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  چکیده

 Poterium)گیاهچه توت روباه   رشد و زنیجوانه هايبر برخی ویژگی بذر زنی و اندازهبررسی اثر دماي جوانه منظوراین تحقیق به

sanguisorba)  ها شـامل سـه  تیمار. گردید نجاما تکرار چهار با هاي کامل تصادفیطرح بلوك در قالب فاکتوریل آزمایش صورتبه 
متر، و ریز با وزن هزار میلی 5/4گرم و قطر  43/6متر، متوسط با وزن هزار بذر میلی 6گرم و قطر  36/13بذر  بذر، درشت با وزن هزار اندازه

تفکیک بـذرها از نظـر انـدازه     شایان ذکر است که .گراد بودنددرجه سانتی 25و  20زنی متر و دو دماي جوانهمیلی 3گرم و قطر  19/2بذر 
. رفتـــ رار گـــ با طرح کامالً تصـادفی مـورد تجزیـه و تحلیـل ق     بذر هاي مربوط به وزن هزارتوسط روش چشمی صورت پذیرفت و داده

 انـدازه  که اثر متقابل داد نشان نتایج. ندبنیه گیاهچه بود شاخص طول و جوانه زنی و مورد مطالعه شامل درصد، متوسط زمان هايویژگی
تـر شـدن   گراد با کوچکدرجه سانتی 20به طوري که در دماي . ورد بررسی داشتــاي مــهبر ویژگی دارمعنی اثر زنیبذر و دماي جوانه

ه ـــ درج 25اي ـــ در دم ذرـــ تر شـدن انـدازه ب  با کوچک. ه اندزنی، طول گیاهچه و بنیه بذر کاهش یافتاندازه بذر، سرعت و درصد جوانه
بـا انـدازه درشـت و متوسـط      يهـا زنی بـین بـذر  و طول گیاهچه کاهش یافت ولی از نظر سرعت  جوانهزنی، بنیه ، درصد جوانهرادگسانتی

زنی درصد جوانهاي بود که گونهگراد بهدرجه سانتی 25و  20دو دماي  بذر در زنیهمچنین درصد جوانه. داري مشاهده نشداختالف معنی
با  يهاکه در بذرحالیدر. گراد بوددرجه سانتی 20زنی بذرها در دماي گراد بیشتر از درصد جوانهدرجه سانتی 25درشت در دماي  هايبذر

راد بود و ـــگانتیــدرجه س 25زنی در دماي گراد بیشتر از درصد جوانهدرجه سانتی 20زنی در دماي هاي متوسط و ریز درصد جوانهاندازه
  .بذر با افزایش اندازه بذر افزایش یافت هبنیشاخص زنی و سرعت جوانه

  
  بنیه گیاهچهشاخص زنی، اندازه بذر، دما، زنی، سرعت جوانهتوت روباه، درصد جوانه: کلیدي کلمات

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  



 و همکاران    طویلی                                                                                                                                                                        130 

  مقدمه
زنی بـذر اولـین مرحلـه رشـد و نمـو گیاهـان       جوانه

 ,.Soltani et al)  (2001و همکــاران ســلطانی. اســت
 و سـرعت  زنـی، بـر جوانـه   وهگزارش نمودند که عـال 

 شدن و رشـد گیاهچـه از   ظاهر زدن،جوانه یکنواختی

 در تحقیقـات . باشـند مـی  بذر کیفیت مهم پارامترهاي

 گیاهچـه  رشـد  و زنـی بر جوانـه  بذر اندازه تأثیر مورد

 و کاالکانـاوار . داده اسـت  نشـان  را متفـاوتی  نتـایج 

ــاران   و  (Kulakanavar et al., 1989)همکــــــ
 بـین  کـه  نمودنـد  گزارش  (Hampton, 1981)همپتون

 ارتباط هاگیاهچه اولیه رشد و زنیجوانه با بذر اندازه

 بیکـر  و لفونـد  مقابـل،  در. دارد مسـتقیمی وجـود  

(Lafond and Baker, 1986)   گزارش نمودند کـه بـذر
 نـه  تـر بزرگ بذرهاي به نسبت تر گندمهاي کوچک

 نیز هاآن هايگیاهچه بلکه زنندمی تر جوانهسریع تنها

 از دیگـر  برخـی  طرفـی،  از. شـوند ظـاهر مـی   تـر سریع

 داريمعنـی  تـأثیر  بذر اندازه که نداباور این بر محققان

 گنـدم  گیاهچـه  شـدن  ظاهر و زنی بذرجوانه سرعت  بر

 ,.Peterson et al., 1989) ; (Randhawa et al  داردنــ

 با عملکرد بذر اندازه ارتباط پیرامون مطالعات  .1973

  .است داده نشان را متفاوتی نتایج نیز
  

نفزیجـر   و مـاین  جملـه  از پژوهشـگران از  برخـی  
(Mian and Nafziger, 1992)  نـیم   و سریواسـتاوا  و

(Srivastava and Niym, 1973)  کـه  گزارش نمودنـد 

 رشـد  در مراحـل  محـدودیت  سبب تربزرگ بذرهاي

 نیز نخواهند عملکردگندم افزایش موجب و شده اولیه

ــرعکس،. شــد ــان از از دیگــر گروهــی ب ــه  آن جمل
 Puri)کوالست  و پوري و  (Hampton, 1981)همپتون

and Qualset, 1978)    از  اسـتفاده  گزارش نمودنـد کـه
 و شده هااستقراربوته افزایش سبب تر،بذرهاي بزرگ

 بـا  مقایسـه  در نیـز  را افـزایش عملکـرد گنـدم دوروم   

در بعضـی   .خواهنـد داشـت   پیدر ترکوچک بذرهاي
کنـد کـه   عنوان مثال مناطق سردسیر اقتضا می مناطق به

زنـی و رشـد گیاهچـه زیـاد باشـد تـا از       سرعت جوانـه 
در . زدگـی بـذرها قبـل از رشـد جلـوگیري شـود      سرما

بعضی مناطق نیز سرعت رشد، زیاد مهـم نبـوده، بلکـه    
زنــی بــراي ایجــاد یــک میــزان تولیــد و درصــد جوانــه

بنـابراین  . ال مطلـوب اسـت  پوشش مناسب بـا تولیـد بـا   
تعیین این که بین بذرهاي مختلف یک گونـه معـین از   

توانـد درصـد و سـرعت    یـک مـی  دازه کـدام ــــ نظر ان
تـري داشـته باشـد، از اهمیـت قابـل      زنی مناسـب جوانه

همچنین براي ایجـاد یـک   . اي برخوردار استمالحظه
پوشش گیاهی با تولید مناسب و اقتصادي باید بررسی 

ه استفاده از چه اندازه بذر با توجه به وزن هزار نمود ک
. آیـد نظر میتر بهبذر و ایجاد پوشش گیاهی، اقتصادي

هـاي مختلــف  اختالفـات زیـادي در انــدازه بـذر گونــه   
   Michaeles)  میکاییلز و همکاران. گیاهی وجود دارد

et al., 1998)  ــمن   و ــتوبی و لیش  Westoby and)وس

Leishman, 1992)  ش نمودنــد کـه اخــتالف در  گـزار
تواند ویژگی مناسبی از نظر تمـایز درون  اندازه بذر می

  (Venable, 1992) ونابـل . ها باشـد اي و بین گونهگونه
اي در اندازه بذر گونهگزارش نمود که اختالف درون

محققـین بسـیاري ماننـد    . بیشتر در بین نهاندانگان است
و مولس و  (Turnbull et al., 1998) ترن بال و همکاران

درخصـوص   (Moles and Westoby, 2004)ویسـتوبی  
زنـی در  هـاي جوانـه  اندازه بذر و ارتباط آن با ویژگـی 
دست ایج متفاوتی بهـگیاهان مختلف مطالعه نموده و نت

  .اندآورده
گیاه توت گزارش نمود  (Shariaty, 2003) شریعتی

ــاه ــادي از   )Poterium sanguisorba( روب ــت زی اهمی
بـا  از  تـوت روبـاه یکـی   . اي مختلـف دارد ـــــه هــنبج

ی متعلـق  مرتع اهانیگترین ترین و خوشخوراكارزش
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 اسـت کـه عـالوه بـر     )Rosaceae(به تیـره گلسـرخیان   

 نیـز دارد  خـاك  يبرا یحفاظت ارزش ي،اارزش علوفه
و علوفه تولیدي آن هم از نظر کیفیت و هـم از حیـث   

ــی    ــه م ــل توج ــت قاب ــد کمی . )Moghimi, 2005(باش
گزارش نمود که گیـاه   (Molaabasi, 1996) مالعباسی

هـاي سـنگالخی و   توت روباه قادر به رویش در زمـین 
ــ  ــا خ ــاطقی ب ــیـدر من ــر روي اك ضــعیف م باشــد و ب

خوبی رشد کرده و توانایی هاي شنی و سیلتی بهخاك
بـا توجـه   . تحمل شرایط نامطلوب محیطی را دارا است

منظـور تـأمین علوفـه    کشور بـه به کاهش قابلیت مراتع 
اي عمل کرد تا این کمبـود  مورد نیاز دام، باید به گونه

هـا  یکـی از ایـن روش  . تـوان جبـران نمـود    هعلوفه را ب
در این میان بایـد  . اي مرتعی استکشت گیاهان علوفه

زنـی، رشـد و   در پی گیاهانی بـود کـه سـرعت جوانـه    
ه باشند و تري نسبت به گیاهان دیگر داشتتولید مناسب

در مناطقی کـه داراي خـاك ضـعیف بـوده و سـطوح      
دهـد  وسیعی از مراتع کم بـازده کشـور را تشـکیل مـی    

ــته و داراي درصــ    ــت اســتفاده داش د و ســرعت ـقابلی
هـاي بـذر   طبیعی است ویژگی. زنی باالیی باشندجوانه

زنـی،  اي در جوانهآن نقش تعیین کننده جمله اندازه از
هـدف  . ها در مراحل بعد داردچهظهور و استقرار گیاه

ــدازه ب  ــر ان ـــاز تحقیــق حاضــر بررســی اث ــاي ـ ذر و دم
زنـی و  هاي مرتبط با جوانـه زنی بر برخی ویژگیجوانه

  .بنیه گیاه توت روباه بود
  

  هامواد و روش
این آزمایش با استفاده از بذرهاي گیاه توت روباه  

 در عــه واقــجغرهــق عــمرات از دهـــشآوريعــــجم

دقیقه و  15درجه،  58جغرافیایی  طول(شمالی خراسان
ثانیه شرقی و  16دقیقه و  20درجه،  58ثانیه تا  38

ثانیه تــا  42دقیقه و  36درجه،  37عرض جغرافیایی 

ارتفاع متوسط با  ثانیه شمالی 11دقیقه و  40درجه،  37
منظور بررسی اثر به ، )متر 8/2122از سطح دریا معادل 

دو دماي  واندازه بذر، درشت، متوسط و ریز  سه
 یــرخــب بر گرادیــانتـــه ســدرج 25و  20زنی جوانه

صورت به ،بذر زنی و بنیههاي مرتبط با جوانهویژگی
هاي کامل تصادفی با فاکتوریل در قالب طرح بلوك

براي انجام آزمایش، ابتدا . چهار تکرار انجام شد
گروه اندازه بذر مورد  میانگین وزن هزار بذر سه

متر، میلی 6هاي درشت به قطر بررسی شامل اندازه
متر میلی 3متر و ریز به قطر میلی 5/4متوسط به قطر 

. گرم تعیین گردید 01/0توسط ترازوي دقیق با دقت 
میانگین وزن هزار بذر براي بذرهاي درشت، متوسط 

م گر 43/6گرم، 36/13ترتیب  روباه به و ریز گیاه توت
شایان ذکر است که تفکیک . گرم بودند 19/2و 

بذرها از نظر اندازه توسط روش چشمی صورت 
هاي مربوط به وزن هزاردانه با طرح پذیرفت و داده

 .کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

سـدیم  ها با استفاده از محلول هیپوکلریـت ابتدا بذر
و با آب مقطر دقیقه و سه بار شستش 3مدت درصد به 5

بـا   سپس در هر ظرف پتـري . عفونی سطحی شدند ضد
عـدد بـذر بـر روي دو الیـه      25متر تعداد سانتی 10قطر

واتمن شماره یـک قـرار داده شـده و     زنی جوانهکاغذ 
. افه گردیدــسی آب مقطر اضسی 5 به هر ظرف پتري

هــاي پتــري بــه درون دو دســتگاه ژرمینــاتور بــا  ظــرف
گراد در شرایط تـاریکی  درجه سانتی 25و  20دماهاي 

زده اي جوانـه ــــ ارش بذرهــــ شم. ال داده شدندـــانتق
ها بـراي سـه   صورت روزانه تا زمانی که شمارش آنبه

در پایان درصـد  . انجام گردید ،روز متوالی یکسان بود
زنی محسـوب  عنوان درصد جوانهزده بهبذرهاي جوانه

صل از شمارش روزانه هاي حاشده و با استفاده از داده
ــداد بذره ـــتع ــهـ ــط ماي جوان ـــزده، متوس ــان ـ دت زم
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متوسـط زمـان   . شرح زیر محاسـبه گردیـد  نی بهزجوانه
 Ellis and) 1رابطـه ا اسـتفاده از  بـ  )MGT(١زنـی  جوانـه 

Roberts, 1981)   ــه ــرعت جوان ــی و س  از MGT(2(٢زن
) 2رابطـه  ( زنـی  جوانـه متوسـط زمـان   معکوس نمـودن  

  .ندمحاسبه گردید
  :)1رابطه (

MGT 



i

ii

N
ND .  

ــه زنــی ،1در رابطــه متوســط   )MGT(متوســط جوان
ام D تعـداد بـذرهایی کـه در روز     :Ni زنی؛زمان جوانه
ی ـــ زنهـــ از جوانــتعداد روز از آغ :Diو اند  جوانه زده

  . باشندمی
        :)2رابطه ( 

              
MGT

GR 1
                                                                                                        

  

  

  .زنی استسرعت جوانه   (GR) ،2در رابطه
چــه، پـس از پایـان آزمـایش، میــانگین طـول سـاقه     

زده از هــر بــذر جوانــه 15چــه و گیاهچــه تعــداد ریشــه
نـدازه گیـري شـد و بـا در دسـت داشـتن       ا ظرف پتري

زنـی و میـانگین طـول گیاهچـه، شـاخص      درصد جوانه
 محاسـبه گردیـد   سـه  بنیه گیاهچه بـا اسـتفاده از رابطـه   

(Abdul-baki and Anderson, 1973).  
  :)3رابطه (

  شاخص بنیه گیاهچه )= مترمیلی(میانگین طول گیاهچه  ×درصد جوانه زنی / 100
  

علـت عـدم توزیـع    زنـی بـه  ههاي درصـد جوانـ  داده
 (Arc sin)سینوس اي و به آركصورت زاویهنرمال، به

هـاي اصــلی  بـراي سـایر صـفات از داده   . تبـدیل شـدند  
اده از ــــ ا استفـهـا بـ  داده لیـ و تحل هیـ تجز .استفاده شد

                                                                              
1. Mean Germination Time(GMT) 
2. Germination Rate 

هـا  داده نیانگیم سهیو مقا  MSTAT-Cي افزار آمارنرم
 .انجام شد دانکن ايچنددامنه با استفاده از آزمون

  

  نتایج و بحث
تجزیه واریانس وزن هزار بذر سه گروه اندازه بذر 
مورد بررسی نشان داد کـه سـه گـروه داراي اخـتالف     

ــد  1دار در ســطح احتمــال خطــاي  معنــی درصــد بودن
هاي مقادیر مربوط بـه وزن  مقایسه میانگین). 1جدول (

نشـان داده   1هزار بذر سه گروه انـدازه بـذر در شـکل    
  .تشده اس

وزن ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول 
  هزار بذر در سه گروه اندازه بذر گیاه توت روباه
Table 1. Analysis of variance (mean squares) 

of 1000 seed weight of three seed size groups of 
Salad burbent (Poterium sanguisorba) 

 
 .S.O.V      منابع تغییر

 
          اديدرجه آز
df. 

میانگین مربعات 
)MS( 

       وزن هزاربذر
1000 seed 

weight 
   اندازه بذر

  Seed size  
 
2 

 
94.926** 

    اشتباه آزمایش
 Total Error 

6 0.224 

 - Total 8      کل
  )درصد( ضریب تغییرات

)%(C.V. 
- 6.37 

    nsدار، غیر معنی **، *درصد   1و  5داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه
ns: not significant, **and *: significant at 5% and 1% 
level, respectively. 

 

 
مقایسه میانگین وزن هزار بذر در سه گروه  -1شکل 

  اندازه بذرهاي گیاه توت روباه
Fig. 1. Mean comparison of seed weight in 

three different seed size groups of Salad burbent 
(Poterium sanguisorba) 
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ــته     ــابی وابس ــورد ارزی ــفات م ــانس ص ــه واری تجزی
زنی بذر و بنیه گیاهچه توت روبـاه نشـان   قابلیت جوانه

گیـري  دازهـــ ات مورد انــداد که تأثیر دما بر کلیه صف
 آماري زنی در سطح احتمال خطايجز درصد جوانهبه
بر کلیه صفات مورد دار و اثر اندازه  بذر درصد معنی1

ــاري بررســی در ســطح احتمــال خطــاي  ــد  1 آم درص
زنـی و  همچنین اثـر متقابـل دمـاي جوانـه    . دار بودمعنی

زنـی  اندازه بذر نیز براي صفات درصد و سرعت جوانه
 آماري و شاخص بنیه گیاهچه در سطح احتمال خطاي

درصد و براي صفات طول گیاهچه و متوسـط زمـان    1
درصـد   5 آمـاري  احتمـال خطـاي  زنی در سـطح  جوانه
 ). 2جدول (دار بودند معنی

 ,Eriksson) و اریکسـون   (Wullf, 1986) ولـف، 

گزارش نمودند که تفـاوت انـدازه بـذر  عامـل      (1999
ــاران    ــال و همک ــرن ب ــوده و  ت ــد ب ــتالف رش ــم اخ  مه

(Turnbull et al.,1998)  زنـی، کادیـک و   تفاوت جوانه
مقاومت به خشکی (Caddic and Linder, 2002)   لیندر

رقابـت  (George and Bazzaz. 1999)  و جـرج و بـزاز  
. انـد ها دانسـته گیاهان را ناشی از تفاوت اندازه بذر آن

انـدازه بـذر    گزارش نمـود کـه   (Harper, 1997) هارپر

اي در بقاء و موفقیت تکثیـر  همچنین کلید تعیین کننده
ذخایر دلیل دارا بودن هاي بزرگ بهگیاهی است و بذر

هاي محیطـی  کلی براي مقابله با تنش طورغذایی باال به
 .ترنددر مرحله استقرار گیاهچه مناسب

اگرچه در مقابل گزارش نمودنـد کـه بـا انتخـاب      
هـا بـاال مـی    هاي کوچـک شـانس پـراکنش گونـه    بذر
 .Westoby et al., 2002) و  (Leishman et al., 2000رود

ــتوبی   ــولس و ویس  (Moles and Westoby, 2004)م
هاي ریز که ناشی از گزارش نمودند که این مزیت بذر

وســیله بــاد هــا بــهانــدازه، تعــداد و ســهولت حمــل آن 
علـت  هاي درشت بهتواند با بذرباشد، میوحشرات می

ها و هاي درشت براي استقرار بیشتر گیاهچهمزیت بذر
هـاي  تـر بـذر  سطح تاج پوشش بزرگ و عمـر طـوالنی  

-توانایی ظهـور گیاهچـه از عمـق    .شود درشت متعادل

ــذر    ــت ب ــف کاش ــاي مختل ــایی ، (Ruiz, 2001)ه توان
و پـراکنش و همچنـین     (Eriksson, 1999)زنـی  جوانـه 

 (Moles and Schmitt, 1985)اندازه بـذر و تـوده بـذر    
هـا بـه  توانند دالیل مهمی براي بقاء و استقرار گونـه می

  .هاي خاص باشدویژه گونه

  
  زنی بذر و بنیه گیاهچه توت روباههاي مرتبط با جوانهژگی   برخی وی )میانگین مربعات(جزیه واریانس ت - 2جدول 

Table 2. Analysis of variance (Mean squares) traits of some related to seed germination and seedling 
vigour of Salad burbent (Poterium sanguisorba)  

      )MS(میانگین مربعات     

  منابع تغییر
S.O.V 

 درجه
  آزادي
df. 

  جوانه زنی درصد
Germination 
Percentage 

  جوانه زنی متوسط زمان
Mean 

Germination 
time  

  جوانه زنی سرعت
Germination 

Rate 

  گیاهچه طول
Seedling length 

  گیاهچه شاخص بنیه
Seedling Vigour 

index  
  تکرار

Replication  3  15.865 ns  0.017 ns 0.000 ns  1.645 ns  2660.212 ns  
  ي جوانه زنیدما

Germination temperature  1 ns 0.037 4.739** 0.018** 28.080**  86766.382**  
  اندازه بذر

Seed size 
2  1425.008** 6.140** 0.016** 42.975**  346008.447** 

  اندازه بذر× زنیدماي جوانه
Germination temperature × 

Seed size  
2  207.926** 0.226 ns 0.002** 1.261 ns  34735.805** 

  اشتباه آزمایش
Total Error 

15  10.469  0.117 0.000  0.656  294.979  
  )درصد( ضریب تغییرات

Coefficient of Variation  (%)   6.66 7.84 6.83 12.01 13.77 

ns درصد   1و  5 آماري سطح احتمال خطاي دار دربه ترتیب معنی* و **، دار غیر معنی  
ns not significant, * and ** significatat sp and 1% probability level respectively. 
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  زنیدرصد جوانه

زنـی و  هاي اثر متقابل دمـاي جوانـه  مقایسه میانگین
زنـی مشـخص نمـود در دو    اندازه بذر بر درصد جوانـه 

گـراد درصـد   سـانتی  درجـه  25و  20زنـی  جوانه دماي
). 2شکل(زنی با کاهش اندازه بذر کاهش یافت جوانه

همچنین در بذرهاي با اندازه درشـت، بـا کـاهش دمـا     
اهش یافتـه،  ــــ داري کزنی به طور معنـی درصد جوانه

حالی که در دو اندازه بذر متوسط و ریز بـا کـاهش    در
زنی افـزایش یافـت کـه ایـن افـزایش      دما درصد جوانه

دار بود، امـا بـراي انـدازه    ندازه بذر متوسط معنیبراي ا

با توجـه  ). 2شکل(دار نبود بذر ریز این اختالف، معنی
 دست آمده در این تحقیق مشخص شـد کـه  به نتایج به

ــر   بـــذرهاي درشـــت داراي وضـــعیت مناســـبی از نظـ
زنـی و رشـد اولیـه    هاي درصد و سرعت جوانهویژگی

ایر محققــان نتـایج مشــابهی توسـط سـ   . گیاهچـه بودنـد  
Kulakanavar et al., 1989)  (Hampton, 1981;  گزارش

علـت  این وضعیت مناسب ممکن اسـت بـه  . شده است
ــه     ــبت ب ــذرهاي درشــت نس ــایر غــذایی ب ــزایش ذخ اف

 .بذرهاي ریز باشد

 

  
گراد و رجه سانتید 25و  20زنی زنی بذرهاي گیاه توت روباه در دو دماي جوانههاي درصد جوانهمقایسه میانگین -2 شکل

  .هاي مختلف بذردر اندازه
Fig. 2. Means comparison of Salad burbent (Poterium sanguisorba) seeds germination percentage of in 

two germination temperatures 20 and 25ċ of different seed size. 
 
 

 

   زنیجوانه زمانمتوسط 
زنـی و  تقابل دمـاي جوانـه  هاي اثر ممقایسه میانگین

زنی مشخص نمود که اندازه بذر بر متوسط زمان جوانه
زنی در متوسط زمان جوانهمقایسه میانگین  3 در شکل

ــا  گــراد ســانتی درجــه 25و  20دو دمــاي  نشــان داده ب

داري طور معنـی زنی بهکاهش دما، متوسط زمان جوانه
 .افزایش یافت

بذر افزایش  این ویژگی با کاهش اندازههمچنین 
، که این اختالف در دو اندازه بذر )3شکل ( یافت

 .دار نبودمتوسط و درشت معنی
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  گراددرجه سانتی 25و  20زنی بذرهاي گیاه توت روباه در دو دماي جوانه متوسط زمانمقایسه میانگین   -3 شکل

Fig.3. Mean comparison of mean germination time of Salad burbent (Poterium sanguisorba) in two 
temperature 20 and 25ċ 

  
  
  

 

  
  جوانه زنی بذرهاي گیاه توت روباه در سه اندازه مختلف بذر متوسط زمان مقایسه میانگین  -4 شکل

Fig. 4. Mean comparison of germination time of Salad burbent (Poterium sanguisorba) seeds in three 
different size 

 
  زنیسرعت جوانه

گونـه کـه   ی همـان ــزنهــرعت جوانـــاظ ســاز لح
دازه بـذر، سـرعت   ـــ ا کـاهش ان ــــ شـود، ب مشاهده می

طـور  ی بـه ــــ زنهـــ ر دو دمـاي جوان ــــ زنی در هجوانه
  ).5 شکل(اهش یافت ــداري کیــمعن
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گراد درجه سانتی 25و  20زنی ت روباه در دو دماي جوانهزنی بذرهاي گیاه توهاي سرعت جوانهمقایسه میانگین  -5شکل 

 .هاي مختلف بذردر اندازه
Fig. 5. Means comparison of germination rate of Salad burbent (Poterium sanguisorba, seeds in two 

germination temperatures 20 and 25c0 in different seed size. 
  

  چهطول گیاه
زنـی و انـدازه   هاي اثر دمـاي جوانـه  میانگین مقایسه

بذر بر طول گیاهچه مشخص نمود کـه طـول گیاهچـه    
شـکل  ( فـت یابا کاهش دما طول گیاهچه افـزایش مـی  

نشان داده شده  7 گونه که در شکل، همچنین همان)6
طـور  دازه بـذر، بـه  ـــ چـه بـا کـاهش ان   است طول گیـاه 

 ارتبـاط  پیرامـون  مطالعـات   .داري کاهش یافـت معنی

 داده نشـان  را متفـاوتی  نتایج نیز با عملکرد بذر اندازه

 Mian and) نفزیجــر و کــه مــاینطــوريبــه اســت

Nafziger, 1992) نیم  و و سریواستاوا(Srivastava and 

Niym, 1973) تـر بـزرگ  بذرهاي گزارش نمودند که 

 بـر  و شـده  اولیـه  رشـد  در مراحـل  محـدودیت  سـبب 

در صـورتی کـه در   . ذارنـد گتأثیر می عملکرد افزایش
این تحقیق انـدازه بـذر بـر رشـد اولیـه بـذر اثـر مثبـت         

  .داشت و گیاهچه قویتري تولید نمود

  
 .گراددرجه سانتی 25و  20زنی هاي طول گیاهچه بذرهاي گیاه توت روباه در دو دماي جوانهمقایسه میانگین  -6شکل 

Fig. 6. Means comparison of seedling length of Salad burbent (Poterium sanguisorba) seeds in two 
germination temperatures 20 and 25ċ. 



 137                                            ...                                   هايبرخی ویژگی بذر  بر اثر دما و اندازه
  

 

  
 هاي مختلف بذرهاي طول گیاهچه بذرهاي گیاه توت روباه در اندازهمقایسه میانگین  -7 شکل

Fig. 7. Means comparison of seedling length of Salad burbent (Poterium sanguisorba) seeds in different 
seed size. 

  
  شاخص بنیه گیاهچه

ــه گیاهچــه در دو مقایســه جــایگزینی شــاخص   بنی
ــه ــاي جوان ــی دم ــانتی  25و  20زن ــه س ـــگدرج راد در ـ

هاي مختلف نشان داد که با افـزایش انـدازه بـذر    اندازه
داري افـزایش  طـور معنـی  شاخص بنیه گیاهچـه نیـز بـه   

 25اي ــــه در دمــــاهچه گیـــــت و شــاخص بنیــــافــی
گـراد  درجه سـانتی  20گراد بیشتر از دماي درجه سانتی

دار اما این تفاوت تنها براي بذرهاي درشت معنـی  ،بود
  . )8 شکل(بود 

گونه کـه تشـریح گردیـد، انـدازه بـذر تـأثیر       همان
داري بر شاخص  بنیه گیاهچه داشت و با افزایش معنی

این . ایش نشان داداندازه بذر، شاخص بنیه گیاهچه افز
وجـود ذخـایر غـذایی بیشـتر در بـذرهاي       امر به علـت 

  .باشددرشت نسبت به سایر اندازه بذرها می
 

  
هاي گراد در اندازهدرجه سانتی 25و  20هاي شاخص بنیه گیاهچه توت روباه در دو دماي مقایسه میانگین  -8شکل 

  .مختلف بذر
Fig. 8. Means comparison of Salad burbent (Poterium sanguisorba) seedling vigour index in two 

germination temperatures 20 and 25ċ in different seed size. 
 

کــه در منــاطق سردســیر ســرعت بــا توجــه بــه ایــن
زنی و رشد گیاهچه بیشـتر، مطلـوب اسـت تـا از     جوانه
زدگی بذرها قبل از رشد جلوگیري شود و نیز در سرما

زنـی بـراي   ضی مناطق میـزان تولیـد و درصـد جوانـه    بع
ایجاد یک پوشش گیاهی مناسب و تولید بـاال مناسـب   

در مراتـع سردسـیري اگـر بـراي ایجـاد      است، بنابراین 
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اده شـود،  ـــ روبـاه  استف  پوشش، از بذرهاي گیاه تـوت 
 ،زنی داردعلت تأثیري که دما در مراحل اولیه جوانهبه

و متوسط اسـتفاده کـرد،    بهتر است از بذرهاي درشت

ــه  ــرا داراي ســرعت جوان ــی زی ــاالیی م ــی ب باشــند و زن
هاي ایجاد شده به سرعت رشد کـرده  بذرهاي گیاهچه

  .شودو از سرمازدگی بذرها جلوگیري می
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