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چکیده
شیمیاییتیمارهاي با استفاده از زنی بذرهاي بانک بذر خاكت جوانهاي و سرعبا هدف مقایسه تراکم، غناي گونهاین تحقیق

-به شکل تصادفی1391ماه سال فروردیناوایلگیري از خاك منطقه قرق پلور درنمونه. انجام شدبذر شکست خوابمختلف
-5(خاك از دو عمق هاي کت در منطقه مستقر گردید و نمونهمترمربعی در طول دو ترانس4پالت 10تعداد . سیستماتیک انجام گردید

ي خاك به پنج قسمت مساوي تقسیم و هر قسمت پس از تیمار به هاسپس نمونه. له اوگر برداشت شدبه وسی) مترسانتی5-10و 0
KNO3ساعت، 48به مدت %) 1(H2O2ساعت، 48به مدت ) ppm500(خاك در محلول اسید جیبرلیک کردنخیسصورت 

به مدت سه ماه تمامی بذرهاي جوانه زده به صورت .مورد کشت قرار گرفتندشاهدتیمار ساعت و72به مدت %) 2/0و % 1/0(
تراکم گیري اثرات تیمارهاي شکست خواب، عمق و اثرات متقابل این دو بر براي اندازه.هفتگی در گلخانه شناسایی و شمارش شدند

براي. استفاده شد) ANOVA(در بین تیمارها از آزمونزنیمقایسه سرعت جوانهبرايو ) GLM(از آزموناي بانک بذر غناي گونهو
که میانگین نتایج نشان داد . جفتی استفاده شدtبرداري بر ذخیره بذري خاك در هریک از تیمارها از آزمون عمق نمونهثیر أتبررسی 

داري بیشتر از تیمارهاي پراکسید به طور معنی) عدد2/4827(مترمربع عمق سطحی خاك در تیمار اسید جیبرلیک تراکم بذر در 
4/585(و تیمار شاهد ) عدد6/356(درصد 2/0، نیترات پتاسیم )عدد8/382(درصد 1/0،  نیترات پتاسیم )عدد7/942(هیدروژن 

ترتیب مربوط به تیمار اسید جیبرلیک و پراکسید هیدروژن بهبذرهادار تراکم معنیهمینطور در عمق پائینی خاك بیشترین . بود) عدد
6/2ترتیب و در تیمار پراکسید هیدروژن به9/1و 9/2ترتیب اي در عمق اول و دوم تیمار اسید جیبرلیک بهمیانگین غناي گونه. بود
زنی بذرها در تیمار سرعت جوانهکه همچنین نتایج نشان داد ). >05/0P(داري بیشتر از سایر تیمارها بدست آمد به طور معنی7/1و 

گیري شد که کاربرد تیمارهاي شیمیایی به طور کلی نتیجه). >05/0P(داري بیشتر از بقیه تیمارها بودبا اختالف معنیاسید جیبرلیک 
. منجر به ارتقاي کیفیت نتایج گرددتواند میزنیبه روش جوانهدر ارزیابی بانک بذر خاكاسید جیبرلیکهمانندشکست خواب بذر 

.ايزنی، غناي گونهزنی، سرعت جوانهک، تراکم، جوانهاسید جیبرلی: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي جوامع از مهمترین مشخصهبانک بذر خاك

,Baskin(ستیگیاه مهم راهبردهايو ازجمله ) 1998
در در گیاهان خاکروي بوده که نقش مهمی تجدید حیات 

,Grime(پراکنش، پویایی و تنوع جوامع گیاهی دارد 1992

&Hillier .( گیاهان معموال با نگهداري بخشی از بذرهاي
انداختن خیر أتخود به حالت کمون در داخل خاك و به 

قسمتی از تجدید حیات خود، تشکیل بانک بذر خاك 
,Baskin(دهند می 1998&Baskin (زنی و بذرها با جوانه
رکیب بانک بذر خاك خارج شده و با استقرار در پوشش از ت
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گیاهی روزمینی، بخشی از اجتماع گیاهی هر منطقه را 
مطالعه بذرهاي زنده ).,1977Harper(دهند تشکیل می

مدفون شده در خاك یک مطالعه بنیادي در اکولوژي و 
Erfanzadeh(شناسی گیاهیستجامعه et al., 2010.(

براي تخمین و تعیین بذرهاي را هاي متفاوتی محققان روش
,Gross(انددهکرزنی در خاك ارائه قابل جوانه ه ک) 1990

طور وسیع هایی است که بهزنی یکی از روشروش جوانه
-Ishikawa(رودکار میمطالعه بانک بذر خاك بهبراي

Goto, زنی شامل شناسایی و شمارش روش جوانه).2004
شرایط کنترل شده در گلخانه دربذرهاي سبز شده از خاك 

Boedeltje(است  et al., کلی که وجود دارد اما مش). 2002
هایی با بذرهاي زنی در یافتن گونهجوانهاین است که روش 

,Brown(خفته ناتوان است وخوابهايویژگی. )1992
متغیربسیارگونهیکبذرهايانمیحتیزنیجوانهرفتارهاي

براي بذرهايجامعهیکسطحتغییرات دراینکهاست
Leck(بوده چشمگیربسیارمختلفهايگونهبهمربوط et

al., قرار ثیر أتزنی را تحت و نتایج روش جوانه)1989
خیر أتدر بیشتر بذرهاي گیاهان، خواب بذر باعث .دهدمی

,Fenner(شودتا چند سال میزنی از چند روز در جوانه

2005Thompson &( . خواب بذر ممکن است زمان و
شکسته شدن خواب امارا کنترل کند، بذرزنیسرعت جوانه

Kaye(زنی آن استبذر شرطی الزم براي جوانه et al.,

براي افزایش میزان زنیدر روش جوانهبنابراین. )1997
کیفیت ارزیابی بانک بذر ارتقاي زنی بذرها و موفقیت جوانه

برايتوان از تیمارهاي شیمیایی و محیطی زیادي میخاك
تنها البته . کاهش یا برطرف کردن خواب بذرها استفاده کرد

برايمطالعات بانک بذر خاك بیشترهایی که در روش
شود، روش سرمادهی در شکست خواب بذر استفاده می

سه ماه و روش گراد از یک تادرجه سانتی4تا 2دماي 
Erfanzadeh(باشدمی) اعمال تیمار خشکی(گرمادهی  et

al., رسمی تجزیه بذرن امتخصصانجمن ).2010
)Association of Official Seed Analysis:AOSA( و

ISTA: International Seed(المللی آزمون بذرانجمن بین

Testing Association(را براي شکست هاي مختلفیروش

از .اندزنی بذر گیاهان پیشنهاد دادهخواب و تحریک جوانه
سرمایی، استفاده بنديچینهتوان بهها مین این روشتریمهم

جیبرلین، نیترات (زنی هاي مختلف تحریک جوانهاز محلول
دهی ، خراش...)پتاسیم، اسید نیتریک، تیوره، اتانول و

اشاره ... ی و هاي نوري، دمای، تناوب)مکانیکی و شیمیایی(
,Sarmadnia(د کر یک ) GA3(اسیدجیبرلیک . )1997

هاي مهم رشد است که براي محرك شیمیایی و از هورمون
زنی مورد کنترل و شکستن خواب بذر از طریق القاي جوانه

,Iglesias(گیرداستفاده قرار می 1997Babiano &(.از
براي هاي مختلف هاي شیمیایی که در غلظتدیگر محرك

کار زنی و شکستن خواب بذر گیاهان بهافزایش جوانه
قاسمی گلعذانی و دلیل، (رود، محلول نیترات پتاسیم می

محمودزاده و همکاران، (وژن رو پراکسید هید) 1390
در ) 1381(شریعتی و همکاران ،مثالعنوانبه.است) 1382

تیمارهاي مختلف بر شکستن خواب بذر پنج ثیر أتبررسی 
Achillea(ت مختلف بومادران جمعی millefolium ( به این

قسمت در 500نتیجه رسیدند که اسید جیبرلیک با غلظت 
بهترین ) درصد2/0(و نیترات پتاسیم ) ppm(میلیون 

. باشندتیمارهاي شکستن خواب بذر این گونه دارویی می
بر روي واکنش )1998(و همکاران Naredoنتایج تحقیقات 

Oryza(جنس برنج هايگونه L. ( به تیمارهاي شکست
خواب بذر، نشان داد که تیمارهاي شیمیایی مثل پراکسید 

ساعت همراه با 48یا 24به مدت ) H2O2(هیدروژن 
تواند در شکستن خواب و بهبود هاي حرارتی بهینه میرژیم
محمودزاده و .باشدثر ؤمهاي برنج گونهرهايزنی بذجوانه

شکستن براياثر تیمارهاي مختلف را )1382(همکاران 
با هم ) Melilotus officinalis(خواب بذر یونجه زرد 

تیمار بذر با مقایسه کرده و نتایج مطالعات نشان داد که 
هاي مختلف اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم و پراکسید غلظت

زنی بر تحریک جوانهثیري أتهیدروژن در اغلب موارد هیچ 
.ندارد

به روش ارزیابی خصوصیات بانک بذر خاكدر 
شکستن خواب برايانتخاب تیمار مناسب براي ، زنیجوانه

جایگزین مناسبی براي تیمار که بتواندبذرهاي بانک بذر
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در نتایج موجودتفاوتبا توجه بههمچنینوسرمادهی شود
هاي شیمیایی مختلف بر شکستن خواب و محركثیر أت

تحقیق این ها در گیاهان مختلف، زنی بذرتحریک جوانه
ها بر شکست خواب و منظور بررسی اثر این محركبه

اي از بذرهاي موجود در بانک زنی مجموعهتحریک جوانه
براي باالبردن سرعت تیمارتا بهترین شدبذر خاك اجرا 

زده و زنی بذرها، افزایش تراکم بذرهاي جوانهجوانه
در ، بذر خاك ارائه شدههاي موجود در بانکشناسایی گونه

در نتیجه باعث ارتقاي کیفیت نتایج مطالعه بانک بذر خاك 
.زنی گرددروش جوانه

ها مواد و روش
کیلومتري 108مراتع قرق پلور در :منطقه مورد مطالعه

کیلومتري شمال پلور در 8غرب شهرستان آمل و در جنوب
20́12ͦ35ʺالر در عرض جغرافیایی-مسیر جاده پلور

. شرقی قرار دارد23́32ͦ52ʺشمالی و طول جغرافیایی 
متوسط . متر باالتر از سطح دریاست2361ارتفاع منطقه 

متر، متوسط درجه حرارت میلی2/545بارندگی ساالنه 
4گراد، متوسط حداقل دماي ساالنه درجه سانتی9ساالنه 

8/12گراد و متوسط حداکثر دماي ساالنه درجه سانتی
مرطوب سرد بوده اقلیم منطقه نیمه. باشدگراد میجه سانتیدر

سیلتی بوده و - و بافت خاك این منطقه لومی تا لومی
).1385نیا، قلیچ(باشد می2/7-4/7اسیدیته خاك 

قیاق هايترکیب گیاهی غالب در مراتع منطقه شامل گونه
(Elymus hispidus Barkworth. & Dewey.)، گون

Astragalus gossypinus(ايپنبه Fisch. ( و استپی.)Stipa

hohenackeriana Trin. & Rupr(این منطقه از . باشدمی
ثیر أتمنظور بررسی سال است که به20مراتع پلور بیش از 

مرتع با و خاكقرق بر وضعیت و گرایش پوشش گیاهی
دو هکتار توسط وزارت جهاد کشاورزي برابرمساحتی 

عنوان قرق به) جنگلها و مراتع کشورتحقیقاتسسه ؤم(
.      تحقیقاتی در نظر گرفته شده است

منظور بررسی ذخایر بذري به: برداري از خاكنمونه
زمانی که هنوز 1391ماه سالدر اوایل فروردین،خاك

در داخل منطقه ، بودندبذرها به علت برودت هوا جوانه نزده 
سیستماتیک -تصادفیبرداري به شکل قرق اقدام به نمونه

متري عمود بر هم 100به این منظور از دو ترانسکت . شد
20استفاده شده و در امتداد هر ترانسکت به فواصل منظم 

برداري با تا نمونهمترمربعی قرار داده شد4هاي متري پالت
در مجموع روي هر . پراکنش مناسبی از منطقه انجام بگیرد

هاي خاك مستقر شده و نمونهمترمربعی 4پالت 5ترانسکت 
5به قطر ياوگرمنظور با استفاده ازنیبد.برداشت گردید

5- 10و 0-5از دو عمق ) Core(نمونه40،متریسانت
Chaideftou(متري سانتی et al., .برداشت شد)2009
در پاکت عمقی در هر پالت هاي هر طبقهنمونهسپس

شماره پالت و (گذاري برچسبوشدهختهیرايجداگانه
خاك برداشت شده يهانمونهدر آزمایشگاه . شدند)عمق

طور کامل با دست مخلوط و هر عمق به مربوط به هر پالت
و هر قسمت تحتشدمیتقسيقسمت مساوپنجبه بعدو 

20هاي مربوط به هر تیمار نمونه. قرار گرفتماریتیک
5فر تا آن مربوط به عمق صمورد 10نمونه بود که 

10تا 5آن مربوط به عمق مورد دیگر 10و متريسانتی
. بودمتري سانتی

تیمارهاي مختلف خاك
مرك آلمان با غلظت ) GA3(تیمار اسید جیبرلیک . 1
شریعتی (ساعت48به مدت ) ppm(قسمت در میلیون 500

Keshtkar؛۱۳۸۱، و همکاران et al., 2008.(
مرك آلمان با غلظت ) KNO3(تیمار نیترات پتاسیم . 2

زاده و همکاران، محمود(ساعت72درصد به مدت 1/0
Ali؛1382 et al., 2011(.
درصد به مدت 2/0تیمار نیترات پتاسیم با غلظت . 3

Ali)؛1386قاسمی پیربلوطی و همکاران، (ساعت72 et

al., 2011.
درصد به مدت 1تیمار پراکسید هیدروژن با غلظت . 4

Naredo؛1382محمودزاده و همکاران، (ساعت48 et al.,

1998.(
قاسمی پیربلوطی و ) (آبیاري با آب مقطر(تیمار شاهد . 5

).1386همکاران،
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ها در آزمایشگاه آماده گردید و هر از این محلولیکهر
قسمت خاك داخل ظروف پالستیکی ریخته شده و با یکی 

مدت ذشت پس از گ. هاي آماده شده غرقاب شداز محلول
هاي بانک بذرنمونهزمان تعیین شده براي هریک از تیمارها،
.براي کشت به محیط گلخانه منتقل گردید

نمونه از 100(هاي بانک بذرنمونه:کشت در گلخانه
درجه 18-25دماي در محیط گلخانه با )دو عمق

پالستیکی يهاینیو رطوبت کافی در داخل سگرادسانتی
،باشندکه در زیر حاوي چند سوراخ میمترسانتی35×40

هاي خاك بر روي نمونه،ینیدر داخل هر س. شدندکشت 
به ) مترسانتی3ضخامت به (سترون الیه نازکی از ماسه 

متر سانتی2تا ضخامت آنها بیشتر از نداي پخش شدگونه
در معرض نور و هوا قرار گیرند و از هاتا کلیه بذر،نباشد

Erfanzadeh(زنی برخوردار شوندنهشانس باالي جوا et

al., هاي بانک بذر به شکل گلدان،پس از کشت. )2010
و ) صورت اسپريبا آب شهري و به(روزانه آبیاري شد 

در فواصل منظم یعنی هاي در حال ظهور نهالمدت سه ماه به
هادر نهایت از گلدانوبه صورت هفتگی شمارش، شناسایی

هاي اعمال دقت الزم در شناسایی گونهبراي .گردیدندحذف 
گیاهی، از هر گونه گیاهی چند پایه به محیط کشت مناسب 

.خوبی قابل شناسایی شوندانتقال داده شد، تا زمانی که به
پس از طی مدت زمان سه ماه دیگر هیچ بذري در داخل 

Nicol(ها سبز نشد گلدان et al., 2007.(
هاي بانک بذر خاك شامل داده:هاي بانک بذر خاكداده

تا 5و 5تا شمارش بذرهاي جوانه زده در دو عمق صفر
بذر در تراکمهاي میانگین. متر بوده استسانتی10

در زدهبذرهاي جوانهبر حسب تعدادتیمارهاي مختلف
اي با استفاده از شاخص غناي گونه. مترمربع برآورد گردید
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بذر در تیمار نیترات پتاسیم H2O2( ،586(هیدروژن 
)KNO3 (1/0 ،بذر در تیمار نیترات پتاسیم 548درصد
)KNO3 (2/0 بذر در تیمار شاهد از طریق 828درصد و
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. ها شمارش شدندرویش نو رسته
گونه گیاهی 16در مجموع در بانک بذر خاك، تعداد 

بیشترین حضور . تیره تعلق داشتند12مشاهده شد که به 
بوده و پس ) Brassicaceae(بوشبها مربوط به تیرهگونه

گندمیانو) Polygonaceae(بندهاي هفتاز آن تیره
)Poaceae (هاي تعداد گونه. هاي بعدي قرار داشتنددر رده

مشاهده شده در تیمارهاي اسید جیبرلیک، پراکسید 
2/0درصد، نیترات پتاسیم 1/0هیدروژن، نیترات پتاسیم 

از . گونه بودند8و 6، 8، 10، 12ترتیب درصد و شاهد به
این تعداد گونه شناسایی شده سه گونه منحصرا در تیمار 
اسید جیبرلیک و یک گونه نیز تنها در تیمار پراکسید 

.Desv (.L)(دو گونه ازملک. هیدروژن شناسایی شد

Cardaria draba( و استپی)Stipa hohenackeriana

Trin. & Rupr. (پنج تیمار مشترك بوده استنیز در.
نوع تیمار شکست خواب بذر و عمق بر روي ثیر أت

نتایج آزمون تجزیه واریانس دوطرفه : تراکم بانک بذر خاك
)GLM ( بیانگر این بود که اثر تیمار، عمق و اثر متقابل این

جدول (دار بوده است دو بر روي تراکم بانک بذر خاك معنی
عمق بر روي تراکم بانک بذر ثیر أتبررسی ). 1شکل ،1

،دار شدجفتی نیز معنیtستفاده از آزمونخاك با ا
بذرهايتعداد که با افزایش عمق در هر پنج تیمار،طوريبه

. )>05/0P(شدت کاهش یافتمدفون شده در خاك به
میانگین تراکم بذر در عمق اول و دوم تیمار اسید جیبرلیک 

عدد بذر در مترمربع، در تیمار 2/636و 2/4827ترتیب به
عدد بذر در 5/471و 7/942ترتیب دروژن بهپراکسید هی

ترتیب درصد به1/0مترمربع، در تیمار نیترات پتاسیم 
عدد بذر در مترمربع، در تیمار نیترات 5/203و 8/382

عدد بذر در 5/190و 6/356ترتیب درصد به2/0پتاسیم 
عدد 8/241و 4/585ترتیب مترمربع و در تیمار شاهد به

).1شکل (بدست آمد بذر در مترمربع 

تیمار شکست خواب بذر و عمق بر روي تراکم بانک بذر خاكثیر أتنتایج حاصل از -1جدول 
.FSigمیانگین مربعاتdf(k-1)مجموع مربعاتمنبع تغییرات

00/0٭٭81/135850074953/3396251451/6تیمار
004/0٭٭312/46326391312/4632639800/8عمق

001/0٭٭102274604041/2556865857/4تیمار×عمق
01/0دار در سطح اختالف معنی:٭٭

1/0بین تیمارهاي اسید جیبرلیک، پراکسید هیدروژن، نیترات پتاسیم ) اشتباه معیار±(بانک بذر خاك ) تعداد در مترمربع(تراکم میانگین-1شکل 
برداري درصد و شاهد به تفکیک دو عمق نمونه2/0درصد، نیترات پتاسیم 

.باشدبین پنج تیمار میبرداري خاك ومیان دو عمق نمونهدهنده اختالف تراکم بذر خاكنشانترتیببهکوچکحروف بزرگ و

bbb

5-10عمق 

اسید جیبرلیک
پراکسید هیدروژن

%0/1نیترات پتاسیم 
%0/2نیترات پتاسیم 

شاهد
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نوع تیمار شکست خواب بذر و عمق بر روي ثیر أت
نتایج آزمون تجزیه واریانس : اي بانک بذر خاكغناي گونه

دوطرفه بیانگر این بود که اثر تیمار و عمق بر غناي بانک 
باشد، در صورتی که اثر متقابل این دو دار میبذر خاك معنی
نتایج ). 2کل ش،2جدول (دار نیست اي معنیبر غناي گونه

ناي داري بر غمعنیثیر أتجفتی نشان داد که عمق tآزمون 
اي در همه تیمارها داشته و غنا در همه تیمارها در گونه

بیشتر بوده است) مترسانتی5صفر تا (عمق اول 
)05/0P<( .اي در عمق اول و دوم تیمار میانگین غناي گونه

، در تیمار پراکسید 9/1و 9/2ترتیب اسید جیبرلیک به
1/0، در تیمار نیترات پتاسیم 7/1و 6/2ترتیب هیدروژن به

2/0، در تیمار نیترات پتاسیم 1و 9/1ترتیب درصد به
2/1و 2ترتیب و در تیمار شاهد به1/1و 7/1درصد 

.)2شکل(بدست آمد

تیمار شکست خواب بذر و عمق بر روي غناي بانک بذر خاكثیر أتنتایج حاصل از -2جدول 
.FSigمیانگین مربعاتdf(k-1)مجموع مربعاتتغییراتمنبع 

00/0٭٭1/164025/4862/5تیمار
00/0٭٭640/171640/17689/25عمق

46/04115/0167/0ns954/0تیمار×عمق 
.دار نبودمعنی05/0اختالف در سطح ns:،  01/0دار در سطح اختالف معنی:٭٭

درصد، 1/0بین تیمارهاي اسید جیبرلیک، پراکسید هیدروژن، نیترات پتاسیم ) اشتباه معیار±(اي بانک بذر خاك گونهغناي میانگین -2شکل 
برداري دو عمق نمونهدرصد و شاهد به تفکیک 2/0نیترات پتاسیم 

.باشدن پنج تیمار میبرداري خاك و بیاي میان دو عمق نمونهدهنده اختالف غناي گونهترتیب نشانکوچک بهحروف بزرگ و 

زنی ب بذر بر سرعت جوانهنوع تیمار شکست خواثیر أت
)ANOVA(طرفهنتایج آزمون تجزیه واریانس یک:هاگونه

تیمار ثیر أتي،مترسانتی0-10بیانگر این بود که در عمق 
در زنی بذرهاي بانک بذر بر سرعت جوانهاسید جیبرلیک 

1/0با تیمارهاي پراکسید هیدروژن، نیترات پتاسیم مقایسه
دار درصد و شاهد بسیار معنی2/0درصد، نیترات پتاسیم 

)01/0P< (در تیمار بذرها زنیسرعت جوانه. بوده است
تعداد بذرهاي فراوانی تجمعیبر حسب(اسید جیبرلیک 

هفته12در پایان )زده در مترمربع به صورت هفتگیجوانه
که بسیاربذر جوانه زده در مترمربع بود67/20942برابر

زنیسرعت جوانهدر حالی که،بودبیشتر از بقیه تیمارها 
1/0در تیمارهاي پراکسید هیدروژن، نیترات پتاسیم بذرها

برابرترتیب درصد و شاهد به2/0درصد، نیترات پتاسیم 
بذر جوانه 14/3261و 99/2292، 94/2323، 05/5656

).3شکل(بدست آمدزده در مترمربع 
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زنی هاي مربوط به سرعت جوانهمنحنی(برخی تیمارهاي شیمیایی شکست خواب بذر ثیر أتزنی بذرها تحت بررسی روند سرعت جوانه-3شکل 
).باشندزنی بر هم منطبق میدرصد به دلیل مشابه بودن روند سرعت جوانه2/0درصد و نیترات پتاسیم 1/0پتاسیم در دو تیمار نیترات بذرها 

بحث 
مطالعات انجام شده در زمینه بانک بذر خاك، بیانگر این 

زنی همه بذرهاي موجود در بانک است که در روش جوانه
دلیل رفتارهاي زنی نبوده و بهبذر خاك قادر به جوانه

زنی و خواب بذرها، این روش توانایی متفاوت در جوانه
,Harper(یافتن بذرهاي خفته را ندارد تحقیقات). 1977

گذشته بیانگر این است که تنها تیمار مورد انجام شده در
هايشکست خواب بذربرايزنی استفاده در روش جوانه

,Gross(باشد مدفون شده در خاك، تیمار سرمادهی می

دهند که اثر سرما هاي فیزیولوژیکی نشان میبررسی). 1990
گردد به زنی آنها میبر بذرهایی که در نهایت منجر به جوانه

هاي درونی بذر و افزایش غلظت تغییر نسبت هورموندلیل
یربلوطی قاسمی پمطالعه.)1387نصیري، (باشد جیبرلین می

هاي بیانگر این است که در اغلب موارد محرك)1386(
تواند اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم میمانندشیمیایی 

جایگزین سرمادهی شود و باعث شکست خواب در بذر 
دست آوردن حداکثر میزان بهبرايبنابراین . گیاهان شود

کیفیت ارزیابی ارتقاي تر و مطالعه دقیقزنی،جوانه
خصوصیات بانک بذر خاك، کاربرد تیمارهاي شیمیایی 

بانک بذر خاك هايتواند در شکستن خواب بذرمناسب می
هاينتایج این مطالعه نشان داد که تراکم بذر. ثر واقع شودؤم

داري زده در مطالعات بانک بذر خاك با اختالف معنیجوانه
یی و از بقیه تیمارهاي شیمیایشتر بدر تیمار اسید جیبرلیک 

بر اساس مطالعاتی که در زمینه کاربرد اسید .تیمار شاهد بود
در هازنی بذریبرلیک بر روي شکست خواب و جوانهج

است، متخصصان بذر معتقدند که انجام شدهگیاهان مختلف 
دن کرتواند جانشین مناسبی براي برطرف این هورمون می

بر ثر ؤمنیاز سرمایی بذر یا حتی فراتر از آن کلیه عوامل 
,Bewley & Black(زنی بذر باشد جوانه شاید ). 1985

شکست برايدر گذشته ن امحققبتوان گفت قریب به اتفاق 
هاي مختلفی زنی بذر گیاهان، غلظتخواب و تحریک جوانه
تواند اند که دلیل اصلی آن میکار بردهاز اسید جیبرلیک را به

خواب و میزان این هورمون بر شکست ثر ؤممثبت و ثیر أت
.هاي شیمیایی دیگر باشدنسبت به محركهازنی بذرجوانه

نشان داد ) 2006(و همکاران Nadjafiبررسی عنوان مثال به
که در بین تیمارهاي مختلف، تیمار اسید جیبرلیک اثر 

جوانه زده دو گونه دارویی هايداري بر تراکم بذرمعنی
Teucrium(و مریم نخودي ) Ferula gummosa(باریجه 

polium (و اعمال تیمار جیبرلین به غلظت شتداppm

درصد 40تا 21که بین را زنی بیشترین درصد جوانه500
و همکاران Keshtkarاي کهدر مطالعه. کرداست، بیان 

گون زنی و شکستن خواب بذر گونهبر روي جوانه) 2008(
باالترین انجام دادند، ) Astragalus cyclophyllon(علفی

تحت تیمار محلول اسید ) درصد81(زنی درصد جوانه
مطالعه از این در . مشاهده شدppm500جیبرلیک با غلظت 

درصد در تیمار 62بذر جوانه زده در گلخانه، تعداد کل
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7درصد در تیمار پراکسید هیدروژن، 16اسید جیبرلیک، 
درصد در 6درصد، 1/0درصد در تیمار نیترات پتاسیم 

درصد در تیمار شاهد 9درصد و 2/0نیترات پتاسیم 
هاي ظهور کرده در تیمار تفاوت زیاد بین تراکم. مشاهده شد

این باشد که ید ؤمتواند اسید جیبرلیک با بقیه تیمارها می
اسید جیبرلیک در شکست دوره خواب و افزایش میزان 

. واقع شده استثر ؤمبانک بذر خاك هايزنی بذرجوانه
هاي شیمیایی مانند اسید ز دالیل اثر مثبت محركیکی ا

هاي زنی بذر گونهجیبرلیک بر شکست خواب و جوانه
گیاهی مختلف، مربوط به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در 

زنی مانند آبسیزیک اسید بذر و کاهش مواد بازدارنده جوانه
)ABA (شکست تواند باعث باشد و این هورمون میمی

Kucera(خواب فیزیولوژیک ناشی از رویان بذر گردد  et

al., نتایج بیانگر این بود که بیشترین همچنین .)2005
و بودهاي مربوط به تیمار اسید جیبرلیک میانگین غناي گونه

بانک بذر خاك ايگونهاز غنايرا این تیمار برآورد بهتري 
27در پنج تیمار، از کل غناي مشاهده شده .منطقه ارائه داد

درصد در تیمار پراکسید 23درصد در تیمار اسید جیبرلیک، 
درصد، 1/0درصد در تیمار نیترات پتاسیم 16هیدروژن، 

درصد 18درصد و 2/0درصد در تیمار نیترات پتاسیم 16
هادالیلی که براي تراکم باالي بذر. در تیمار شاهد دیده شد
تواند در افزایش غناي میشد،بیاندر تیمار اسید جیبرلیک 

اي بذرها در تیمار اسید جیبرلیک نسبت به بقیه تیمارها گونه
که بین پنج نشان دادهمچنین نتایج این مطالعه .باشدثر ؤم

داري وجود زنی اختالف معنیتیمار از لحاظ سرعت جوانه
زنی در تیمار اسید جیبرلیک بیشتر از داشته و سرعت جوانه

رسد تیمار خاك با اسید نظر میبهبنابراین . ودبقیه تیمارها ب
جیبرلیک سبب کاهش تراز هورمونهاي بازدارنده و افزایش 

مدفون شده در خاك هاي هاي محرك در بذرتراز هورمون
زنی و سرعت جوانهقابلیتشده و بدین ترتیب سبب افزایش 

. گرددبانک بذر خاك میيهابذر
در این مطالعه مشاهده شد که عمق یک ،براینعالوه

بانک بذر خاك ايو غناي گونهبر شاخص تراکمثر ؤمعامل 
در هر پنج تیمار در خاكبانک بذريو غنابوده و تراکم

در بیشتر . بیشتر بوده است) مترسانتی0- 5(عمق اول 
مطالعاتی که در بانک بذر خاك انجام شده حضور بخش 

یه سطحی خاك گزارش شده استاي از بذرها در العمده
)Erfanzadeh et al., به داخل خاك هانفوذ بذر).2010

سن، شکل، اندازه بذر و خلل و فرج خاك ثیر أتتحت 
به اعماق خاك توسط رهاباشد و بخشی دیگر از انتقال بذمی

,Thompson(شود موجودات زنده خاك انجام می 1979&

Grime .(
دست آمده در این پژوهش بهطور کلی، از اطالعاتبه

یکی از زنیدر روش جوانهتوان نتیجه گرفت که می
ايگونهو غنايراهکارهاي مفید براي افزایش تراکم 

هايزنی بذرجوانه زده و افزایش سرعت جوانههايبذر
دستیابی به تیمارهاي مناسبی است که بانک بذر خاك

. دکنموجود در خاك را تسهیلهايشکست خواب بذر
زنیروش جوانهکناردرکاربرد تیمارهاي شیمیایی بنابراین 

تیمار کاربردهمانندتواند میتیمار اسید جیبرلیکهمانند
هايزنی بذردر شکست خواب و افزایش جوانهسرمادهی 

.شودواقع ثر ؤمبانک بذر خاك 
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Abstract
This study aimed to evaluate the effect of different chemical treatments used for
breaking of seed dormancy on soil seed bank properties (density, species richness and
seed germination rate). Soil sampling was done in sub-alpine Polur rangelands in 2012
after natural cold stratification. Therefore, 10 (4 m2) plots were systematically
established along two transects. Soil samples were then divided into five equal sub-
samples in the laboratory. Each subsample was treated by one seed dormancy breaking
method, i.e. gibberllic acid (GA3: 500 ppm) for 48 hours, H2O2 (1%) for 48 hours,
KNO3 (0.1% and 0.2%) for 72 hours and without treatment (control). All germinated
seeds in the greenhouse were checked and counted for a 3-month period every week.
ANOVA was applied to compare seed germination rate among different treatments.
General Linear Model was used to evaluate the effect of method, soil depth and the
interactions on soil seed bank characteristics. In addition, paired t-test was used to
compare the properties of soil seed bank of each treatment between the two depths. The
results showed that seed bank density per m2 was highest in the treatment of gibberllic
acid in upper soil layer (4827.2 seeds) compared with H2O2 (1%) for 48 hours (942.7
seeds), KNO3 of 0.1% (382.8), KNO3 of 0.2% (356.6) and control (585.4 seeds).
Similarly, in the lower soil depth, the highest seed density was observed in the
treatments of gibberllic acid and H2O2 (1%) for 48 hours, respectively. The average
seed richness in upper and lower soil depths was highest in the treatments of gibberllic
acid (2.9 and 1.9) and H2O2 (1%) for 48 hours (2.6 and 1.7), respectively (P<0.05).
Seed germination rate was highest in the treatment of gibberllic acid compared with the
other treatments (P<0.05). We concluded that chemical methods such as gibberllic acid
could be useful for breaking seed dormancy in the precise studies of the soil seed bank.

Keywords: Density, germination, germination rate, gibberllic acid, species richness.


