری (نسييبت طييول ریشييهچييه بييه سيياقهچييه)
اندازهگیری شد (غالمی و همکاران .)1381 ،همچنین
غیر از صفات محاسيبهشيده ،نميودار درصيد تجمعيی
جوانهزنی در دورۀ بیست روزه (اطمینان از تمام شيدن
جوانهزنی بذرها) ترسیم شد (شکلهای  1و .)2
تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از نيرمافيزار
 SASو رسييم نمودارهييا توس ي نييرم افييزار EXCEL
صورت گرفت .ابتدا نرمال بودن دادهها از طریق آزمون
نرمالیته  Shapiro-Wilkتعیین شد .تبدیل دادههيا بيا
استفاده از جذر صورت پذیرفت .برای تعیین معنيیدار
بودن ایر تیمارهای مختلف بر صفات جوانهزنی بيذر از
آزمون تجزیۀ واریان یکطرفه و برای تعیین معنيیدار
بودن ایر تیمارهای مختلف بر صفات جوانهزنی بيذر از
تجزیۀ واریان در قالب طرح کامل تصيادفی اسيتفاده
شد .مقایسۀ میانگینهيا بيا اسيتفاده از آزميون تيوکی
( )HSDصورت گرفت .بيرای تعیيین همبسيتگی بيین
پارامترها از نرمافزار  Minitabو پي از نرميال کيردن
دادههييا از آزمييون همبس يتگی پیرسييون اسييتفاده شييد
(مصداقی.)1310 ،

( -1تعداد بذرهای جوانهزده به تعداد بذرهای کاشتهشده) * 100
)(Panwar and Bahardwaj , 2005
 -2مجموب (تعداد بذر جوانهزده در هر روز * روز شمارش) به تعداد کل
بذرهای جوانهزده در دورۀ جوانهزنی )(Kulkarni et al., 2007
 -3مجموب (تعداد بذرهای جوانهزده در هر روز شمارش به روز شمارش
تا شروب جوانهزنی) )(Panwar and Bahardwaj , 2005
 -4برحسب درصد بیان میشود .تعداد بذر در نمونهای است که تا
زمان حداکثر جوانهزنی در روز مشخص جوانه زده است (احمدلو و
همکاران)1381 ،
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جدول  -1تیمارهای مختلف بذر
تیمارها

مشخصات

شاهد ( تیمار)1

بذور سترونشده و بوجاریشده

سرمادهی (تیمار)2

 20روز در دمای  4درجۀ سانتیگراد یخچال

یخآب (تیمار)3

پ

از هر  4روز در دمای  0درجه بهمدت  24ساعت در دمای  24درجۀ سانتیگراد (سه دوره)

آب داغ (تیمار)4
آبآه

(تیمار)4

 10درجه به مدت  14دقیقه
به نسبت  4درصد آه

جیبرلین (تیمار)6

به مدت  8ساعت

 400میلی گرم در لیتر  40ساعت

شکل  -1شمارش جوانهزنی بذور داخل پتری دیش (سمت راست) و میوۀ سنجد تلخ (سمت چپ)
نتایج
 -ارتباط بین شاخصها

بييین اکثيير شيياخصهييای جوانييهزنييی همبسييتگی
معنیدار وجود داشت (جدول  ،)2درصد جوانهزنيی بيا
میييانگین طييول ریشييهچييه ،ضييریب آلييومتری ،تعييداد
ساقهچه و ریشهچه ،سرعت جوانهزنيی ،شياخص بنیيۀ
بذر و انيرژی جوانيهزنيی همبسيتگی داشيت ،وليی بيا
میانگین طول ساقهچيه و میيانگین زميان جوانيهزنيی
همبستگی معنیداری نداشيت .بیشيترین همبسيتگی
بین تعداد ساقهچه و درصد جوانهزنيی مشياهده شيد.
میانگین زمان جوانهزنيی بيا سيایر صيفات همبسيتگی
منفی نشان داد که این همبسيتگی فقي بيا میيانگین
طول ساقهچه و ریشهچه و سرعت جوانهزنی معنيیدار

بود .ضریب آلومتری تنها با میانگین زمان جوانهزنيی و
طول ساقهچه همبستگی معنیدار نداشت ،ولی با سایر
صفات همبستگی خوبی نشان داد .در تحقیيق حاضير،
میانگین طول ریشهچه و درصد جوانيهزنيی بيهترتیيب
بیشترین همبستگی را با ضریب آلومتری نشان داد.
 -جوانهزنی

بیشترین درصد جوانهزنی ،تعداد سياقهچيه ،تعيداد
ریشهچه و شاخص بنیۀ بذر در تیمار یيخآب مشياهده
شييد .در تیمييار جیبييرلین ،بیشييترین مقييدار میييانگین
صفات طول ساقهچه ،میانگین طول ریشهچه و سرعت
جوانييهزنييی دیييده شييد .ضييریب آلييومتری در تیمييار
سرمادهی ،بیشترین مقدار و انرژی جوانهزنی در تیميار
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شيياهد ،بیشييترین مقييدار را نشييان داد (جييدول .)3
کمترین مقدار صفات مورد بررسيی بيه جيز میيانگین
زمان جوانهزنيی (بیشيترین حيد در مقایسيه بيا سيایر
تیمارهييا) در تیمييار آب داغ رخ داد .میييانگین درصييد
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جوانهزنی تیمارهای شاهد ،سرمادهی ،یخآب ،آب داغ،
آبآه و جیبرلین بهترتیب  1 ،4 ،41 ،12 ،33و 32
بود.

جدول  -2نتایج همبستگی پیرسون بین صفات مورد بررسی
صفات

1

2

 -1درصد جوانهزنی
 -2میانگین طول ساقهچه
 -3میانگین طول ریشهچه
 -4ضریب آلومتری
 -4تعداد ساقهچه
 -6تعداد ریشهچه
 -3میانگین زمان جوانهزنی
 -8سرعت جوانهزنی
 -1شاخص بنیه بذر
 -10انرژی جوانهزنی

1
0/24ns
**0/41
**0/44
**0/11
**0/13
-0/23 ns
**0/82
**0/13
**0/30

*0/46
0/11ns
0/24ns
0/31 ns
**-0/63
*0/41
*0/42
0/22 ns

4

3

6

4

3

1

8

10

**

0/84
**0/6
**0/63
**-0/43
**0/48
**0/68
0/41 ns

**

0/44
**0/43
-0/34 ns
*0/41
**0/44
*0/43

**

0/16
-0/28 ns
** 0/81
** 0/13
** 0/61

-0/32 ns
** 0/83
** 0/13
** 0/36

**-0/44
-0/31 ns
-0/18 ns

** 0/84
** 0/61

**

0/63

1

* :معنیدار بودن میانگینها در سطح  4درصد؛ ** :معنیدار بودن میانگینها در سطح  1درصد؛  :nsمعنیدار نبودن در سطح احتمال  4درصد.

*

جدول  -3پارامترهای آماری صفات مورد بررسی در تیمارهای مختلف
صفات
درصد جوانهزنی
میانگین طول ساقهچه
میانگین طول ریشهچه
ضریب آلومتری
تعداد ساقهچه
تعداد ریشهچه
میانگین زمان جوانهزنی
سرعت جوانهزنی
شاخص بنیۀ بذر
انرژی جوانهزنی

پیش تیمار
شاهد

سرمادهی

یخآب

آب داغ

33±4/13a
24±1/83ab
23±1/41ab
0/14±0/08ab
32±4/16a
31±6/11a
8/06±0/21b
4/41±0/21a
1/46±2/61a
21±3/42a

12±4/42b
11/3±2/32ab
24/4±3/84ab
1/13±0/21a
12±4/42b
10±3/46b
3/34±0/44bc
1/64±0/12b
0/46±2/82b
4±1bc

41±3a
18/1±2/14ab
24/3±1/42ab
1/1±0/03a
40±3/64a
33±3a
8/33±0/14ab
4/41±0/01a
1/84±2/66a
1±0/4b

4±1/33b
14±6/08b
1/6±4/84b
0/34±0/13b
4/3±1/33b
2/6±1/3b
1/66±0/26a
0/33±0/06c
0/13±0/64b
1±0/24c

آبآه
1±1b
30/3±3/34ab
26/2±4/26ab
0/82±0/14b
31±1b
21±1/63b
6/63±0/11ab
0/83±0/04bc
1/31±1/03b
3±0/43bc

جیبرلین
32±4/32a
30/3±1/64a
26/2±1/64a
0/82±0/04ab
31±4/43a
21±2/42a
6/66±0/13c
4/11±0/73a
1/31±1/81a
1±0/4b

* :حرون غیرمشابه در تیمارهای هر صفت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  4درصد است.

جوانهزنی تیمار جیبرلین از روز پنجم شروب شيد و
تا روز چهاردهم بعد از جوانهزنی سیر صيعودی داشيت
و ست یابت ماند .جوانهزنيی در تیميار آب داغ از روز
هفتم شروب شد و تا روز سیزدهم ادامه داشت (شيکل
 .)1در سایر تیمارها ،جوانهزنی از روز ششم شروب شد

و بیشييترین مييدت تييا روز هجييدهم در تیمييار یييخآب
مشاهده شد .برای مقایسيۀ خطيای آزميایش نيوب اول
تیمارها ،آزمون توکی در سطح  4درصد انجيام گرفيت
که گزارش آن در جدول  3ارائه شده است.
نتایج تجزیۀ واریان پیشتیمارهای مورد بررسيی

تثییر تیمارهای مختلف بر جوانهزنی بذر گونۀ سنجد تلخ در...
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برازش در تعداد ریشهچه و کمترین مقدار در میانگین
طول ساقهچه بهدست آمد.

در  10صفت اندازهگیریشده در جدول  4ارائيه شيده
است.
1
در جيييدول  4مقيييادیر ضيييریب تعیيييین ده صيييفت
اندازهگیریشده ارائيه شيده اسيت .بیشيترین قطعیيت

شکل  -2درصد جوانهزنی تجمعی

جدول  -4نتایج تجزیۀ واریان

شاخصها و صفات جوانهزنی سنجد تلخ

پارامترها

میانگین

مجموب مربعات

درجه آزادی

ضریب تعیین

ضریب تفییرات

F

درصد جوانهزنی

22/38

63/46

22

0/31

11/11

14/01

میانگین طول ساقهچه
میانگین طول ریشهچه

21/43
21/23
0/82

16/41
43/38

22
22

0/41
0/42

2/13

22

0/68

16/14
28/11
26/14

2/63
2/43

0/061
0/068ns

4/82

*0/006
*0/000

ضریب آلومتری

Sig.
*0/000
ns

تعداد ساقهچه

22/26

64/44

22

0/38

11/18

14

تعداد ریشهچه

18/14

81/24

22

0/82

24/31

16/62

*

میانگین زمان جوانهزنی

3/84

11/41

22

0/61

4/48

6/61

*

سرعت جوانهزنی

2/81

4/08

22

0/80

10/03

14/46

*

شاخص بنیه بذر

12/38

44/60

22

0/38

23/31

14/43

*

انرژی جوانهزنی

8

32/23

22

0/61

21/01

11/41

*

* :معنیدار بودن میانگینها؛  :nsنبود اختالن معنیدار در سطح احتمال  4درصد.

0/000
0/001
0/000
0/000
0/000

1

R2 , Coefficient of determination

1
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بحث
شناخت عوامل مؤیر بير بهبيود جوانيهزنيی بيذور،
احتمال موفقیت نهال را از نظير کميی و کیفيی و نیيز
استقرار بهتر آنها در عرصيههيای جنگلکياری افيزایش
میدهد .بهطور کليی ،درصيد و سيرعت جوانيهزنيی از
مهييمتييرین پارامترهييای تييثییرگييذار در جوانييهزنييی
بيييذر و اسيييتقرار گیييياه محسيييوب ميييیشيييوند
( .)Pederson et al., 1993در تحقیيييق حاضييير،
همبستگی بین اکثر شاخصهای جوانهزنيی معنيیدار
است .شاخصهای مرتب با گیاهچههای رشيدکرده از
جمله تعداد ساقهچه ،تعداد ریشهچيه و شياخص بنیيۀ
بذر همبستگی قوی با درصد جوانهزنی دارند؛ ازایينرو
در بررسی آتی در حجم زیاد شاخصهای جوانيهزنيی،
محاسبۀ یکيی از آنهيا ميیتوانيد کيافی باشيد .درصيد
جوانهزنی در بین تیمارهای مختلف گونۀ سينجد تليخ
در مطالعۀ حاضير در تیميار یيخآب بیشيتر بيود ،ایين
افزایش در مقایسه با تیميار شياهد  11/4درصيد بيود،
هرچند تفاوت معنیداری نداشت ،ميیتيوان اسيتنباط
کرد که تناوب دميایی ،نيوعی محيرک بيرای افيزایش
جوانهزنی در این بذور است؛ ازاینرو خواب ایين بيذور
فیزیولوژی محسوب میشود.
جوانهزنيی سيریع در تیميار جیبيرلین و بیشيترین
مدت تا روز هجيدهم در تیميار یيخآب مشياهده شيد.
نتایج آزمون مقایسۀ میانگینها با شاهد در این مطالعه
نشان میدهد که اکثر شاخصها در تیميار آب آهي ،
آب داغ و سرمادهی بهطور معنیداری با تیميار شياهد
متفاوت بود و تنها میانگین زمان جوانهزنيی در تیميار
جیبرلین و آب داغ با شاهد تفاوت معنیداری داشيت؛
بهنحوی که جیبرلین سبب تسریع جوانهزنی و آب داغ
سبب افزایش مدت زمان جوانهزنی میشود .بیشيترین
درصد جوانهزنيی در تیميار یيخآب نسيبت بيه شياهد
مشاهده شد که با نتایج تحقیقات ساسانی و همکياران
( )1386در تیمييار سييرمادهی مرطييوب و هورمييون
جیبرلین که سهم بسزایی در افزایش درصد جوانهزنيی
بذر زیرۀ سیاه داشته ،مطابقيت دارد .بیشيترین درصيد
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جوانهزنی و سرعت جوانهزنی در بذور دغيدغ تحيت
تیمار خراشدهی قرار داشيتند؛ درصيد جوانيهزنيی در
آنها  88درصد و سرعت جوانهزنی نیز  8درصد بود که
در روز اول بهدست آمد (طيالبی و همکياران.)1311 ،
نهالهای تولیدشده از بذور با سرعت جوانهزنی بیشتر،
مقاومييت بیشييتری در مقابييل عوامييل آسييیبزا دارنييد
(.)Rehman and Zafar Iqbal, 2007
در تحقیق حاضر از پیشتیمار آب داغ استفاده شد
که همچون روناس (فرهودی و همکياران )1384 ،کيه
ابعاد و وزن تقریباً مشيابهی بيا بيذر سينجد تليخ دارد،
نتیجييۀ مناسييبی نداشييت .درصييورتی کييه بييرای بييذور
اسکنبیل ،تیمارهای خراشدهيی ،اسيید و سيرمادهی
بیشيييترین معني يیداری را در جوانيييهزني يی داشيييتند
) .(Ren and Tao, 2004بیشترین درصيد جوانيهزنيی
بييذور خرنييوب در تیمييار شيياهد (عييدم کيياربرد اسييید
سولفوری ) و کمترین آن در تیميار  40درصيد اسيید
سولفوری بهدست آمد (نصيیری و عیسيوند.)1380 ،
ازاینرو در بعضی از بذور همچون تحقیق روی خرنوب
تیمار شیمیایی ایر معنیداری نداشيت و همچنيین در
سنجد تلخ ،مقدار مصرن هورمون تفياوت چنيدانی در
بازدهی جوانهزنی در مقایسه با شاهد نداشت .غوطيهور
کييردن بييذور آکاسييیا در اسييید سييولفوری  ،آب داغ،
سييایش بييذور و شيياهد تييثییر معنييیداری نشييان داد
( .)Ibrahim Mohamed et al., 2004بهمنظور غلبه بير
خواب بذر ،تیمارهای خراشدهی ،الیهگذاری سرد و گيرم،
آب داغ و اسييييید در کوتيييياهمييييدت مييييؤیر اسييييت

( ،)Ertekin and Kirdar, 2010ولی بيذر سينجد تليخ
نیازی به تیمار مگر در موارد خاص ندارد.
تیمارهای مختلفی برای غلبه بر خواب بذر ریيواس
( )Rheum ribes L.استفاده شد ،نتيایج نشيان داد کيه
خواب بذرهای مذکور از نوب فیزیولوژیي اسيت ،زیيرا
بیشترین درصد جوانهزنی بيذرها ( 16درصيد) در ایير
اعمال تیمار تلفیقی پیش سرمادهی مرطوب (بهميدت
 24روز) و اسید جیبرلی ( )400 ppmبهدست آمد و
تیمار آب داغ ایر کمتری نشان داد (نبئی و همکياران،
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 .)1310هفت تیميار پيیشرویشيی خیسياندن در آب
جوش ،اسید سولفوری  18درصيد بيهميدت  10 ،4و
 14دقیقه ،سيرمادهی ،نیتيرات پتاسيیم  0/2درصيد و
شاهد بر بذرهای گونۀ قیچ اعمال شد و پ از  14روز
صفات درصيد جوانيهزنيی ،سيرعت جوانيهزنيی ،طيول
ریشهچه ،طول ساقهچه و شاخص بنیۀ بذر اندازهگیری
شد .مقایسۀ میيانگینهيا نشيان داد کيه از تیمارهيای
پييیش رویشييی اعمييالشييده ،تیمييار نیتييرات پتاسييیم
بیشترین درصد؛ و سرعت جوانهزنی ،طول سياقهچيه و
شاخص بنیۀ بذر و تیميار آب جيوش بیشيترین طيول
ریشهچه را داشتند (سلطانیپيور و همکياران.)1310 ،
درصد جوانهزنی ،میانگین زمان جوانيهزنيی ،سيرعت و
قدرت جوانهزنی برای سرو نقرهای  4/1 ،11/4 ،11/1و
 10/1و برای زربین  6/6 ،11/4 ،22/2و  14/2گزارش
شد (احمدلو و همکياران .)1381 ،درصيد جوانيهزنيی،
میانگین زمان جوانهزنی ،سرعت ،قدرت و شاخص بنیۀ
بذر در کيا بروسيیا  42/2 ،8/8 ،8/2 ،84/3و  80/1و
در بذور کا حليب  48/4 ،3/2 ،10/4 ،84/2و 40/03
بهدست آمد (احمدلو و همکياران .)1310 ،در مقایسيه
با دو تحقیق یادشده ،درصد جوانهزنی سينجد تليخ در
تیمييار شيياهد بیشييتر از سييرو و کمتيير از کييا اسييت؛
میيانگین زميان جوانيهزنييی در سينجد تليخ از سييرو و
کا های مطالعهشيده کمتير اسيت کيه نکتيۀ مثبتيی
محسوب میشود .تنها سرعت جوانيهزنيی کيا حليب
بیشتر است .در نهایت قدرت یا انرژی جوانهزنی سنجد
تلخ از دو گونه کا و سرو مطالعهشده کمتر است.
درصد جوانهزنی بذور مبد قزوین در آزمایشيی در
شرای محی طبیعی مشهد در گليدان بيا تیمارهيای
شيياهد ،سييرمادهی ،آبآهيي  ،آب داغ و جیبييرلین
بهترتیب  14 ،0 ،21/24 ،23/34 ،3/4و  42/4بهدست
آمد ) ،(Ahani et al., 2014ازاینرو با مقایسۀ بذور در
شرای آزمایشگاهی میتوان قدرت بيذر را در شيرای
طبیعی مناسب دانست .بذور سنجد تلخ غوطيهورشيده
در آب و محلول نیترات پتاسیم یي درصيد از تیميار
آب داغ و جیبييرلین جوانييهزنييی بیشييتری نشييان داد

تثییر تیمارهای مختلف بر جوانهزنی بذر گونۀ سنجد تلخ در...

) .(Li et al., 1999ازآنجا که در مطالعۀ حاضر ،تیميار
شاهد درصد جوانهزنيی بهتيری از تیميار بيا هورميون
نشان داد ،این مقایسه نتيایج تحقیيق حاضير را تثییيد
میکند ،درصد جوانهزنی ،میانگین زمان جوانيهزنيی و
شاخص بنیيۀ بيذر 10/1 ،12 ،و  2/14بيهدسيت آميد
) .(Korekar et al., 2013درصد جوانهزنی ایين گونيه
در هندوستان  48تا  34/63درصيد ،و میيانگین زميان
جوانييهزنييی  14/1تييا  13/4گييزارش شييده اسييت
) (Vashistha et al., 2013که نشاندهنيدۀ تفییيرات
ژنتیکييی جمعیييتهييای مختلييف ایيين گونييه و محييل
جمعآوری بذر سنجد تلخ است .بذور ایيران بيا وجيود
درصد جوانهزنی کمتر ،زودتر جوانيه زدنيد و شياخص
بنیۀ بذر بهتری داشتند.
براسيياس مقایسييۀ میييانگینهييا در ایيين تحقیييق،
تیمارهای یخ آب و جیبرلین بيا تیميار شياهد در یي
گروه گرفتند .عملکيرد هورميونهيای گیياهی ،سيبب
تحری گیاه در جذب عناصر غذایی و افزایش فعالیيت
آنزیمها و متابولیسيم گیياه و افيزایش غلظيت قنيدها،
پروتئینها ،اسیدهای آلی و عناصر معدنی بافيت گیياه
میشود و از این طریق گیاه را قوی میکنيد و درصيد
زنييدهمييانی و میييزان رشييد آن را افييزایش مييیدهييد
) .(Zhao and Liu, 2009ضریب تعیین معیار توانيایی
برای پیش بینی یي ميدل اسيت و در شياخصهيای
مورد بررسی ،اغلب مناسب ارزیابی ميیشيود .در ایين
تحقیق ضریب تشخیص شاخصهای تعداد ریشيهچيه،
سرعت جوانهزنی و درصد جوانهزنی بیشترین قطعیيت
را نشان دادند .ازآنجا که با بررسيیهيای فیزیوليوژیکی
استنباط میشود کيه عميل سيرمادهی در نهایيت بيه
تفییر نسبتهای هورمونی درونی بذر به نفع جیبرلین
منجر خواهد شد که خود پ از انتقال به الیيۀ اليورن
با فعالسازی آنزیمهای تجزیهکنندۀ ذخیرۀ غذایی بذر
را فراهم ميیکنيد ،ایين هورميون ميیتوانيد جانشيین
مناسبی برای برطرن کردن نیاز سرمادهی بذر یا حتی
فراتر از آن کلیۀ عوامل مؤیر بر جوانهزنيی بيذر باشيد.
گرچه جیبرلین را میتوان از مهمترین عوامل محيرک
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جوانهزنی دانست ،از آنجا که در طول دورۀ سيرمادهی،
بذر تحت تثییر مجموعهای از فراینيدها قيرار دارد کيه
برایند آنها در طول زمان منجر به جوانيهزنيی خواهيد
شييد و فق ي بخشييی از فراینييدها بييا کيياهش غلضييت
بازدارندههيا و افيزایش محيرکهيا ،جوانيهزنيی را القيا
میکند (میرزاده واقفيی و همکياران ،)1312 ،در ایين
مطالعه میتوان نتیجه گرفت که سرمادهی بيه هميراه
گرمادهی عالوه بر تهیۀ محرکهای جوانهزنيی و رفيع
موانع فیزیولوژیکی سبب افزایش جوانهزنيی ميیشيود؛
عملی که جیبرلین به تنهایی نمیتواند انجام دهيد .در
مطالعۀ حاضر ،زودترین جوانهزنی ،یا بيهعبيارتی دیگير
کمترین میانگین زمان جوانهزنيی در تیميار جیبيرلین
رخ داد که میتواند در صرفهجيویی زميان و نهيادههيا
مویر باشد .بنابراین ،از جیبرلین میتوان بهعنوان عامل
محرک و کمکی در جوانهزنی بذر استفاده کرد .تیميار
آب داغ و آب آه ایر منفی بر شاخصهای جوانهزنی
سنجد تلخ مورد مطالعه داشتند .در نهایت میتوان بيا
استفاده از نتایج این مطالعه ،خواب بذور این گیاه را از
نوب فیزیولوژی دانست .با عنایت به نتایج این تحقیق
و منابع مورد استفاده ،میتوان بیان کرد که تیمارهيای
یخآب ،شاهد ،جیبرلین و سيرمادهی از طریيق بهبيود
شرای فیزیولوژی و غلبيه بير خيواب جنيین ،سيبب
تسهیل جوانيهزنيی ميیشيوند .ازایينرو نتیجيهگیيری
میشود که جوانهزنی این گونه بهنسبت خيوب اسيت،
ولی پیشتیمار بر خواب فیزیولوژیکی آن ميؤیر اسيت.
تحقیق دربارۀ چند سيطح زميانی تنياوب سيرمادهی و
گرمييادهی و هورمييونی بييرای بييذور ایرانييی ایيين گونييه
پیشنهاد میشود.
سپاسگزاري
از آقایان مهندس احمدی و باشيتینی کارشناسيان
مرکييز تحقیقييات کشيياورزی و منييابع طبیعييی اسييتان
خراسان رضوی و آقای مهندس روزبه و خانم مظفيری
کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قزوین ستاسگزاریم.
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Abstract
This paper intended to introduce the pioneer and medicinal sea-buckthorn shrubs for the first
time. The effects of different treatments on seed germination seeds of these species were
studied in the laboratory. Seeds of Qazvin origin were placed in Petri dishes in germinator
after anti-infection and pretreatments. Seed treatments including 1) control, 2) temperature, 3)
ice water; 4) hot water 5) lime juice 6) gibberellins were sown in a completely randomized
design with four 25 seed replicates. At the end of the experiment, indices of germination
percentage, mean shoot length, mean root length, coefficient allometry, shoot number, root
number, mean day germination, energy of germination, rate of germination and seed vigor
index were calculated. Average germination percentage of treatments for control, cold, ice
water, hot water, lime juice and gibberellins were 33, 12, 41, 4, 9 and 32, respectively. The
result of ANOVA showed that highest percentage of germination percentage, shoot number,
root number and seed vigor index were observed in water ice treatment. The highest value of
mean shoot length, mean root length, rate of germination and least value of mean day
germination were observed by gibberellins treatment. Allometry coefficient in cold treatment
showed the highest value and the highest germination energy was seen in control treatment.
Lowest traits occurred mostly in the hot water treatment except mean day germination.
Further research suggests for Hippophae rhamnoides L. due to drought tolerance, nitrogen
fixation effect and its unique pharmacological properties.
Keywords: Elaeagnus rhamnoides, Germination, Ice water, Pharmaceutical, Sea buckthorn.
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