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  ).Poteriums anguisorba L( یروباه و رشد گونه توت یزن مختلف بر جوانه یمارهاياثر ت
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  گرگان،  یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،يمرتعدار گروهارشد  یکارشناس يدانشجو1

   يسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،يمرتعدار گروه اریاستاد2
  9/2/94: رشیپذ خیتار ؛ 8/4/93: افتیدر خیتار

 

  1 چکیده
و  یحفاظت يها برنامهجهت  يدیکل ياز ابزارها بذرها یزن جوانهمطالعات مربوط به  که ییجا آن از

 يمارهایت ریتأث یبررس نیبنابرا .باشد یمدر معرض خطر انقراض قرار دارند  که ییها گونهنجات 
 نیاز ا حفاظت منظور به) .Poteriums anguisorba minor L( یروباه توت اهیگ یزن جوانه برمختلف 

 افزار نرم از استفاده با یتصادف کامل طرح قالب در حاضرپژوهش  منظور نیا به. باشد یم يگونه ضرور
SPSS در  ساندنیخ ماریت )،مقطر(آب  شاهد شامل مارهایت. دیگرد انجام ماریت 9 با و 19 نسخه  

و در  قهیدق 15و  10زمان  دو یط گراد یسانتدرجه  70آب داغ  ماریساعت، ت 72و  48، 24سطح  3
، 10 مدت یط درصد 95 غلظت با کیسولفور دیاس همراه به سوزن با بذر پوسته یده خراش تینها
 ریتأث نیتر شیب ساعت 48 مدت به ساندنیکه خ دادحاصل از پژوهش نشان  جیبود. نتا قهیدق 30و  15

 به یزن جوانهدرصد  ر،مایت نیاستفاده از ا با که يطور بهداشته است.  یروباه توت گونه یزن جوانهرا در 
 نیداشته است. همچن شیدرصد افزا 33/43 شاهد ماریبا ت سهیاست که در مقا دهیدرصد رس 33/93
را کاهش  بذر یزن جوانه گراد یسانتدرجه  70درصد و آب داغ  98 کیسولفور دینشان داد که اس جینتا
   .است و آب داغ دیبذر در اس نیجن دنید بیاز آس یناش احتماالً که دهد یم
  

   .Poteriums anguisorba minor L ساندن،یخ ،یزن جوانه بذر، :يدیکل يها واژه

                                                
 mohadeseh_ehsani@yahoo.com: مکاتبه مسئول *
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  مقدمه
و خودرو است و اغلب باعث کنترل  یزراع اهانیگ یزندگدر چرخه  یاتیمرحله ح کی یزنجوانه

 یحفاظت يهابرنامه يبرا يدیکل يابزارها از بذرها، یزنجوانه به مربوط مطالعات. شودیآنان م تیجمع
 اهانیگدر جهت حفظ  یتیریمد يهابرنامه ياجرا در تواندیم مطالعات نیا جینتا رایز. روندیم شمار به

جمله  از یطیمح ستیز يها بحران که ییجا آناز  .)2009 ،بلند یحاجو  يرضو( ردیگ قرار استفاده مورد
را در معرض  يو جانور یاهیبا ارزش گ يهاگونه یاصولریغ يهايبردار بهرهآب و هوا و  راتییتغ

در بردارنده آن به مطالعات  يهاستمیاکوس و هاگونه نیا نجات نیبنابرا .خطر انقراض قرار داده است
از  ).Poteriums anguisorba minor L( یعلم نام با یروباه توت اهیگاست.  ازمندین قیدق یعلم

 یو صنعت ییدارو اهیگ عنوان  بهکه اغلب  است رانیا یمرتع اهانیگ نیاز بهتر یکی Rosaceaeخانواده 
 یبررس ،ردیگ یمبذر صورت  قیاز طر اهیگ نیا ریکه تکث نیا به توجه با .ردیگ یممورد استفاده قرار  زین

 .باشد یم يگونه ضرور نیحفاظت از ا منظور به اه،یگ نیبذر در ا یزن جوانه بر مختلف يها روش ریتأث
 Caprifuliaceaeو  Dioscoraceae رینظ ییها رهیت درنمودند که  انیب )2000( همکاران و یتیهدا

. کند یمبذرها کمک  یکیولوژیزیشکست خواب مرفوف به گراد یسانتدرجه  5از  تر در کم یسرماده
 Calotropis lathrissگونه  بذر یزن جوانه ياثر دما و حرارت بر رو یبررس با) 2001( گارآنو  خان

   يبا دما سهیمقا در گراد یسانتدرجه  15 يگونه در دما نیبذر ا یزن نمودند که جوانه گزارش
  شکست خواب بذر  منظور به یشیآزما یط) 2003همکاران ( و وزییتیسکیااسداشت.  ریتاخ باالتر

Ulex europaeas کاغذ سمباده  ای کیسولفور دیبذر با اس مارینمودند که ت انیدارد ب یپوسته سخت که
 اهیگ نیا بذور یزن جوانهبر  يریتأثبذر با آب گرم  ماریاما ت ،شود یمبذور  نیا یزن جوانه شیسبب افزا

(مس و منگنز)، (مس و سرب) و  نیفلزات سنگ بیاثرات ترک )2003( و همکاران ازکووایجل. نداشت
قرار دادند.  یمورد بررس انهیو راز اهیس رهیز ان،یباد یزن جوانهرشد و  يو سرب) را بر رو ومی(کادم

 ریتأث تحت بذرها یزن جوانهاز  تر شیب ها شهیر هیداد که رشد اول نشان پژوهش نیحاصل از ا جینتا
و  دیاس مارینمودند که ت انیخود ب ها پژوهش در) 2004( همکاران و برنداقرار گرفت.  نیعناصر سنگ

زالزالک کمک  گونه یزن جوانهو سرعت  نیبه شکستن خواب جن یو گرماده یبه دنبال آن سرماده
 در ماسه با یده خراشو  کیسولفور دیکردند که کاربرد آب داغ، اس گزارش) 2004( رویآل .کند یم

 ریتأث یبه بررس )2005( همکاران و محمود .است ثرؤم Parkia biglobosa اهیگ بذر خواب شکست
 کدام چیه ریتأث تحت یزن جوانهذرت پرداختند.  اهچهیرشد گ و یزن جوانهبر  يسطوح مختلف مس و رو
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 محدود شدت به يرو سولفات غلظت شیافزا با هیاول رشد که یحالدر  ،بود هنگرفت قرار هاماریت از
 حرارت رجهد ،ییاروشن مختلف يهاماریت ریتأث خود يها پژوهش در) 2007( کلمن و سیسدر .شد

نمودند و به  یبررس را Chara vulgaris oospores اهیگ بذر یزن جوانه يبر رو کیبرلیج دیاس و نییپا
 ینصرت. است شده اهیگ نیا در یزن جوانه شیسبب افزا کیبرلیج دیاس ماریتکه  افتندیدست  جهینت نیا
 ییو آبشو یسرماده بذر، يها برگکبردن  نیاز ب ک،یسولفور دیاس يمارهایت ریتأث )2008( همکاران و

قرار دادند و  یمورد بررس A. canescenseو  Atriplex halimusگونه از  دوخواب بذر  شکستنرا در 
 نیب از و کیسولفور دیاس در قهیدق 30 مدت بهقرار دادن بذرها  ماریکه ت افتندیدست  جهینت نیبه ا

 و همکاران يقائد .باشد یم گونه دو نیا در بذر خواب شکستن جهت روش نیمؤثرتر ها برگک ردنب
 یزن جوانهبر  يریتأثکه نور  افتی دست جهینت نیتاغ به ا بذر یزن جوانهنور بر  ماریت یبررس با) 2009(

شستشو و  ،یسرماده شیشستشو، پ ماریت 4 ریتأث یبررس در )2009( همکاران و کشتکارتاغ ندارد.  بذر
 جهینت نیا به Ferula assafoetida و Ferula gummosa گونه دو يرو رب ییایمیو مواد ش یسرماده
   اهیشکست خواب بذر گ يبرا ماریت نیروز بهتر 60 مدت به یسرماده شیکه پ افتندیدست 

. استشکست خواب بذر گونه آنغوزه  يروش برا نیبهتر یشستشو و سرماده ماریاست و ت جهیبار
بر شکست خواب بذر گونه  یزنمختلف جوانه يمارهایاثر ت یبا بررس )2009(همکاران  و انیارباب

Astragalus frida بذر  یزنجوانهرا در  ریتأث نیتر شیب یدهخراش ماریکه ت افتی دست جهینت نیا به
 و هان .است دهیرسدرصد  97 به ماریت نیا اعمال با آن یزن جوانه زانیم که يطور بهگونه دارد  نیا

شکست خواب بذر  و یزنجوانه يمختلف را بر رو يهاماریت اثر خود يها یبررسدر  )2010( همکاران
 ،گراد یسانتدرجه  4 يکه سرما افتندیدست  جهینت نینمودند و به ا یبررس Micheliayun nanensisگونه 

 ماریت کهیحال در ،شود یم یزنجوانه شیموجب افزا کیبرلیج دیاس و گراد یسانتدرجه  25درجه حرارت 
 خود يهاپژوهش در) 2011( و همکاران پایاسک .است نداشته گونه نیا بذر یزنجوانه در يریتأث تراتین

 100 يو گرما یسرماده ،یکیمکان یدهخراشمختلف  يمارهایت ریتأث Medicago marinaگونه  يبر رو
 یدهخراشنشان داد که  جی. نتانمودند گونه اعمال نیبذر ا يبر رو را ساعت 1 مدتبه گراد یسانتدرجه 

) 2012( درلچنریو و نگیالپ .را بر شکست خواب بذر داشته است ریتأث نیترشیب یسرماده و یکیمکان
گونه  يرا جهت شکستن خواب بذر بر رو ییو روشنا یکیتار يمارهایتخود  يهاپژوهش در

Echinacea pallid جهت یکیتار ماریت ریتأثکه  افتندیدست  جهینت نیمطالعه قرار داده و به ا مورد 
 یکیتار ماریت تحت بذور یزنجوانهبوده است و درصد  ییروشنا رمایت از ترشیب بذر خواب شکست
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 يهاماریت ریتأث یپژوهش بررس نیاز ا با توجه به مطالعات صورت گرفته، هدف .است افتهی شیافزا
 .است ).Poteriums anguisorba minor L( یروباه توت گونهدر  بذرو رشد  یزن جوانه برمختلف 

  
  ها روشو  مواد

 یعیمنابع طب و يکشاورز قاتیاز مرکز تحق .Poteriums anguisorba minor L گونه يها بذر
 نییتع منظور به ،يسار یعیدانشکده منابع طب بذر يتکنولوژ شگاهیآزما در و دیگرد يآور جمع يسار
 به .Poteriums anguisorba minor L اهیگ در بذر خواب شکست جهت روش، نیمؤثرتر و نیبهتر

 .دیگرد انجام تکرار 4و  ماریت 9با  یتصادف کامالًقالب طرح  در یشیآزمامنظور  نیا يبرااجرا درآمد. 
 72و  48، 24در سه سطح  ساندنیخ )،مقطر(آب  شاهد شامل بذرها يرو بر یشکن خواب يمارهایت

 ،قهیدق 30و  15، 10در سه سطح  درصد 95 کیسولفور دیاس همراه به بذر پوسته یدهخراشساعت، 
 شیآزما نیانجام ا جهت .باشدیم قهیدق 15و  10دو زمان  یط گرادیدرجه سانت 70 داغآب  ماریت و

 قهیدق 15 مدتبهدرصد  5 میسد دیپوکلریدر محلول ه قهیدق 10 مدت بهقبل از استفاده  بذرهاابتدا 
 مارهایت اعمال از پس بذرها سپس. دیبار با آب مقطر شستشو گرد نیو پس از آن چند شده ور غوطه

بذر در  عدد 10 که يمتر یسانت 7 يها شید يپتر درونواتمن 1شماره  یصاف کاغذ هیال کی يرو بر
با  ناتوریپس از آن به ژرم وگرفته  قرار شود،یم محسوب تکرار کی منزله به که شید يپتر هرداخل 

 یکیساعت تار 8و  ییساعت روشنا 16 يدرصد و دوره نور 70رطوبت  و گراد یسانتدرجه  25 يدما
 گرید یکاغذ صاف کیبا  زین هاآن يرو بذرها داشتن نگه مرطوب رمنظو به نیهمچنقرار گرفتند. 

قرار  ینیمورد بازب شیحال رو رد يهابذر يحاو شید يپترروزانه ظروف  رطو بهپوشانده شد و 
 زده جوانه بذر اریمع متریلیم کیچه به طول شهیر خروجروز بود.  30 شی. مدت زمان آزماگرفتند یم

 ابدی یم انیپا یوقت یزنجوانه تینها در و انجام روز هر هزد جوانه يبذرها شمارش. شد گرفته نظر در
 در. باشد نشده مشاهده زده جوانه بذور تعداد در يرییتغ یمتوال روز سه یط یشیهر واحد آزما در که
 متوسط ،2یزن جوانهسرعت  ،1یزن جوانه درصد ،چه شهیرطول  ،چه ساقه طول لیاز قب یصفات تینها

   .دیبذر محاسبه گرد هیو شاخص بن 3یزن جوانه زمان

                                                
1- Germination Percentage 
2- Germination Rate 
3- Mean Germination Time 
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  . )1962 ،وریمگ( شد محاسبه ریز هرابط از استفاده با یزن جوانه سرعت
  

)1             (                                                                                              GR=∑ 
  

 شروع از پس روز شمارش: Di و روز هر در زده جوانه بذر تعداد: Ni ،یزنجوانه سرعت: GRکه در آن، 
  .شیآزما

  .)1984 ،اسکات( محاسبه شد ریز هرابط از استفاده با یزن جوانهزمان  متوسط
  

)2        (                                                                                               MGT=∑ .  
  

 در که ییهابذر تعداد: N ،یزن جوانه آغاز از روز تعداد: D ،یزن  جوانه زمان متوسط: MGTکه در آن، 
  . زده جوانه بذر کل تعداد: n و زدند جوانه ام D روز

 یزن جوانهدر درصد  متریلیم حسب بر اهچهیگ طول نیانگیم ضربحاصل از بذر هیبن شاخص
 شهیاز مجموع طول ر زین )1997 ،و همکاران ندایبل( اهچهیو طول گ )1998 ،(استوت دیآ یم دست هب

استفاده  19نسخه  SPSS افزار نرماز  هاداده هیتجز جهت تینها در. دیآیم دست هچه و طول ساقه چه ب
 و دانکن يا دامنه چنداز آزمون  بودن دار یمعندر صورت  انسیوار هیتجز نجامپس از ا نی. همچندیگرد

  شد. استفاده Excel افزار نرم از ها شکلرسم  جهت
  

  جینتا
 که دهدینشان م ساندنیخ ماریت ریتأث تحتصفات مورد مطالعه  انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

بذر و  هیشاخص بن رصد،د 5 سطح در يداریمعن رابطه یزنو سرعت جوانهچه  شهیر طول يپارامترها
 1/0 سطح در یزن جوانهزمان  نیانگیو م چهساقه طول تیدرصد و در نها 1سطح  در یزن جوانه درصد

   ).1 (جدول نمودند برقرار ساندنیخ ماریت با را يدار یمعن اختالفدرصد 
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  .ساندنیخ ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor Lصفات مورد مطالعه گونه  انسیوار هیتجز -1 جدول

 F مربعات نیانگیم مربعات مجموع يآزاد درجه صفات

  57/38*** 97/5 93/17 3 یزنجوانهزمان  متوسط
86/5* 079/0 23/0 3 یزنجوانه سرعت  

 27/23** 889/1163 667/3491 3 یزنجوانه درصد

 24/39*** 93/205 81/617 3  چهساقه طول

 51/6* 776/318 327/956 3  چهشهیر طول

 27/16** 29/217 89/651 3 بذر هیبن شاخص
  . درصد 5 و 1، 1/0 حوسط در دار یمعن اختالفوجود  انگریب بیترت به ***و  ** ،*
  

مورد مطالعه  يهاگراد بر پارامتریسانت درجه 70 داغ آب ماریت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتا
 در بیترت به يدار یمعنبذر رابطه  هیشاخص بن و یزن جوانهدرصد  يهاپارامتر نیب تنها که دهد یمنشان 
  ). 2(جدول  دارد وجود درصد 1 و درصد 1/0 سطح

  
  .آب داغ ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor L گونه مطالعه مورد صفات انسیوار هیتجز -2 جدول

 F مربعات نیانگیم مربعات مجموع يآزاد درجه صفات

  ns72/0 10/1 02/2 3 یزنجوانهزمان  متوسط
61/0 002/0 004/0 3 یزنجوانه سرعت ns 

 39*** 333/1300 122/2600 3 یزنجوانه درصد

 ns69/1 43/13 30/40 3 چهساقه طول

 ns11/2 433/28 300/58 3 چهشهیر طول

 91/21** 72/31 45/63 3 بذر هیبن شاخص
  . يدار یمعندرصد و عدم  5، 1، 1/0سطوح  در دار یمعنوجود اختالف  انگریب بیترت به nsو  *** ،** ،*
  

بر  کیسولفور دیهمراه اس به بذر پوسته خراش ماریت اثر انسیوار هیتجز از حاصل جینتا نیهمچن
 ماریت با چهساقه طول و چهشهیر طول بذر، هیبن شاخص نیب که دهد یممورد مطالعه نشان  يپارامترها

در  یزنجوانهو با درصد  درصد 1 سطح در داریمعن رابطه کیسولفور دیاس همراه به بذر پوسته خراش
   ).3(جدول  درصد وجود دارد 1/0سطح 
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 به یده خراش ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor L گونه مطالعه مورد صفات انسیوار هیتجز -3 جدول
  .کیسولفور دیاس همراه

 F مربعات نیانگیم مربعات مجموع يآزاد درجه صفات

 ns5/0 51/0 53/1 3 یزنجوانهزمان  متوسط

47/0 1/0 01/0 3 یزنجوانه سرعت  ns 

 889/35*** 222/897 667/2691 3 یزنجوانه درصد

 61/14** 39/63 19/190 3 چهساقه طول

 29/14** 7/38 10/116 3 چهشهیر طول

 32/17** 94/38 83/116 3 بذر هیبن شاخص
  . يدار یمعندرصد و عدم  5، 1، 1/0سطوح  در دار یمعنوجود اختالف  انگریب بیترت به nsو  ***، **، *
  

 نیب که داد نشان یزن جوانه درصد بر ساندنیخ ماریت اثر مورد در ها نیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا
 72و  48 يمارهایت نیب یول دارد وجود يداریمعن اختالفساعت  72و  48، 24 ماریت با شاهد ماریت

 بر داغ آب ماریت اثر مورد در ها نیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا .ندارد وجود دار یمعن اختالفساعت 
وجود دارد دار  یمعن اختالف قهیدق 15و  10 ماریت با شاهد ماریت نیب که دهد یم نشان یزن جوانه درصد

اثر  نیانگیم سهیمقا نیهمچن. ندارند دار یمعن اختالف گریکدیبا  قهیدق 15 و 10 يهاماریکه ت یحالدر 
 با شاهد ماریکه تدهد  یمنشان  یزن جوانهبر درصد  کیسولفور دیخراش پوسته بذر به همراه اس ماریت
   ).1(شکل را برقرار نموده است  يدار یمعن اختالف قهیدق 30و  15، 10 ياهماریت

  

  
  

 دیاس ساندن،یخ ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor L گونه در یزن جوانه درصد نیانگیم سهیمقا -1 کلش
   .گراد یسانت درجه 70 داغ آب و خراش همراه به کیسولفور
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و  48 ماریشاهد با ت ماریت نیاست که تنها ب نیا انگریب زیبذر ن هیبا شاخص بن ساندنیخ ماریت اثر
 داغ آب ماریدر مورد اثر ت هانیانگیم سهیمقا از حاصل جینتاوجود دارد.  داریمعن اختالفساعت  72
 وجود داریمعن اختالف قهیدق 15و  10 ماریشاهد با ت ماریت نیکه ب دهدیم نشان بذر هیبن شاخص بر

 هیشاخص بن بر کیسولفور دیخراش پوسته بذر به همراه اس ماریاثر ت نیانگیم سهیمقا نیهمچن .دارد
 نموده برقرار را يداریمعن اختالف قهیدق 30و  15، 10 ياهماریت با شاهد ماریکه تدهد  یمبذر نشان 

   ).2(شکل  است
  

  
  

 دیاس ساندن،یخ ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor L گونهبذر در  هیشاخص بن نیانگیم سهیمقا -2 شکل
   .گراد یسانت درجه 70 داغ آب و خراش راههم به کیسولفور

  
 72و  48 ماریت اب شاهد ماریت که دهد یم نشان چه ساقه طول بر ساندنیخ ماریت از حاصل جینتا

وجود  يدار یمعن اختالفساعت  24شاهد و  ماریت نیرا برقرار نموده و ب يارد یمعن اختالفساعت 
 دهد یم نشان زین چه ساقه طول بر کیسولفور دیاس همراه به بذر پوسته خراش ماریت اثر نیهمچنندارد. 

 قهیدق 10 ماریت نیب که یحال در دارد وجود دار یمعن اختالف قهیدق 30و  15 ماریت با شاهد ماریت نیب که
   ).3(شکل  است نشده مشاهده یاختالف هاماریت ریسا با
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 دیاس ساندن،یخ ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor L گونهدر  چه ساقه طول نیانگیم سهیمقا -3 شکل

 .گراد یسانت درجه 70 داغ آب و خراش راههم به کیسولفور

  
   ماریشاهد با ت ماریت نیکه تنها ب دهدیم نشان زین چه شهیر طول بر ساندنیخ ماریت اثر نیهمچن

 پوسته خراش ماریت اثر نیانگیم سهیمقا از حاصل جیا. نتوجود دارد داریمعن اختالفساعت  48 و 24
و  15، 10 ياهماریت با شاهد ماریت که دهد یم نشان چه شهیر طول بر کیسولفور دیاس همراه به بذر
  . )4(شکل  است نموده برقرار را يدار یمعن اختالف قهیدق 30
 

  
 دیاس ساندن،یخ ریتأث تحت .Poteriums anguisorba minor L گونه در چه شهیر طول نیانگیم سهیمقا -4 شکل

   .گراد یسانت درجه 70 داغ آب و خراش راههم به کیسولفور
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 نشان یزن جوانه زمان نیانگیو م یزن جوانه سرعت بر ساندنیخ ماریت اثر نیانگیم سهیمقا نیهمچن
 اختالفکه  یحالاست در  رقرارب يدار یمعن اختالف مارهایت ریبا سا دشاه ماریت نیب که دهد یم

   .)5(شکل  است نشده مشاهده ساعت 72 و 48، 24 يمارهایت نیب يدار یمعن
  

  
 .Poteriums anguisorba minor L گونه در یزن جوانهزمان  نیانگیو م یزن جوانه سرعت نیانگیم سهیمقا -5 کلش

   .ساندنیخ ماریت ریتأث تحت
  

  يریگ جهینتو  بحث
 ساعت 48 مدت به مقطر آب در ساندنیخ ماریت که دهد یم نشان پژوهش نیا از حاصل جینتا

است  داشته .Poteriums anguisorba minor Lبذر گونه  یزن جوانه شیرا در افزا ریتأث نیتر شیب
 شاهد ماریدرصد نسبت به ت 93 مقداربه  یزن جوانه زانیم شیافزا سبب ماریت نیا از استفاده که يطور به
 کیآبسز دیاس بذر، داخل در بازدارنده عامل نیرت مهم که نیا به توجه باشده است.  )درصد 50(
 و همکاران، نیباسک؛ 1995و همکاران،  نیباسک( ابدییم کاهش شستشو ای ساندنیخ با که باشد یم

 شیرا در افزا ریتأث نیتر شیب ساندنیخ زینپژوهش  نیدر ا .)2001 ،دونالد مککوپلند و  ؛1999
نمودند که بذر کرفس  انیخود ب هاي پژوهش ) در1982و همکاران ( نگتونیدیب. است داشته یزن جوانه

 بودن دیمف به) 1996( انتیبر ،نیآب شستشو داده شود تا جوانه بزند. عالوه بر ا روز در 3مدت  به دیبا
 شیافزا در يریتأثگراد  یسانت درجه 70 داغ آب .نمود اشاره انیچتر رهیت بذور در ساندنیخ و شستشو

رخنه  جادیا قیاز طر داغآب  که نمود انیب گونه نیا توان یم و نداشته یروباه توتبذر گونه  یزن جوانه
 ها پژوهش یبرخ اما. است شده اهچهیپوسته در برابر خروج گ تدر پوسته بذر سبب کاهش مقاوم

سبب گراد  یسانتدرجه  70 داغدر آب  Parkia bioglobosaبذور سخت  ساندنیکه خ دهد یم نشان
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در  زین )2003( و همکاران نکونیر .)2004 رو،یآل( شود یم شاهد ماریتبا  سهیدر مقا یزن جوانه کیتحر
آب  در Accasia angustissimaبذر  ساندنیکه خ دندیرس جهینت نیبه ا ،که انجام دادند یهای پژوهش

درصد  غ،دا آب با بذر تماس زمان مدت شیافزا اماگردد یمبذرها  نیا یزن جوانه کیداغ سبب تحر
جهت غلبه بر خواب بذر گونه  یهای پژوهش در) 2003( وزایام و محمد. دهدیمرا کاهش  یزن جوانه

Tamarin dusindica، یزن جوانه شیافزا سبب که ساندندیخ گراد یسانت درجه 100 داغ آب در را ذورب 
   داغ آب در که بود يبذور از شیب ماریت نیا در زده  جوانه بذور زانیم. است دهش شاهد به نسبت

   کیسولفور دیبذر با اس مارینمودند که ت انیب نیشده بودند. همچن ساندهیخ گرادیسانت درجه 50
 نیبذر ا یزن جوانه شیافزا سبب مشابه، زمان مدت در درصد 98 کیسولفور دیاس به نسبت درصد 49

 بیاز آس یناش احتماالً بذر را کاهش داد که  یزنجوانه درصد 98 کیسولفور دیاسگونه شده است. 
 Accasia salicina بذر يرو بر یپژوهشبا انجام  زین) 1999( همکاران و رحمان .بودبذر  نیجن به دیاس

 خواببر شکست  يریتأث قهیدق 10مدت  بهدرصد  95 کیسولفور دیبذر با اس نیا مارینمودند که ت انیب
بذر گونه  یزنجوانه کاهش سبب ماریت نیا از استفاده که یحال در ،است نداشته Accasia salicina بذر

 زین یزنجوانه سرعت نیتر شیدهد که بیپژوهش نشان م نیحاصل از ا جینتا .است شده یروباه توت
 و ینجف هاي پژوهشحاصل از  جینتا باساعت مشاهده شده است که  48مدت  به ساندنیخ ماریت در

و  ي) و رضو2009( رزمجو و همکاران و Ferula gummosaگونه  يرو بر) 2006( همکاران
 موانع رفع سبب روان آب از استفاده. دارد مطابقت .Prangus spگونه  يرو بر) 2009( بلند یحاج

 .)2007 ،نگیگوسل ؛1982 ،الند و يبند( شودیم بذر پوسته در موجود يهابازدارنده جمله از ییایمیش
 ررا د ریتأث نیتر شیساعت ب 72و  48، 24 ساندنیخ يهاماریکه ت دهدیمنشان  یزنجوانه زمان نیانگیم

جهت  ماریت نیمؤثرترساعت در آب مقطر  48مدت  به ساندنیخداشته است و  یزنجوانه زمان کاهش
 نیتر شیساعت ب 24و  72مدت  به ساندنیخ يهاماریو پس از آن ت بذر بوده است هیشاخص بن شیافزا
 اهچهیگ هیاستقرار اول در مهم صفات از چهشهیو رچه  ساقه طول که نیا به توجه با را داشته است. ریتأث

 نیا جیبا توجه به نتا .شودیم اهچهیگ استقرار سبب گونه نیا بذور ساندنیخ که گفت توانیهستند، م
 گونه بذر خواب شکست جهت روش نیمؤثرتر ساندنیخ ماریتنمود که  انیب توانیم شیآزما

 بذر نیجن ساختار به ،و آب داغ کیسولفور دیچون اس ییمارهایتو استفاده از  باشدیم یروباه توت
 شکست بر نهیزم نیا در مناسب يمارهایتکه با کاربرد  گردد یم شنهادیپ نیبنابرا. رساند یم بیآس

   .برداشت ارزشمند اهیگ نیا ياقتصاد دیتول جهت در یگام و نمود غلبه یروباه توت اهیگ بذر خواب
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