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 چكيده
 ريغ یبرداربهره که استاستان هرمزگان  خوشخوراک و يمهم مرتع یهاگونه از يکی( Taverniera cuneifolia) هرش گونه     
و  يکشت زراع و قيدق یزیربا برنامه تنها وگونه با ارزش شده است  نیا يعيطب یهاشگاهیرو یاز اندازه باعث نابود شيو ب ياصول
 بذرهای يبررس نیدر ا گونه برداشت. نیحفظ بقاء ا برای یثرؤمگام  توانيم شگاهیدر رو اهيکشت گ جیتناوب برداشت و ترو تیرعا
دقيقه، قرار دادن در  15شامل قرار دادن در اسيد سولفوریک به مدت  رویشيپيشتيمارهای  لهيو بوس آوریجمعاز دو منطقه  اهيگ

در محلول جيبرليک اسيد  خيس کردنبه مدت یک ساعت(،  C70° ی)دما گرمدقيقه، قرار دادن در آب 30 اسيد سولفوریک به مدت
موالر  1/0در محلول نيترات پتاسيم با غلظت  خيس کردنبا ماسه،  يدهساعت، خراش 24گرم در ليتر به مدت يميل 1000با غلظت 
ار( مقایسه شدند. با توجه به و با شاهد )بدون تيم هشدساعت تيمار  24به مدت  يدر آب معمول خيس کردنساعت،  24به مدت 

 15به مدت  کیسولفور ديقرار دادن در اس یمارهايت نيب نیدر ا داشتند. یشتريب يزنجوانهنسبت به شاهد درصد  مارهايهمه ت ج،ینتا
 ديقرار دادن در اس ماريداشتند. ت یبرتر مارهايت رینسبت به سا لحاظ نیو از ا بذرها يزنجوانهدرصد  100باعث  قه،يدق 30و 

 یدارا قهيدق 30به مدت  کیسولفور دياسقرار دادن در  ماريو ت يزنجوانهسرعت  نیشتريب یدارا قهيدق 15به مدت  کیسولفور
 بود. چهساقه طولو  چهشهیر طول نیشتريب
 

 .يدهو خراش يزنجوانه توليد نهال، ،ميپتاس تراتين د،ياس کيبرليج ک،یسولفور دياس :كلیدي هايواژه
 

 مقدمه
گرایش دامداران به افزایش شممار دام بمدون در نظمر    
گرفتن ظرفيت چمرای مراتمع در منماطق خشمک، خطمر      

همای بما ارزش   و از بين رفمتن گونمه  تخریب بيشتر مراتع 
را چرای بيش از حد و زودهنگام  بدليلگونه هرش، مانند 

همای منمابع   در عرصه انگياه منظور حفظبه. در پي دارد
عنموان یمک راه   هامکان اهلي کردن و کشت گياه ب، طبيعي

شروه . ازجملم قرار گيمرد مورد بررسي باید حل اصولي 
 تيمارهمای  بمه  دسمتيابي  گياهان، این تکثير در موثر ایه

 را بذر خواب شکستن که است ایي مناسبيوشيم فيزیکي
 درصمد  بيشمترین  تمرین زممان،  کوتماه  در و نموده تسهيل
ی بمومي در مقایسمه بما    هاگونهشود. موجب را زنيجوانه

و  نمدارد گياهان غير بومي، مشکل امراض و آفات جدی 
یا حداقل ناقل امراض و آفات جدید نيست. ورود امراض 
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و آفات جدید در یک منطقه نه تنها فلور منطقه را تهدیمد  
محصوالت برای را شماری بلکه معضالت بي ،خواهد کرد

در ضممن در صمورت    .زراعي و باغي ایجاد خواهد نمود
ی بومي بندرت دچار خشمکيدگي و  هاگونهاستقرار اوليه، 

ی بمومي سمازگار   هاگونهآسيب خواهند شد و از آنجا که 
پس از سپری شدن مراحل بحراني اسمتقرار   هستند،منطقه 

ی بمومي بما ابهمام و    هما گونهکاری با های نهالاوليه طرح
 همایي تضممين  بلکه آینده چنين پروژه ،ر مواجه  نشدهخط
عممالوه بممر توليممد علوفممه و  هممرش گونممه  .گممرددمممي
، بمه دليمل برخمورداری از تماش پوشمش      خموراکي خوش

ارد گسترده در جلوگيری از فرسایش خاک نقش مهممي د 
بمومي از گمل  های فراوان، زنبور عسل توليد گل دليلبهو 

 کندمنبع مهم تغذیه استفاده ميعنوان یک ههای این گونه ب
(Asadpour, 2015.)   گونه مرتعي هرش، گيماهي از تيمره 

کوتاه های درختچه ( است.Papilonaceaeآسایان )پروانه
همای جموان انمدکي    بدون کرک یا در بخمش  یهاشاخهبا 

گمل ، ایبرگچمه تمک اغلب ها برگ،دارکردآلود،گوشوارک
گمل بما   کاسه ،عدد گل 20گاهي تا  10تا  2آذین انبوه با 

کرک پراکنده یا تقریبا بدون کرک، جام گل ارغمواني کمم  
نيمام   ،قاعده خامه کرکمي  ،تخمدان کم و بيش کرکي ،رنگ
راکنده یا بدون کرک های پکرکبا  قسمتي 4تا  1دار پایک

در اسمتان هرمزگمان دامنمه    (. Rechinger, 1984اسمت ) 
در منطقمه   متمر  10از ارتفما   ارتفاعي گسترش این گونه 

متمر در کموه انموه     2100دیوان بندرلنگه و چاه فعله تما  
 ,Asadpourباشمد ) پردی واقع در شهرستان بسمتک ممي  

متنو  از نظر وضعيت  اً(. گونه هرش در شرایط نسبت2015
های این گونمه فاقمد   خاک قرار ندارد. خاک در رویشگاه

قليمایي و   آناسميدیته  شني لومي و  . بافت خاکاستگچ 
در منماطق مختلممت متغيممر   02/8تمما  68/7ان آن از ميمز 

است. خاک رویشگاه هرش از نظر ميزان مواد آلي فقير و 
ی، دارای بيشترین ميزان کمربن  مترسانتي 45تا  0در الیه 

آلي است و در مجمو  در مناطق مختلمت درصمد کمربن    
در مناطق مختلت در نوسان  26/0تا  09/0مواد آلي بين 

ميلمي   79/7تا  413/0یکي خاک بين است. هدایت الکتر

ا توجه متغير بوده که بدرمناطق مختلت  مترسانتيموس بر 
به ميزان درصد سدیم قابمل تبمادل، همدایت الکتریکمي و     

همای غيمر شمور و معممولي     اسيدیته خماک، جمزو خماک   
کلسميم( بما    و ها )سدیم، منيزیمگردد. کاتيونمحسوب مي

درصد  خاک وجود دارد.های مقادیر متفاوت در تمام الیه
در  42/25تما   96/2شونده )ميزان آهمک( از  مواد خنثي

. (Asadpour, 2015)اسممت منمماطق مختلممت در نوسممان 
Addis (2003)،   گزارش کرد که تيمار اسيد سمولفوریک

ر دقيقممممه بممممر روی بممممذ 40-10بممممه مممممدت  98%
Tavernieraabyssinica  زنيجوانهسبب افزایش درصد 

. همچنين تيممار بما   شودمي %98در تيمار شاهد به  %8از 
ه مدت یمک سماعت باعمث افمزایش     ب (C 70°) آب گرم
گردید. در مناطقي که شوری آنها بمين   %57تا  زنيجوانه

فاکتور محيطي اصلي کمه روی   ،درصد است 4/2تا  8/0
بمذرها  اسمت.  گذارد شوری ميتأثير  هرش بذر زنيجوانه

داشمتند.   زنمي جوانمه درصمد   56ری در شرایط بدون شو
2MgCl, KCl ,همای بذرها بما افمزایش نممک    زنيجوانه

3CO2Na, 4MgSO, NaCl .کربنمات سمدیم    کاهش یافت
ه ب ،بذر جلوگيری کرد زنيجوانهها از بيشتر از سایر نمک

در  زنمي جوانهميلي مول، درصد  300که در غلظت طوری
این تيمار صفر ولي در تيمار کلرید سدیم با همين غلظمت  

سمرعت و درصمد    درصمد بمود.   67/26 زنيجوانهدرصد 
در بذرهایي که بوسيله اسيد سولفوریک تيممار   زنيجوانه

 زنمي جوانمه درصد  شده بودند بيشتر از سایر تيمارها بود.
جوش،آب ولرم،اسميد   در تيمارهای اسيد سولفوریک،آب

، 67 بترتيهپي پي ام( و شاهد ب 250)با غلظت جيبرليک 
),Mangalorkar بود  67/38و  57/50، 33/67، 80/62

)2013. 
آوری بذر و محل جمعتأثير این بررسي با هدف 

رویشي در توليد نهال گونه مرتعي هرش تيمارهای پيش
 در استان هرمزگان انجام شد.
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 هاروش و مواد
های اصلي این گونه و بررسي با مراجعه به رویشگاه

به مرحله رسيدگي فيزیولوژیکي بذرها فنولوژی آن وقتي که 
تفاوت مرسيدند از دو محل که از نظر اکولوژیکي با یکدیگر 

شده آوریجمعبذرهای گردید.  آوریجمعهای بذر نمونه بودند،
قرار دادن در اسيد  رویشي شاملتيمارپيشهفت بوسيله 

قرار دادن در اسيد سولفوریک به ، دقيقه 51ت سولفوریک به مد
به مدت  C70°)دمای  قرار دادن در آب گرم، دقيقه 30مدت

در محلول جيبرليک اسيد با غلظت خيس کردن ، (یک ساعت
دهي با خراش، ساعت 24ميلي گرم در ليتر به مدت  1000
 1/0در محلول نيترات پتاسيم با غلظت خيس کردن ، ماسه

در آب معمولي به خيس کردن ت و اعس 24موالر به مدت 
)بدون تيمار( مقایسه  با شاهدشدند و ساعت تيمار  24مدت 

کش بنوميل بوسيله قارچبذرها بعد از اعمال تيمارها  .گردیدند
بوسيله آب شستشو داده و بعد و شده در هزار ضدعفوني  5

بذرها  .شدنددیش کشت در پتری زنيجوانهبرای آزمون 
کاشته متر سانتي 20های پالستيکي به قطر گلدانهمچنين در 

سوم ماسه یک، سوم خاک باغچهها با مخلوط یکگلدانشدند. 
قبل از کاشت نيز شدند و سوم کود حيواني پوسيده پر و یک

درهزار ضدعفوني  5کش بنوميل ها بوسيله قارچخاک گلدان
ه به صورت روزانبذرها تاریخ سبز شدن  ،پس از کاشتگردید. 

های توليد شده و سرعت به مدت یک ماه و بعد درصد نهال
به  بررسياین  .شدرشد آنها به صورت ماهيانه آماربرداری 

تصادفي با  الًفاکتوریل در قالب طرح پایه کامآزمایش صورت 
محل  -1فاکتورهای مورد آزمایش شد و سه تکرار انجام 

 رویشيپيشتيمارهای  -2 و بذر شامل دو سطح آوریجمع
آمده بوسيله نرمهای بدست، دادهبودند. در پایانسطح  8شامل 
بذر هرش از دو رویشگاه  .شدتجزیه آماری  SPSSافزار 

جونگان گنو در شهرستان بندرعباس و تزرش در شهرستان 
ها از رویشگاهیک شد که مشخصات هر  آوریجمعآباد حاجي

 به شرح زیر مي باشد.
در شمال شهرستان این منطقه  :گنوجونگان رویشگاه
بندرعباس  50000/1بر روی نقشه توپوگرافي بندرعباس 

ختصات تقریبي مدر  آبادعباس به حاجيو در محور بندر

درجه  56ثانيه عرض شمالي و  5دقيقه و  29درجه و  27
 265 در ارتفا  تقریبيطول شرقي ثانيه  28دقيقه و  15

ومتری بندرعباس، کيل 40در حدود متر از سطح دریا و 
در دامنه شمال شرقي کوهستان گنو در محدوده بخش 

بر اساس آمار ایستگاه  واقع شده است.مرکزی بندرعباس 
 240متوسط بارش ساالنه منطقه  ،هواشناسي سرخون

باشد که بيشتر بارش ساالنه در فصل درسال مي مترميلي
همچنين متوسط ساالنه تبخير آزاد  .شودزمستان نازل مي

 در سال است. مترميلي 3400-3600
این منطقه در شمال شهرستان : رویشگاه تزرج

 است.شده آباد واقع بندرعباس و در شهرستان حاجي
با  منطقه خشک اقليم ،مارتنوبندی دبراساس روش طبقه

باشدو معتدل مينسبتاً های های گرم و زمستانتابستان
درسال مي مترميلي 5/211ارش ساالنه منطقه متوسط ب

درصد بارش ساالنه در فصل  67ز باشد که بيشتر ا
درصد بارش در فصل  8شود و حدود زمستان نازل مي

باشد. متوسط تبخيرو تعرق ساالنه منطقه مي تابستان
باشد که بيشترین آن در سال مي مترميلي 2800-3000
های کمترین آن در ماههای اردیبهشت تا مرداد و درماه

رویشي شامل قرار دادن تيمارهای پيش .استآذر تا بهمن 
دقيقه، قرار دادن در اسيد  15در اسيد سولفوریک به مدت 

دقيقه، قرار دادن در آب گرم  30سولفوریک به مدت
در خيس کردن به مدت یک ساعت(،  C70°)دمای 

ليتر ميلي گرم در  1000محلول جيبرليک اسيد با غلظت 
در خيس کردن دهي با ماسه، ساعت، خراش 24به مدت 

 24موالر به مدت  1/0محلول نيترات پتاسيم با غلظت 
ساعت  24در آب معمولي به مدت خيس کردن ساعت، 

بودند و با شاهد )بدون تيمار( مقایسه شدند.برای 
زني، شاخص بنيه و درصد گيری سرعت جوانهاندازه
 ،های زیر استفاده گردیدلزني بذرها از فرموجوانه

 انجام نشد.ای درضمن هيچ تبدیل داده
 

: تعداد بذر Nزني : سرعت جوانهRR= Σ (Ν÷D)(الت
 : تعداد روزهای سپری شدهDزده در هر روز جوانه
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 زني(درصد جوانه×چهچه و ساقه/)ميانگين طول ریشه100 ب(
 = شاخص بنيه بذر

 زده(  وانهج بذر بذر/تعداد کل )تعداد ×100   ش( 
 زني= درصد جوانه

 
 جینتا

 زنیجوانه درصد
( اثر دو 1با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول 

رویشي بر درصد و اثر تيمارهای پيش آوریجمعمحل 
دار بود. ميانگين درصد گونه هرش بسيار معني زنيجوانه
منطقه درصد مربوط به  87/68بذر به ميزان  زنيجوانه

منطقه درصد مربوط به  87/60ميزان بهجونگان گنو و 
ها به روش دانکن (. مقایسه ميانگين3 تزرش بود )جدول
رویشي درصد بين تيمارهای پيش 5در سطح احتمال 

گروه  4تيمارها به  زنيجوانهنشان داد که از نظر درصد 
به ميزان  زنيجوانهمجزا تقسيم شدند که بيشترین درصد 

درصد مربوط به تيمارهای قرار دادن در اسيد  100
دقيقه وکمترین درصد  30و 15سولفوریک به مدت 

درصد مربوط به تيمار شاهد  67/37به ميزان  زنيجوانه
و تيمارهای  آوریجمعاثر متقابل محل  (.2بود)جدول 

 دارمعني زنيجوانهبر روی درصد  رویشيپيش
دو فاکتور مستقل از یکدیگر  داد( که نشان 1نبود)جدول
و اثر متقابل بر روی یکدیگر نداشتند. مقایسه  عمل کرده

ی تيماری در هاترکيببين تمام  زنيجوانهميانگين درصد 
های تيماری به درصد نشان داد که ترکيب 5سطح احتمال 

هر دو بذرهای گروه مجزا تقسيم شده که قرار دادن  7
و  15 د سولفوریک به مدترویشگاه در تيمارهای اسي

بودند وکمترین  زنيجوانهدرصد  100دقيقه دارای  03
درصد مربوط به ترکيب  33/29به ميزان  زنيجوانهدرصد 

 (.4 تيماری شاهد رویشگاه تزرش بود )جدول
 

  زنیجوانهسرعت 
نبود  دارمعني زنيجوانهبر سرعت  آوریجمعاثر محل 

 زنيجوانهبر روی سرعت  رویشيپيشولي اثر تيمارهای 

ها به روش (.مقایسه ميانگين1)جدولبود  دارمعنيبسيار 
درصد بين تيمارهای  5دانکن در سطح احتمال 

تيمارها  زنيجوانهنشان داد که از نظر سرعت  رویشيپيش
گروه مجزا تقسيم شدند که بيشترین سرعت  3به 

مار عدد در روز مربوط به تي 86/11به ميزان  زنيجوانه
که با اسيد دقيقه  15قرار دادن در اسيد سولفوریک 

و کمترین  داری نداشتتفاوت معنيدقيقه  30سولفوریک 
عدد در روز مربوط به  5/1به ميزان  زنيجوانهسرعت 

و  آوریجمع(.اثر متقابل محل 2تيمار شاهد بود)جدول
 دارمعني زنيجوانهبر روی سرعت  رویشيپيشتيمارهای 
دو فاکتور مستقل از یکدیگر داد که نشان  (1نشد)جدول

مقایسه  اند.عمل کرده و اثر متقابل بر روی یکدیگر نداشته
ی تيماری در هاترکيببين تمام  زنيجوانهميانگين سرعت 
های تيماری به درصد نشان داد که ترکيب 5سطح احتمال 

به  زنيجوانهگروه مجزا تقسيم شدند که کمترین سرعت  5
بذر در روز مربوط به ترکيب تيماری  93/0ميزان 

گنو و شاهد و بيشترین سرعت جونگان رویشگاه 
بذر در روز مربوط به ترکيب  43/12به ميزان  زنيجوانه

تيماری رویشگاه تزرش و تيمار قرار دادن در اسيد 
 (.4 دقيقه بود)جدول 15سولفوریک 

 
 چهساقهطول 

( اثر دو 1 واریانس )جدولبا توجه به جدول تجزیه 
و همچنين  رویشيپيشبذر و تيمارهای  آوریجمعمحل 

بود.  دارمعنيچه بسيار متقابل آنها بر طول ساقهاثرهای 
مربوط به متر سانتي39/1به ميزان  چهساقهميانگين طول 

مربوط به  مترسانتي94/0ميزان و بهتزرش رویشگاه 
ا به هميانگينمقایسه . (3 بود )جدولجونگان گنو رویشگاه 

درصد بين تيمارهای  5روش دانکن در سطح احتمال 
 5تيمارها در  چهساقهنشان داد که از نظر طول  رویشيپيش

 89/1گروه مجزا قرار گرفتند و بيشترین طول به اندازه 
 30مربوط به تيمار قرار دادن در اسيد سولفوریک  مترسانتي

 مترسانتي 45/0اندازه  به چهساقهدقيقه و کمترین طول 
(. مقایسه ميانگين طول 2 مربوط به تيمار شاهدبود)جدول
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 5ی تيماری در سطح احتمال هاترکيببين تمام  چهساقه
گروه مجزا  7های تيماری بهدرصد نشان داد که ترکيب

 4/0به ميزان  چهساقهتقسيم شدند که کمترین طول 
ه تزرش و تيمار مربوط به ترکيب تيماری رویشگا مترسانتي

 مترسانتي 58/2به ميزان  چهساقهشاهد و بيشترین طول 
مربوط به ترکيب تيماری رویشگاه تزرش و تيمار قرار دادن 

 (.4 دقيقه بود)جدول 15در اسيد سولفوریک 
 

 چهطول ریشه
( اثر دو 1 با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول

نشد ولي  دارمعني چهریشهبذر بر طول  آوریجمعمحل 
متقابل آنها اثرهای و همچنين  رویشيپيشاثر تيمارهای 

دار شد. و معني دارمعنيترتيب بسيار هب چهریشهبر طول 
 5ا به روش دانکن در سطح احتمال هميانگينمقایسه 

نشان داد که از نظر  رویشيپيشدرصد بين تيمارهای 
م شدند و تيمارها به دو گروه مجزا تقسي چهریشهطول 

مربوط به  مترسانتي 9/2به اندازه  چهریشهبيشترین طول 
دقيقه و کمترین  30تيمار قرار دادن در اسيد سولفوریک 

مربوط به تيمار شاهد  مترسانتي 28/1طول به اندازه 
بين تمام  چهریشه(. مقایسه ميانگين طول 2 بود)جدول

د که درصد نشان دا 5ی تيماری در سطح احتمال هاترکيب
گروه مجزا تقسيم شدند و  3ی تيماری به هاترکيب

مربوط به  مترسانتيبه ميزان یک  چهریشهکمترین طول 

ترکيب تيماری رویشگاه تزرش و شاهد و بيشترین طول 
مربوط به ترکيب تيماری  مترسانتي 9/3به ميزان  چهریشه

 15رویشگاه تزرش و تيمار قرار دادن در اسيد سولفوریک 
 (.4 دقيقه بود)جدول

 
 شاخص بنیه بذر

( اثر دو 1 با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول
نشد ولي  دارمعنيبذر بر شاخص بنيه بذر  آوریجمعمحل 

بر متقابل آنها اثرهای و همچنين  رویشيپيشاثر تيمارهای 
ا هميانگيندار شد. مقایسه و معني دارمعنيترتيب بسيار هآن ب

درصد بين تيمارهای  5به روش دانکن در سطح احتمال 
نشان داد که از نظر شاخص بنيه بذر تيمارها به  رویشيپيش

سه گروه مجزا تقسيم شدند و بيشترین شاخص بنيه بذر به 
يد سولفوریک مربوط به تيمار قرار دادن در اس 8/1اندازه 

مربوط به تيمار آب  44/0دقيقه و کمترین آن به اندازه  15
(. مقایسه ميانگين شاخص بنيه بذر بين 2 معمولي بود)جدول

درصد نشان داد  5ی تيماری در سطح احتمال هاترکيبتمام 
گروه مجزا تقسيم شدند و  6ی تيماری به هاترکيبکه 

مربوط به ترکيب  32/0کمترین شاخص بنيه بذر به ميزان 
تيماری رویشگاه تزرش و آب معمولي و بيشترین آن به 

مربوط به ترکيب تيماری رویشگاه تزرش و  87/1ميزان 
   (.4دقيقه بود)جدول 15تيمار قرار دادن در اسيد سولفوریک 

 
 هرش گونهتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه  -1 جدول

 درجه آزادی تغييرمنابع 
 ميانگين مربعات

 شاخص بنيه بذر طول ریشهچه طول ساقهچه سرعت جوانهزني درصد جوانهزني

 ns 4/4 **48/2 ns 38/1 ns 09/0 0/768** 1 آوریمحل جمع

 19/1** 69/1** 24/1** 16/111** 89/3476** 7 رویشيتيمارهای پيش

 ns71/52 ns 957/0 **697/0 *27/1 *27/0 7 اثر متقابل

 03/0 46/0 1/0 18/1 01/59 30 اشتباه آزمایشي

CV(%)  84/11 38/14 7/15 16/15 7/17 
 دار: غير معنيnsدرصد          5دار در سطح احتمال : معني*درصد          1دار در سطح احتمال : معني**
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 هرش گونه رویشی در صفات مورد بررسیا به روش دانکن بین تیمارهاي پیشهمیانگینمقایسه  -2 جدول

 رویشيتيمارهای پيش
 صفات

 شاخص بنيه بذر طول ریشهچه طول ساقهچه سرعت جوانهزني درصد جوانهزني

 a 100 a86/11 ab59/1 b02/2 a80/1 اسيد سولفوريک 15 دقيقه

 a 100 a25/11 a89/1 a9/2 b15/1 اسيد سولفوريک 30 دقيقه

 c51 c  15/2 cd03/1 b51/1 c64/0 آب گرم

 c 48 c7/1 cd99/0 b42/1 b10/1 خراشدهي مكانيكي

 b67/70 b 8/4 bc36/1 b96/1 b15/1 نيترات پتاسيم

 cd5/46   c 61/1 de79/0 b37/1 c44/0 آب معمولي

 b17//65 b06/4 bc25/1 b86/1 c73/0 جيبرليک اسيد

 d67/37 c 51/1 e45/0 b28/1 c56/0 شاهد

 .تيمارها در سطح احتمال مربوطه استدار بين پيشمتفاوت بيانگر اختالف معنيحروف 

 

 میانگین صفات مورد بررسی هرش در دو رویشگاه -3 جدول

 رویشگاه
 صفات

 شاخص بنيه بذر طول ریشهچه طول ساقهچه سرعت جوانهزني درصد جوانهزني

 0/90 1/62 0/94 4/56 68/87 گنو

 0/99 1/96 1/39 5/17 60/88 تزرش
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 آوريجمعرویشی و محل متقابل تیمارهاي پیش هاياثرمقایسه میانگین صفات مورد بررسی هرش به روش دانکن بین  -4 جدول

 محل×تيمار
 صفات

 شاخص بنيه بذر طول ریشهچه طول ساقهچه سرعت جوانهزني درصد جوانهزني

 g33/29 de10/2 g40/0 c00/1 cdef65/0 شاهد×تزرش

 fg67/40 de00/2 fg51/0 bc22/1 f32/0 آب معمولي×تزرش

 ef67/46 cde53/2 efg77/0 bc35/1 def59/0 آب گرم×تزرش

 ef00/45 de16/2 efg60/0 bc27/1 ab45/1 خراشدهي ×تزرش

 a00/100 a43/12 a58/2 a91/3 a87/1 اسيد 15 دقيقه×تزرش

 a00/100 a60/10 b81/1 b36/2 bcd12/1 اسيد 30 دقيقه×تزرش

 cde67/58 bc40/4 def08/1 bc62/1 ef45/0 جيبرليک اسيد×تزرش

 bcd67/66 b16/5 cde17/1 bc75/1 ab47/1 نيترات پتاسيم×تزرش

 ef00/46 e93/0 efg68/0 bc30/1 ef47/0 شاهد×گنو

 ef33/52 e23/1 defg97/0 bc44/1 def56/0 آب معمولي×گنو

 de33/55 de76/1 defg98/0 bc62/1 cdef69/0 آب گرم×گنو

 ef00/51 e23/1 efg82/0 bc40/1 cdef75./0 خراشدهي ×گنو

 a00/100 a30/11 b95/1 b47/2 a74/1 اسيد 15 دقيقه×گنو

 a00/100 a91/11 bc68/1 bc05/2 bc19/1 اسيد 30 دقيقه×گنو

 bc67/71 bcd73/3 cde20/1 bc90/1 bcde00/1 جيبرليک اسيد×گنو

 b67/74 bc43/4 bcd50/1 bc99/1 cdef83/0 نيترات پتاسيم×گنو

 5% 5% 5% 5% 5% سطح احتمال
 .دار در سطح احتمال مربوطه استحروف متفاوت بيانگر اختالف معني 

 

  بحث
رویشي روی بذر هر دو تيمارهای پيش با توجه به نتایج،

ه ب ،را افزایش دادند زنيجوانهرویشگاه اثر مثبت داشتند و 
 زنيجوانهبه شاهد درصد که همه تيمارها نسبت طوری

بيشتری داشتند. در این بين تيمارهای قرار دادن در اسيد 
درصد  100دقيقه باعث  30و  15سولفوریک به مدت 

نسبت به سایر تيمارها  لحاظو از این  بذرها زنيجوانه
و دارای ميانگين گنجونگانرویشگاه برتری داشتند.

تزرش بود ولي بذر هر بهتری نسبت به رویشگاه  زنيجوانه
دو رویشگاه در تيمارهای قرار دادن در اسيد سولفوریک به 

زني بودند. درصد جوانه 100دقيقه دارای  30و  15مدت 

زني، طول رویشي از نظر سرعت جوانهتيمارهای پيش
 نشان دادند یبرتر شاهد به نسبتچه طول ساقه و چهریشه

دقيقه با  15و تيمار قرار دادن در اسيد سولفوریک به مدت 
ترتيب دارای هب 28/23و   87، 89/1، 9/2، 86/11

 و چهچه، طول ساقهزني، طول ریشهبيشترین سرعت جوانه
( هم گزارش کرد 2003) Addisماني نهال بود. درصد زنده

يقه بر دق 40-10به مدت  %98که تيمار اسيد سولفوریک 
سبب افزایش درصد  abyssinica Taverniera روی بذر

تيمار  شد. همچنين %98در تيمار شاهد به  %8زني از جوانه
( به مدت یک ساعت باعث افزایش C 70°گرم )با آب
مطابقت  گردید که با نتایج این تحقيق %57زني تا جوانه
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که ی هرش در بذرها زنيجوانهدارد. سرعت و درصد 
اسيد سولفوریک تيمار شده بودند بيشتر از سایر بوسيله 

ر تيمارهای اسيد د زنيجوانهتيمارها بود.درصد 
جوش،آب ولرم،اسيدجيبرليک )با غلظت سولفوریک،آب

ب ترتيهپي پي ام( و شاهد ب 250
),Mangalorkar د بو 67/38و 80،67/62،33/57،67/50

)2013 .Pirbaluti Ghasemi ( 2005و همکاران)، مي بيان
قسمت در  2000ند که تيمار نيترات پتاسيم با غلظت نک

را در بذر گياه دارویي آویشن  زنيجوانهميليون حداکثر 
)Thymusdaenensis( تيمارها  سایر شود و باباعث مي

و  Rezaeiدهد. ی را نشان ميدارمعنياختالف بسيار 
کنند که نيترات پتاسيم با تحریک مي بيان ،(2200همکاران )
های داخلي های داخلي بذرها موجب فعاليت آنزیمهورمون

را افزایش مي بذرها زنيجوانهبذرها شده و درصد 
کنند که تيمار اسيد مي بيان ،Ravahi (1998)و  Saketiدهد.
کرت و سوبابل را ، گبرر، کهو بذرهای زنيجوانهیک رسولفو

 بيان کردند که ،(1998و همکاران ) Fangدهد. افزایش مي
در  Carexheterostachyaگياهان  بذرهای خيس کردن

دقيقه باعث  30تا  20اسيد سولفوریک غليظ به مدت 
و  Hajebi .شد %88تا  زنيجوانهافزایش درصد 

Soltanipoor (2005)،  نشان دادند که از بين دو محل
 )Zhumeriamjdae(گونه مورخوش  بذرهای آوریجمع

اعمال شده  رویشيشپيمنطقه سرچاهان و از تيمارهای 
دقيقه بيشترین درصد و سرعت  15تيمار اسيد سولفوریک 

خواني با نتایج این تحقيق همکه  را داشته است زنيجوانه
بيشتری بود  زنيجوانهبذر رویشگاه گنو دارای درصد  دارد.

تواند ميزان بارندگي بيشتر این رویشگاه که علت آن مي

 باشد.تزرش نسبت به رویشگاه 
 

 استفاده مورد منابع
 Addis, G., 2003. Treatments promoting germination 

of Taverniera abyssinica seeds. Seed Science and 

Technology, 31(3): 579-586. 

 Asadpour, R., 2015. Final report of autoecology of 

Taverniera cuneifolia in Hormozgan province. 

Hormozgan Agricultural and Natural Resources 

Research and Education Center, 85 p. 

 Fang, L., Qingfeng, L., Shujun, L. and Jun, X., 1998. 

Some methods for stimulating germination of Carex 

seeds. Pratacultural Science, 15(5): 39-43. 

 Ghasemi Pirbalouti, A., Golparvar, A.R. and 

RiyahiDehkordi, M., 2005. Effect of different 

treatments on seed dormancy and germination of 

Thymus daenensi. Iranian Journal of Aromatic and 

Medicinal plants Research, 21 (3): 371-379. 

 Hajebi, A. and Soltanipoor, M.A., 2005. Investigation 

on effect of provenance collection and pre-

treatments on seedling production of 

Zhumeriamajdae. Iranian Journal of Aromatic and 

Medicinal plants Research, 21 (3): 175-194. 

 Mangalorkar,P., 2013. Bioprospecting the potential of 

Taverniera cuneifolia. Ph.D. Thesis, Department of 

Botany, Faculty of Science, University of Maharaja 

Sayajirao, 204 p. 

 Rechinger, K.H., 1984. Flora Iranica, 

Papilionaceae.AkademischeDruke- u.Velagsanstalt. 

Graz. Austria, 150: 479. 

 Rezaei, M.B., Francvaz, B. and Shafiei, S.A., 2002. 

Ferula gummosa. Iranian Journal of Aromatic and 

Medicinal plants Research, 17: 1-73. 
 Saketi, U. and Ravahi, S.H., 1998. The effects of 

various Pre-treatments on the germination of 

importantLeguminose shrub tree species of the 

Sultanate of Oman. Seed Science and Technology, 

26(3): 691-690. 

 
 

 

 

  



Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 28 No. (2)   316 

Investigation of the effect of seed collection site and pre-treatments on seedling 

production of Taverniera cuneifolia 

 
A.H. Hajebi1* and M.A. Soltanipoor2  

 

1*- Corresponding author, Assistant Professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and education Center, 

Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Hormozgan, Iran, Email: h.hajebi@areeo.ac.ir   
2- Assistant Professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and education Center, Agricultural Research 

Education and Extension Organization (AREEO), Hormozgan, Iran 

 

Accepted: 10/28/2020 
 

Received:01/22/2020 

 

Abstract 
    Taverniera cuneifolia is one of the most important palatable rangeland species in Hormozgan 

province that unprincipled and excessive exploitation has destroyed the natural habitats of this 

valuable species. Only careful planning and crop cultivation and observing the rotation 

frequency and promoting plant cultivation in the habitat can be an effective step to maintain the 

survival of this species. In this study, Taverniera seeds were collected from two habitats (Geno 

and Tezerj) and pre-emergence treatments were soaking in sulfuric acid for 15 minutes, soaking 

in sulfuric acid for 30 minutes, soaking in warm water (70 °C) for one hour, soaking in 

gibberellic acid solution at a concentration of 1000 mg/l for 24 hours, scarification with sand, 

soaking in a potassium nitrate solution at a concentration of 0.1 molar for 24 hours, soaking in 

normal water for 24 hours and control. According to the results, all treatments had a higher 

germination percentage than the control. Meanwhile, treatments placed in sulfuric acid for 15 

and 30 minutes caused 100% seed germination and were superior to other treatments. Sulfuric 

acid treatment for 15 minutes had the highest germination rate, and sulfuric acid treatment for 

30 minutes had the highest radicle and plumule length. 

 

Keywords: Sulfuric acid, gibberellic acid, potassium nitrate, seedling production, seed 

germination and scarification. 

 

 
 

 

 

 


