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 چکیده

با توجه به مشکل . دام است اي، حفاظت خاك و تغذیههاي ماسهبر خواص دارویی، داراي اهمیت زیادي در تثبیت تپه افزون گیاه برگ گندمی

بدین منظور، بذور . شودبررسی می هاي سرمادهی و هالوپرایمینگکنیکزنی آن با استفاده از ت بهبود جوانه از این تحقیقزنی بذر این گونه،  جوانه

روز یکبار و سرماي  5روز سرماي مداوم، سرماي متناوب به صورت  20تیمارهاي مختلف سرمادهی شامل شاهد، منجمد کردن بذور، بعد از اعمال 

و چهار ) موالر میلی 200و  KNo3 )0 ،50 ،100چنین این آزمایش با چهار سطح غلظت هم. تایی در ژرمیناتور قرار گرفت 50تکرار  3در  ،شبانه

نتایج نشان داد که تیمار . تکرار با طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب کامالً تصادفی انجام شد 3با ) ساعت 72و  48، 24، 0( سطح زمانی آغشتگی

و شاخص بنیه بذر ) >01/0p(زنی و متوسط زمان الزم براي جوانه زنی  سط جوانه زنی روزانه، شاخص جوانهسرمادهی بر روي درصد جوانه زنی، متو

زنی روزانه، شاخص بنیه بذر و شاخص تیمار سرماي شبانه در ارتباط با درصد جوانه زنی، متوسط جوانه. دار استي تأثیر معنیدارا% 5در سطح 

نی و متوسط زمان الزم براي ز لظت نیترات پتاسیم بر سرعت جوانهچنین اثر غهم .داري نسبت به بقیه تیمارها بودزنی داراي افزایش معنیجوانه

کاربردي در راستاي بهبود صفات  شیوهبه عنوان یک  ،ویژه سرماي شبانه هب ،تیمار سرمادهیبا اعمال  ،نبنابرای). >05/0p(دار است نیزنی مع جوانه

اي و در بازده مناطق خشک، حفاظت خاك و تثبیت تپه هاي ماسههاي کمتوان به افزایش تولید، توسعه و احیاي رویشگاهزنی این گیاه، میجوانه

 .توسعه پایدار این مناطق گام برداشت آخر

  

  .زنی؛ سرمادهی؛ هالوپرایمینگ ؛ بهبود جوانهگندمی باریک برگ: واژگان کلیدي

  

  مقدمه

هاي اصالحی مراتع، بذرپاشی و بـذرکاري  یکی از برنامه

زنی بذرها از ابزارهاي مطالعات مربوط به جوانه. ]21[ است

بـذر  . رونـد کلیدي براي برنامه ریزي حفاظتی به شمار مـی 

بــه طــور طبیعــی در معــرض گیاهــان در منــاطق خشــک 

گیرد که از عوامل مؤثر در جلـوگیري از  هایی قرار می تنش

سـازگاري  . ]28و  26[زنی و استقرار گیاهچـه اسـت   جوانه

 باعثگیاهان مرتعی براي زیستن در شرایط خاص محیطی 

 .]15[هاي ویژه خـواب بـذر شـده اسـت     پیدایش سازگاري

در تکثیـر و  بـروز مشـکل جـدي     باعثتواند خواب بذر می

اهلی نمودن گیاهان مرتعی شود، به طوري که بذر بسیاري 

وبتی و حرارتـی  از این گیاهان حتی در شرایط مسـاعد رطـ  

ــه  ــه جوان ــادر ب ــی نیســت نیــز ق ــذور داراي خفتگــی . ندزن ب

فیزیولوژیک اغلب براي برطرف شدن خـواب بـه یـک دوره    

تیمـار بـذر بـه طـور موفقیـت      . ]16 و 14[سرما نیاز دارند 

زنی به ویژه در گیاهـان ریـز بـذر     اصالح جوانه باعثآمیزي 

ها براي شکستن خـواب و  ترین روشاز مهم. ]22[شود می

توان به استراتیفیکاسیون زنی بذر گیاهان میتحریک جوانه

. ]18و  9[، هالوپرایمینگ و غیـره اشـاره کـرد    )سرمادهی(

این تیمارها باعث کوتاه کردن زمان کاشت، حفاظت بـذرها  

 یکنواخت سبز شدن شده که منجـر بـه  از عوامل مختلف و 

شـریفی و  . ]23 و 8[شـوند  بهبود عملکرد در محصول مـی 

در بررسی تیمارهاي مختلـف بـر شکسـتن     ]24[همکاران 



 1394، پاییز و زمستان 2شماره ، 5پژوهشی خشک بوم  جلد  -دو فصلنامه علمی 104

را ) 2/0(خواب بذر گونه بومادران، تیمـار نیتـرات پتاسـیم    

هترین تیمارهاي شکسـتن خـواب بـذر ایـن گونـه      یکی از ب

براي سبز شـدن   Acer himalianensisبذر . معرفی کردند

فرهــودي و . ]19 [هفتــه ســرمادهی دارد 24-48نیــاز بــه 

و  Myrtus communisدر رابطـه بـا گونـه     ]10[همکـاران  

هاي دارویی  در مورد گونه ]7[دوازده امامی و شاه منصوري 

Plantago psyllium، Plantago ovata،Silybum 

marianum  وCuminum cyminum  گزارش کردند که اثر

دار معنـی % 1هـا در سـطح   زنی بذر این گونهسرما بر جوانه

ــود ــاران  . بـ ــی و همکـ ــه  در ]11[غالمـ  Bromusگونـ

tomentellus  بیشـترین درصـد    ،ساعت 48در سطح زمانی

 ]3[آجرلو و ایـران لـو   . صفات جوانه زنی را مشاهده کردند

 زنـــی و شـــاخص بنیـــه بـــذر بیشـــترین درصـــد جوانـــه

ساعت  15رادر سطح زمانی  Rosmarinus officinalisگیاه

رات بـا بررسـی اثـ    ]30[تختی و شـکافنده  . مالحظه کردند

هـاي سـدیم کلریــد و    مختلـف پرایمینـگ بـذر بـا محلـول     

زنـی و رشـد   روي با سطوح مختلف بر میزان جوانه سولفات

ــال  ــد Ziziphus Spina-Christiنه ــت کردن ــن  ثاب ــه ای ک

بـا   .دارنـد زنی باالتري نسبت به شاهد تیمارها میزان جوانه

زنی بر جوانهیمارهاي پرایمینگ نیترات پتاسیم ت بررسی اثر

نشـان   Pinus bungeana هاي بیوشـیمیایی بـذور  و ویژگی

زنی، شاخص ین تیمارها سبب افزایش درصد جوانهکه ا داد

  . ]29[ اندزنی شدهزنی و میانگین زمان جوانهجوانه

 در معمـول  روش عنـوان  بـه  بـذرکاري  اهمیـت  به توجه با

 نیمه و خشک اقلیم و شور هاي خاك وجود و ،مراتع اصالح

بـرگ   گیـاه  مناسـب  اسـتقرار  عدم و ایران بر حاکم خشک

 هـدف  زنـی،  جوانـه  و رشـد  اولیـه  مراحل در گندمی باریک

 درصد افزایش براي مناسب روشی یافتن تحقیق، این اصلی

 تحقیـق  تـاکنون  کـه  جـا  آن از. اسـت  گیـاه  ایـن  زنی جوانه

 رويبـر   پرایمینـگ  و سـرمادهی  اثـر  بـا  ارتبـاط  در خاصی

 نشـده  انجـام  دارویـی  گیـاه  این بذر زنی جوانه صفات بهبود

 کـارگیري  بـه  بـا  بار اولین براي تحقیق این بنابراین، است؛

به منظور رسیدن به هـدف   هالوپرایمینگ، و سرمادهی فن

 سـرآغاز  بتواند تحقیق این است امید. است فوق انجام شده

 چنـد  گیـاه  ایـن  ه توسـع  و کشـت  راسـتاي  در بیشتر توجه

  .کشورگردد اي ماسه هاي تپه و خشک مناطق در منظوره

  

  ها مواد و روش

) Agriophyllum minus(باریک گیاه برگ گندمی 

، به ارتفاع Chenopodiaceaeساله از تیره گیاهی است یک

ها باریک، خطی با رأس خاردار، سانتیمتر، برگ 60-40

   میلیمتر، دانه تخم مرغی به طول 4- 5میوه ها به طول 

در  اغلباین گیاه . میلیمتر 8/0- 1و عرض  2-5/1

در . رویدیزد میهاي شرق و بیابان ايماسههاي  دشت

گیرد و از آن جوانی مورد تغذیه شتر و گوسفند قرار می

. توان بهره گرفتهاي روان نیز میماسهبراي تثبیت 

همچنین این گیاه داراي خواص دارویی متعدد از جمله 

  .]17[کاهش چربی و پایین آوردن فشار خون باال است 

بذر گیـاه بـرگ گنـدمی باریـک بـا انجـام بازدیـدهاي        

. آوري شـد  اسـتان یـزد جمـع    ايماسهحرایی از تپه هاي ص

کش بنومیـل   محلول قارچ باپس از ضدعفونی نمودن بذرها 

هـاي  شو شستشـو بـا آب مقطـر، آزمـای    ) گرم در لیتـر  2(

تکـرار اجـرا    3تصـادفی در   صورت طرح کامـل  هزنی ب جوانه

تیمـار   4×3تیمـار بـراي سـرمادهی و     4به طور کلی . شد

بذرها بعد از اعمـال  . براي هالوپرایمینگ در نظر گرفته شد

) ل یخچالداخ( Cº4تیمارهاي مختلف سرمادهی در دماي 

، 2روز ســرماي مــداوم 20، بــذرها 1شــامل منجمــد کــردن

در 4و سرماي شبانه 3روز یکبار 5ماي متناوب به صورت سر

الزم بـه ذکـر   .تایی در محیط کشت قرار گرفت 50تکرار  3

طـوري  ، بـه گرفته شـده  الهاماست که این تیمار از طبیعت 

بدین صورت که در منطقه بیابانی که رویشگاه طبیعـی   که

 .ها تاریک و سـرد و روزهـا گـرم اسـت    این گیاه است، شب

تـایی در   50تکـرار   3بـذرها در   ،جهت انجام هالوپرایمینگ

رات هـاي مختلـف محلـول نیتـ    محیط ژرمیناتور در غلظـت 

و زمـان هـاي   ) میلـی مـوالر   200و  100، 50، 0(پتاسیم 

 .قـرار داده شـد  ) سـاعت  72و  48، 24(مختلف آغشـتگی  

پرایمینـگ از محلـول    آغشـتگی اساس مدت زمان  بر بذرها

خارج و با آب مقطر شسته و تـا رسـیدن بـه وزن اولیـه در     

و شـرایط تـاریکی، خشـک شـدند تـا       )Cº25(دماي اتـاق  

براي انجام هـر تیمـار    .]6[مینگ پایان یابد فرآیند هالوپرای

ــا   50 ــذر انتخ ــدد ب ــدیش ع ــل پتری ــاي  ب و در داخ  9ه

. متري و بـــر روي کاغـــذ صـــافی کشـــت شـــدندســـانتی

                                                           
1.Freeze 
2.F 20 
3.F 5+5 
4.F night 
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زنـی بـا    جوانـه  اولـین  تـاریخ  به توجه با ها برداري یادداشت

بـا توجـه بـه    . تزده صورت گرفـ  شمارش روزانه بذور جوانه

هـا شـمارش    داخـل پتریـدیش  زده در  که بذرهاي جوانه این

زنـی در نظـر    عنوان معیـار جوانـه   شدند، ظهور ریشه چه به

 3زده تـا   رش تا زمانی که تعداد بذور جوانهشما .گرفته شد

پس از . روز متوالی در هر نمونه ثابت باقی ماند، ادامه یافت

زنــی، متوســط  دوره آزمــایش صــفات درصــد جوانــه پایــان

زنـی،   زنـی، شـاخص جوانـه    جوانـه زنی روزانه، سرعت  جوانه

زنی، طـول   شاخص بنیه بذر، متوسط زمان الزم براي جوانه

  .گیري شد ساقچه و طول ریشه چه اندازه

)1(  PG = �Ni N� � × 100 

اسـتفاده   رابطـه فـوق  زنی از درصد جوانهبراي محاسبه 

تعـداد بـذر    Niزنـی و  درصد جوانه PGکه در آن ، )5(شد 

 .استتعداد کل بذرها   Nروز آخر شمارش و تاجوانه زده 

)2(  MDG =
FGP

d
 

کــه شاخصــی از  )MDG( زنــی روزانــه متوســط جوانــه

شـد  تعیـین   فـوق  از رابطـه اسـت،  زنی روزانه  سرعت جوانه

قـوه  (زنـی نهـایی    درصـد جوانـه   FGPدر این رابطه  ).20(

زنی نهـایی   تعداد روز تا رسیدن به حداکثر جوانه dو ) نامیه

  .است) طول دورة آزمایش(

)3(  DGS =
1

MDG
 

ــه ــه ســرعت جوان ــی روزان عکــس متوســط (DGS)  زن

 ). 13(محاسبه شد  رابطه فوقبا  است کهزنی روزانه  جوانه

)4(  GI =
∑T�N�
S

 

طـول  × درصد جوانه زنـی /  100( رابطهبنیه بذر نیز از 

زنـی از   و شاخص جوانـه ) 1) (بنیه بذر= ) میلیمتر(گیاهچه 

) روز(زمـان شـمارش   Tiمحاسبه شد، که در آن  فوق رابطه

زده در هـر شـمارش    تعداد بذرهاي جوانه Niپس از کاشت، 

  .کل بذرهاي قرارداده شده در پتریدیش، است Sو ) روز(

 )5(  MPG =
∑��

∑�
 

از  )MPG(زنـی   متوسط زمان الزم براي جوانـه  آخردر 

 Nروزهـاي پـس از کاشـت،     Dبدست آمد کـه   فوقرابطه 

کـل تعـداد بـذرهاي     N∑روز و  Dزده طـی   بذرهاي جوانـه 

  .]20[ زده است جوانه

 توسـط  هـا  نرمـال بـودن داده   هـا،  داده برداشـت  از پس

) Kolmogorov- smirnov( اسـمیرنوف  کولموگروف آزمون

 تیمـار  بـه  مربـوط  هـاي  داده تجزیـه و تحلیـل  . بررسی شد

 هـا  آن میانگین مقایسه و واریانس آنالیز طریق از سرمادهی

 آمـاري  تحلیـل  و تجزیـه . شـد  انجـام  دانکن آزمون توسط

 فاکتوریـل  آزمـایش  اساس بر هالوپرایمینگ تیمار هاي داده

 مقایسـه  و بود تکرار سه با تصادفیکامالً  پایه طرح قالب در

 . شد انجام) Duncan( دانکن آزمون توسط ها داده میانگین

  نتایج

تجزیه واریانس صفات جوانه زنی بذر گیـاه مـورد    نتایج

سرمادهی نشان داد که ایـن تیمـار بـر     مطالعه تحت تیمار

ــه  ــد جوان ــل درص ــایی از قبی ــط روي پارامتره ــی، متوس زن

زنـی و متوسـط زمـان الزم    زنی روزانه، شاخص جوانه جوانه

). >01/0p(دار اســت زنــی داراي تــأثیر معنــیبـراي جوانــه 

همچنــین ایــن تیمــار بــر روي شــاخص بنیــه بــذر تــأثیر  

بـر روي   کـه حـالی  نشـان داد در % 5داري در سـطح   معنی

زنی، طول ساقچه و ریشه پارامترهایی از قبیل سرعت جوانه

مقایسـه میـانگین   ). 1 جـدول (داري نداشـت  چه اثر معنی

زنی روزانه بذر نشان داد که تیمـار   زنی و جوانه درصد جوانه

F night    داراي افــزایش  % 36/1و % 38بــه ترتیــب بــا

در  ،ی بـود داري نسبت بـه بقیـه تیمارهـاي سـرماده     معنی

داري مشـاهده  حالی که بین تیمارهاي دیگر اختالف معنی

زنـی   ر رابطـه بـا سـرعت جوانـه    د). الف و ب 1شکل (نشد 

، 92/2و شاهد به ترتیب با افزایش  Freeze ،F20تیمارهاي 

داري بذر در روز بـا یکـدیگر اخـتالف معنـی     68/2و  90/2

بـذر   04/1افزایش ( F nightنداشتند؛ ولی این سه تیمار با 

و  F5+5بـین تیمـار   . دار بودند داراي اختالف معنی) در روز

زنی سرعت جوانه نظرداري از تیمارهاي دیگر اختالف معنی

 Fشاخص بنیه بذر در تیمـار  ). الف 2 شکل(مشاهده نشد 

night )69/11 (%  ــارامتر شــاهد ــا ســه پ  Freeze، %)6/1(ب

در  ،دار بــودعنــیداراي اخــتالف م%) 4( F20و %) 64/2(

داري  حالی کـه بـین سـه پـارامتر مـذکور اخـتالف معنـی       

و تیمارهاي دیگـر  %) F5+5 )38/8بین تیمار . مشاهده نشد

زنی مشـاهده نشـد   سرعت جوانه نظرداري از اختالف معنی

زنی نشـان داد  مقایسه میانگین شاخص جوانه). ب 2شکل(

ــزایش  F nightکــه تیمــار  ــا اف ــذر در روز د 89/7ب اراي ب

 ،داري نسبت به بقیه تیمارهاي سرمادهی بود افزایش معنی



 1394، پاییز و زمستان 2شماره ، 5پژوهشی خشک بوم  جلد  -دو فصلنامه علمی 106

در حــالی کــه بــین تیمارهــاي دیگــر ســرمادهی اخــتالف  

در ارتبــاط بــا ). الــف 3شــکل (داري مشــاهده نشــد  معنــی

، F20 ،F5+5زنی، تیمارهـاي   متوسط زمان الزم براي جوانه

Control  وFreeze  داري بـا یکـدیگر    داراي اختالف معنـی

بوده و به ترتیب هرکدام از این پارامترها نسبت بـه پـارامتر   

داري را نشان داد، ولـی بـین دو تیمـار    بعدي افزایش معنی

F5+5  وControl  داري مشــاهده نشــد اخــتالف معنــی .

و  F20 ،F5+5و سـه تیمـار    F nightهمچنین بـین تیمـار   

Control ب 3شکل(داري وجود نداشت اختالف معنی.(  

    

  تیمار سرمادهی تحت Agriophyllum minusزنی بذر جزیه واریانس صفات جوانهت. 1جدول 

  Fمقدار  میانگین مربعات تیمار  درجه آزادي تیمار  صفات مورد مطالعه
  206/6** 50/702  3  زنی درصد جوانه

  220/6**  897/0 3  روزانه زنیمتوسط جوانه
  ns727/2  601/2 3  زنیسرعت جوانه

  308/8**  340/37 3  شاخص جوانه زنی
  273/3*  175/72 3  شاخص بنیه بذر

  978/18**  358/246 3  زنیزمان جوانه
  ns388/0  298/0 3  طول ساقچه

  ns462/1  384/2 3  طول ریشه چه
  .استداري و عدم معنی% 5،  %1داري در سطح به ترتیب معنیnsو  *، **

  

 
  )ب(                                       )                               الف(                                                   

  تحت تأثیر تیمارهاي سرمادهی Agriophyllum minusبذر گیاه ) ب(زنی روزانه  و متوسط جوانه ،)الف(زنی  مقایسه میانگین درصد جوانه -1شکل 

 
  )ب(                                               )                     الف(                                                     

  تحت تأثیر تیمارهاي سرمادهی Agriophyllum minusبذر گیاه ) ب(و شاخص بنیه بذر  ،)الف(زنی مقایسه میانگین سرعت جوانه -2شکل 

  
  )ب(                                                                   )         الف(                                                

  تحت تأثیر تیمارهاي سرمادهی Agriophyllum minusبذر گیاه ) ب(زنی  مان الزم براي جوانهمتوسط ز ، و)الف(زنی  مقایسه میانگین شاخص جوانه -3شکل 
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در رابطه با تکنیک هالوپرایمینگ، نتایج نشان داد که اثر 

زنی و غلظت نیترات پتاسیم بر پارامترهاي سرعت جوانه

، )>05/0p(دار بود زنی معنیراي جوانهمتوسط زمان الزم ب

داري زنی، تأثیر معنیولی بر پارامترهاي دیگر جوانه

چنین تأثیر زمان آغشتگی بذور به نیترات هم. نداشت

زمان آغشتگی × ات متقابل فاکتورهاي غلظت پتاسیم و اثر

 Agriophyllum minusزنی بذور گیاه  بر صفات جوانه

نتایج مقایسه میانگین ). 2 جدول(دار نبود  معنی

هاي مختلف نیترات پتاسیم در ارتباط با سرعت  غلظت

 200نیترات پتاسیم با غلظت  که زنی نشان داد جوانه

افزایش (با شاهد ) بذر در روز 49/5افزایش (موالر  میلی

دار است، ولی  داراي اختالف معنی) بذر در روز 7/2

 200میلی موالر با غلظت  100و  50هاي  غلظت

 4شکل (داري نداشتند موالر و شاهد اختالف معنی میلی

موالر  میلی 50ت و غلظ) 9/10(یمار شاهد بین دو ت). الف

زنی اختالف  متوسط زمان الزم براي جوانهنظر از ) 75/5(

 200و  100یمارهایی با غلظت دار وجود داشت اما ت معنی

داري نداشتند  ر با دو تیمار مذکور اختالف معنیموال میلی

  ).ب 4شکل(

  

 
  )ب(                                                                )               الف(                                                  

  تحت تأثیر هالوپرایمینگ Agriophyllum minusبذر گیاه ) ب(زنی  و متوسط زمان الزم براي جوانه ،)الف(زنی  مقایسه میانگین سرعت جوانه -4شکل 

  

  گیري و نتیجه بحث

زنــی، ســرعت رشــد و اســتقرار افــزایش قــدرت جوانــه

ها در مراتـع بـه خصـوص در منـاطق خشـک کـه        گیاهچه

نیسـت، از   آمـاده شرایط مناسب براي رشد گیاهان چندان 

جمله عواملی هستند که باعث افزایش محصـول، حفاظـت   

ــاك و ــی  آب و خ ــادي م ــایش ب ــوگیري از فرس ــوند جل  .ش

زنـی   بـر جوانـه   شناخت تأثیر تیمارهـاي مختلـف   ،بنابراین

جا که بذرهاي تحـت   ناز آ. ]8[اهمیت است  دارايگیاهان 

ویـژه سـرماي شـبانه داراي بـاالترین درصـد      تیمار سرما به

توان نتیجه گرفت کـه خـواب   زنی بودند، بنابراین میجوانه

در ایـن   ت کننـده لابذر از نوع فیزیولوژیک بوده و عامل دخ

خواب، نارس بودن جنین یا وجود عامل بازدارنده در بـذر و  

مکانیسم واقعی رفع خفتگـی در  . ]15[یا هر دو عامل است 

نشده اسـت؛ امـا در ایـن    اثر سرما هنوز به درستی شناخته 

تـوان بـه   وجود دارد که از آن جمله مـی  هاییرابطه فرضیه

ــزات آنز   ــکل تجهی ــر ش ــرما در تغیی ــأثیر س ــا در ت ــی ی یم

ها و یا در ساختار کلوئیدي بذر بـا   متابولیسم اسیدنوکلئیک

زنـی   هاي جوانه حذف بازدارندهآبدوستی، کاهش یا  افزایش

درون بذر مثال کاهش میـزان اسـید آبسـیزیک و یـا فعـال      
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  هالوپرایمینگ اثرتحت  Agriophyllum minusزنی بذر تجزیه واریانس صفات جوانه -2 جدول
 میانگین مربعات

 طول

چه ریشه  

 طول

 ساقچه

 زمان

 زنی جوانه

 شاخص

 بنیه بذر

 شاخص

 جوانه زنی

 سرعت

 زنی جوانه

 متوسط

 روزانه زنی جوانه

 درصد

 زنی جوانه
 منابع تغییر درجه آزادي

ns089/0
 ns350/0

 *107/0 401/0 ns 032/0 ns 210/0 * 059/0 ns ns026/0 3 غلظت 
ns188/0   ns376/0 10/0 ns 633/0 ns 192/0 ns 249/0 ns ns248/0 ns129/0 2 زمان آغشتگی 
ns102/0 ns  185/0 084/0 ns 475/0 ns 113/0 ns 175/0 ns ns175/0 ns136/0 5 آغشتگی زمان×غلظت 

135/0  146/0  036/0  305/0  089/0  071/0  107/0 097/0  خطا 25 
  .داري است و عدم معنی% 5داري در سطح  ترتیب معنیبه nsو  *
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در بسـیاري از  . ]2[ژیبرلین اشـاره داشـت    ساختکردن و 

اي نیاز بـه سـرما جهـت برطـرف     بذرها که به طور گسترده

شدن خواب دارند، مانند فندق و افراي برگ چنـاري، طـی   

. ]25[شـود مـی جمـع   RNAدوره سرمادهی مقدار زیـادي  

اي بـاالتر نگهـداري   که در بذرهاي شاهد که در دمحال آن

این رویـداد اهمیـت   . شوددیده نمی RNAشوند، تجمع می

هاي بزرگ براي از سرگیري رشـد  سرما در بازساختمولکول

  .دهدو نمو بذر را مورد تأکید قرار می

مدت زمان مورد نیاز براي سـرمادهی بـه عمـق خـواب     

تـر سـرما   هایی که به مدت زمان طوالنیونهگ. بستگی دارد

اي کـه  تـر و دسـته  نیاز دارند، دوره خـواب رویـانی عمیـق   

ــ ــد، دوره خــواب  اهبهزمــان ســرمادهی کوت ــري نیــاز دارن ت

مدت زمان سـرمادهی الزم بـراي افـزایش    . عمقی دارند کم

قوه نامیه در بـذرهاي گیاهـان مختلـف بسـتگی بـه تـأثیر       

رایط محیطی و اقلیمی نمو بذر ویژگی هاي ژنتیکی بذر، ش

اثـر   هـاي علـت کـی از  ی. ]12[و نیز شرایط سرمادهی دارد 

یی ماننـد نیتـرات پتاسـیم بـر     هـاي شـیمیا  مثبت محـرك 

هاي گیاهی احتمـاالً مربـوط بـه تعـادل     زنی بذر گونه جوانه

هاي رسیدن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد بازدارنده

با توجه به نتایج . ]27و  4[رشد نظیر اسیدآبسیسیک باشد 

سد، استفاده از تیمار سرمادهی بـه  راین تحقیق به نظر می

بذور گیاه مورد  خوابویژه تیمار سرماي شبانه در شکستن 

ایـن تیمـار بـه عنـوان یـک      با اعمـال  . مطالعه مؤثرتر است

تکنیک کاربردي در راستاي بهبود صفات جوانه زنـی گیـاه   

فزایش تولید، توسـعه و احیـاي   توان به ادارویی مذکور، می

بازده مناطق خشک کشـور  هاي رو به تخریب و کمرویشگاه

 Agriophyllumاز جمله رویشگاه گیاه داروییو چند منظوره

minus     حفاظـت از  کمک کـرده و از ایـن طریـق در جهـت

خاك در مناطق حساس به فرسـایش وتوسـعه پایـدار ایـن     

 .مناطق گام برداشت
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Abstract 

In addition to medicinal properties, Agriophyllum minus plant is so important in sand dunes 
fixation, soil conservation and livestock feeding. According to the germination difficulties, 
thisstudy investigates seed germination of this plant undercold and halopriming techniques. For this 
purpose, after applying different cold treatments like control, seed freeze, 20 days continuous cold, 
alternative cold every 5 days and night cold, the seeds were placed in 3 repeats of 50 seeds in 
germinator. This experiment was also done with 4 concentration levels of KNO3 (0, 50, 100 and 
200 mmol) and 4 time levels (0, 24, 48, 72 hours)with 3 replications using factorial experiments in 
the form of completely randomizeddesign. Results showed that the cold treatment had a significant 
effect on germination percentage, daily germination mean, germination index, time of germination 
mean (p<0.01) and seed vigor index in 5% level. Night cold treatment had a significant increase in 
terms of germination percentage, daily germination mean, seed vigor index and germination index, 
compared to other treatments. The results also demonstrated that KNO3 concentration effect was 
significant on germination speed and time of germination mean (p<0.05). Therefore, applying cold 
treatment, especially night cold, as a new approach to improve germination quality of this medicinal 
plant, can help to increase production, development and restoration of destroyed arid lands, soil 
conservation and, sand dunes fixation and, finally sustainable development.  
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