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تأثیر زمان جمع آوری بذر بر قوه ی نامیه ی بذرهای سه گونه ی مرتعی 
.Salsola rigida pall و Zygophyllum eurypterum Boiss. & Buhse  و 

.Ferula ovina (Boiss.) Boiss در استان یزد

چکیده 
از مهمترین برنامه هاي اصالح و احياي مراتع توليد بذر مناس��ب و مرغوب اس��ت. جهت حصول به این مهم باید زمان برداش��ت بذر به 
نحوی باش��د که هم بذور بالغ باش��ند و هم پراکنده نشده باشند و باالترین ميزان جوانه زنی نيز حاصل شود. در این تحقيق مناسب ترین 
زمان برداش��ت بذر س��ه گونه مرتعي ش��امل Salsola rigida ، Zygophyllum eurypterum و Ferula ovina در استان یزد 
 مورد بررسي قرار گرفته است.  جمع آوري بذرهای از زمان رسيدگي فيزیولوژیكي تا موقع ریزش بذر در چندین مرحله صورت گرفت. بذر
  S. rigida در تاری��خ ه��اي 1، 8، 15 و 22 مهرم��اه و 6، 13 و 20 آبان م��اه 1383 و گونه هاي  Z. eurypterum  و F.ovina  در 
تاریخ هاي 9، 16، 23 و 30 تيرماه 1384 جمع آوري ش��د. پس از خشك ش��دن بذور در هواي آزاد، از بذور جمع آوری شده در هر مرحله 
 تع��داد 400 ب��ذر در 4 تك��رار در پتري دیش قرار داده ش��د و تا 21 روز بذور جوانه زده ش��مارش گردید. نتایج آزمایش نش��ان داد که در

 S. rigida بين تاریخ هاي مختلف جمع آوري بذور اختالف معني دار وجود داش��ت به نحوی که بيش��ترین ميزان جوانه زني در 20 آبان 
)75درصد( و کمترین در اول مهر )7/3درصد( صورت گرفت. در ارتباط باZ. eurypterum  اختالف معني دار مش��اهده نش��د. بيشترین 
مي��زان جوانه زن��ي در 9 تير )61درص��د( و کمترین آن در 30 تير )46درصد( صورت گرفت. بذور  F.ovina در 30 تير بيش��ترین ميزان 
جوانه زني )54درصد( و در 23 و 9 تير کمترین ميزان جوانه زني )37 درصد( را نشان داد. در این گونه نيز بين تاریخ هاي مختلف اختالف 
معني دار وجود داشت. با استناد به نتایج حاصله تاخير درزمان برداشت بذر در مرحله بذر دهي موجب افزایش درصد جوانه زني در دو گونه 
S. rigida  و  F.ovina  ش��د، در حالي که این موضوع بر روي گونه Z. eurypterum  تأثيري نداش��ت. این نكته مهم به عنوان 

راهنمایي درانتخاب زمان جمع آوري بذور گونه هاي مورد مطالعه محسوب مي گردد. 

واژه هاي کلیدی: زمان جمع آوري بذر، جوانه زنی، قوه  ناميه، گياهان مرتعي
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مقدمه
قلمرو گس��ترش مراتع ایران که حدود 90 ميليون هكتار ازس��طح کشور 
اس��ت ش��امل مناطق کویری با پوشش بس��يار کم تا مناطق با بارندگی 
بيشتر وپوشش بهتر در پاره ای از موارد مراتع مشجر می باشد که درصورت 

مدیریت اصول��ی نقش مهمی در تأمين علوف��ه، حفاظت خاک وافزایش 
منابع آب خواهد داشت. یكی از مهمترین برنامه های احيا و اصالح مراتع 
باالخص در کش��ور ما که سطح مراتع تخریب یافته آن قابل توجه است، 
توليد بذور مرغوب جهت جوانه زنی می باشد)1(. بطورکلی، جوانه زنی بذرها 

The effects of seed harvesting time on viability of Salsola rigida pall. 
Zygophyllum eurypterum  Boiss &Buhse  and  Ferula ovina (Boiss.) Boiss 

in Yazd province

Abstract
One of the most important plans for range improvement is the production of suitable seeds. 
To achieve this goal and to detect highest germination rate the harvesting time should 
be regulated, so that the seeds must be both matured and not scattered. In this study the 
optimal dates of seed harvesting of three range plants including Salsola rigida, Zygophyllum 
eurypterum and Ferula ovina are investigated. Seed harvesting was done in different stages 
from physiological maturation time to seed falling. S. rigida seeds were collected on 
September 22th, 29th and October 6 th, 13th and 27th and November 3th and 10th at 2004, 
and Z. eurypterum and F. ovina  on  June 30th and July 7th, 14th and 21th at 2005. From 
each stage 400 dried seeds in four replications were tested in petridish. Germinated seeds 
were counted during 21 days. The results of this experiment showed, there is a significant 
difference between various seed harvesting times of S. rigida. The highest germination rate 
of this plant is on Nov. 10th (%75), and the lowest rate is on Sep. 22th (%7.3). No significant 
difference was detected for Z. eurypterum. The highest rate of germination of Z. eurypterum 
was on June 30th (%61) and the lowest one was on July 21th (%46). F. ovina seeds had the 
highest rate of germination (%54) on July 21th and the least rate of germination on June 
30th and July 14th (%37). There is also a significant difference in harvesting rate of this plant 
referring to different times. According to the achieved results of this study, harvesting delay 
increases germination rates of S. rigida and F. ovina, while this parameter has no effect on Z. 
eurypterum. This variable is considered as a clue in selecting optimal time of seed harvesting.

Keywords: Seed harvesting time, Germination, Viability, Range plants
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فرآیندی است که با مطالعه آن می توان روند توسعه وگسترش گونه های 
مختلف گياهی را مورد بررسی قرار داد. متخصصان فيزیولوژی گياهی، 

جوانه زنی را خروج ریشه چه از پوسته بذر تعریف کرده اند)13(. 
یك��ی از رایج ترین آزمایش ها جهت تعيين کيفيت بذرها، ارزیابی قابليت 
جوانه زنی می باش��د)11(. زمان برداش��ت یك��ی از فاکتورهای مهم در 
برداش��ت بذر گياه��ان بخصوص برای تكثير و احي��ا و نگهداری ذخایر 
ژنتيكی گياهان بش��مار می رود. زمان برداش��ت بذر گونه های مرتعی بر 
روی جوانه زنی و نيز طول مدت انبارداری بذر دخالت دارد، زیرا اگر بذر 
زودتر از موعد مقرر برداش��ت ش��ود به علت رطوبت باال، انبارداری آن 

مشكل است وقوه ناميه آن از بين می رود)1(. 
تأثير گذشت زمان بر ميزان قوه ناميه و جوانه زنی بذرهای گياهان مرتعی 
از مهمترین مواردی است که جهت انبار کردن بذرها واستفاده دوباره از 
آنه��ا در طبيعت باید مورد توجه قرار گيرد. کيفيت بذر و ماندگاری آن و 
حفظ قوه ناميه در طول زمان از جمله موارد بس��يار مهم در انتخاب بذر 
در جهت اصالح و توسعه رویشگاه های تخریب شده است. اگر برداشت 
بذر خيلی به تعویق افتد، ميوه ممكن است شكوفا شود یا ریزش کند و یا 
توسط پرندگان وحيوانات خورده شود و یا به جای دیگر برده شود، از این 
رو باید بين برداشت دیر یا زود توازن برقرار ساخت، به طوری که حداکثر 
بذر مرغوب به دس��ت آید)4(. بين زمان برداشت و محتوای رطوبتی بذر 
با توس��عه وتكامل بذر و محتوای رطوبتی آن همبس��تگی خوبی وجود 
دارد، عمومًا رطوبت بيش��تر از 85-70 درصد جزو ویژگی های بذر جوان 
و تكامل نيافته است، رطوبت در مرحله رسيدن بذر کاهش پيدا می کند، 
در این صورت از رطوبت به عنوان یك راهنما برای برداشت بذر استفاده 
می شود. بطوری که اگر بذر زودتر از موقع برداشت شود و جنين به مقدار 
کافی رش��د نكرده باش��د بذر نامرغوب و چروکيده و سبك وزن و کوتاه 

عمر خواهد بود)2(.
یك سلس��له تحقيقات توس��ط کل��ور و هم��كاران)1974( در رابطه با 
جوانه زنی و زمان رسيدن بذر Artemisia herba alba انجام گرفت 
در این مطالعه مشخص شد که وجود پرده شفاف ژالتينی روی بذر این 
گياه موجب تماس آب به داخل بذر مي ش��ود، همچنين این پرده شفاف 
می تواند با ایجاد چس��بندگی بين اجزای خ��اک به جوانه زنی بذر کمك 
نمای��د و نق��ش حفاظتی برای جني��ن بذر را بر عهده گيرد و از آس��يب 
رساندن مكانيكی به بذر جلوگيری نماید، بذرهای تازه برداشت شده در 
طول دسامبر جوانه زنی پایين داشتند)20-15 درصد( و افزایش تدریجی 
ظرفيت جوانه زنی با گذشت زمان بعد از برداشت 8 ماه مشاهده شد ودر 
زمس��تان سال بعد درصد جوانه زنی به 80 درصد رسيد که این داللت بر 

رسيدن بذر بعد از برداشت دارد)7(.

بيش��تر رویشگاه های مرتعی اس��تان یزد در نتيجه استفاده های نادرست 
به ش��دت تخریب شده و گياهان خوشخوراک آنها تقریبٌا از بين رفته اند. 
وج��ود گونه های نادر ب��ا ارزش در این مراتع، حاکی از پتانس��يل بالقوه 
بهتر آنها می باش��د و چنانچه مدیری��ت صحيح در مناطق مذکور اعمال 
گردد مس��لمٌا حضور گياهان مرغوب بارزتر خواهد شد و ترکيب گياهان 
به س��مت بهين��ه ممكن گرایش خواه��د یافت. ب��ذر کاري با گونه هاي 
مناس��ب به عن��وان یكي از برنامه هاي بس��يار مه��م در مدیریت مراتع 
مذکور، مي بایس��ت م��ورد توجه قرار گيرد. هدف از ای��ن مطالعه تعيين 
مناس��ب ترین زمان جمع آوري بذر گونه هاي مورد نظر مي باشد. بسياري 
از بذره��ای در زمان رس��يدگي کامل از روي س��اقه هاي گل دهنده جدا 
می ش��وند و زادآوري طبيعي انجام مي ش��ود. درچنين شرایطي چنانچه 
بتوان بذور توليدي را اندکي زودتر برداش��ت نمود مس��لمًا دس��تيابي به 
توليد بذور بيش��تري خواهيم داش��ت، مش��روط به اینك��ه در این زمان 
بذور برداش��ت شده قوه ناميه قابل قبولي داشته باشند. سه گونه مرتعی 
 Salsola و   Zygophyllum eurpterum   ، Ferula ovina
rigida از جمله گونه های با ارزش مرتعی در این اس��تان می باشند که 
تعيين زمان مناس��ب برداش��ت بذور آنها در این تحقيق مورد توجه قرار 

گرفته است. 

مواد و روش ها
1- مشخصات منطقه و گياهان مورد مطالعه

ایس��تگاه تحقيقات مرتع نير در حوضه آبخيز پشتكوه از توابع شهرستان 
تفت واقع ش��ده اس��ت. ميانگين بارندگي منطقه 130 ميليمتر در س��ال 
مي باش��د. از دی��د قلمرو  اقاليم حياتي ایران دش��ت م��ورد مطالعه جزء 
زیر منطقه استپي محسوب مي ش��ود. ارتفاع آن بين 2110-2170 متر 
از س��طح دریا می باشد.مراتع ندوش��ن در حوزه آبخيز یزد اردکان واقع 
ش��ده اس��ت. ارتفاع آن بين 2160 تا 2440 متر از س��طح دریا و ميزان 
بارندگي آن به حدود 135 ميلي متر مي رسد. متوسط دماي ساالنه 11/8 
تا 13/3 درجه س��انتي گراد اس��ت. از دید قلمرو اقليم های حياتي ایران 
دش��ت مورد مطالعه جزء زیر منطقه اس��تپي محس��وب مي شود)5(. بذر 
گون��ه Salsols rigida از ایس��تگاه تحقيقاتی مرتع ني��ر و بذر گونه 
Zygophyllum eurpterum   از اراضي دش��تي صدر آباد ندوش��ن 
 Ferula با ش��رایط نسبتا مشابه ایس��تگاه تحقيقات مرتع نير( و گونه(
ovina  از ارتفاع��ات همي��ن منطقه که واجد بارندگي بيش��تر و دماي 
کمتري مي باش��د جمع آوري گردید. مش��خصات عمومي گياه شناسي 

گونه هاي مورد مطالعه در جدول شماره ا درج شده است.

تاثیر زمان جمع آوری بذر...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 5

شماره 113،  پژوهش هاي آبخیزداری، زمستان 95

2- نحوه جمع آوری آماده سازی و کشت بذور تحت مطالعه
جمع آوری بذرهای گياهان مورد مطالعه در سطحی از تيپ گياهی با مرز 
مشخص و محدود که در آنها خاک و آب و هوا به اندازه کافی یكنواخت 

بود صورت پذیرفت.
ان��دازه محل نمونه ب��رداری گياهان مورد مطالعه ب��ا توجه به پراکندگی 
و تغيي��رات داخل توده از قطع��ات 100×100 متر مربعی انتخاب گردید. 
جم��ع آوری ب��ذور از زمان رس��يدگی فيزیولوژیكی تا موق��ع ریزش بذر 
ادامه پيدا کرد. انتخاب زمان های برداش��ت بذر بس��ته به شرایط منطقه 
 Zygophyllum  و فنول��وژی گونه ه��ا انجام گرف��ت. بذر گونه ه��ای
eurpterum و Ferula ovina در تاریخ ه��ای 9 ، 16، 23 و30 تي��ر 
ماه 1384 برداشت شد. به دليل طوالنی تر بودن دوره رسيدگی یا ریزش 
بذر در گونه  Salsola rigida برداش��ت بذر در تاریخ های 1، 8، 15و 
22 مهر و6 ،13 و20 آبان ماه 1383 صورت گرفت. بذور جمع آوری شده 
در زمان های مختلف به تفكيك در هوای آزاد خشك گردید. از بين بذور 
جمع آوری ش��ده گونه ها در مراحل مختلف، تع��داد 400 بذر در 4 تكرار 
)هر تكرار 100 بذر (برای آزمایش انتخاب گردید. آزمایش در پتری دیش 
بزرگ شيش��ه اي با اس��تفاده از روش between paper( Bp(صورت 
گرفت. ظروف کشت با هيپو کلریت سدیم شستشو داده شد و سپس در 
آون با دمای 180 درجه س��انتی گراد به مدت 3 س��اعت استریل گردید. 
در داخل هر پتری دیش کاغذهای صافی اس��تاندارد اس��تریل شده قرار 

داده شده. بذرها قبل از کشت با محلول بنوميل یك در هزار ضدعفونی 
گردی��د. ب��ا توجه به اینكه بذر گونه ها ریز می باش��ند، اس��تفاده از روش 
کاغذ صافی مناسب ترین بستر کشت برای این بذرها است)12(. رطوبت 
م��ورد نياز جوانه زنی  بذرها، با اس��تفاده از آب مقطر تأمين گردید. بذرها 
در 4 تكرار صدتایی، به صورت همگن و با فواصل یكس��ان روی بس��تر 
کش��ت در دس��تگاه جوانه زني بذر در دمای 22 درجه سانتيگراد در طول 
آزمایش قرار داده ش��دند)14(. شمارش بذرهاي جوانه زده در هر روز و به 
مدت 21 روز ادامه یافت)8(. زماني بذر جوانه زده دانس��ته می ش��ود که 
نوک ریش��ه چه از پوسته خارج شده باشد)3و15(. بر این اساس طي این 
دوره مش��خص، آزمایش کنترل گردید. پس از پای��ان هر روز، بذرهای 
جوان��ه زده از پتری دیش خارج می گردید و در نهایت بعد از مدت 21 روز 
داده ه��ای هر گونه گياهی به صورت مج��زا در قالب طرح آماري کامال 
تصادفی با تيمار هاي تاریخ برداش��ت ) در گونه Salsola rigida با 7 
زمان، Zygophyllum eurpterum و Ferula ovina  با 4 زمان 
برداش��ت( در نرم افزار SAS مورد تجزیه وتحليل آماری قرار گرفت. در 
مواردی که اثر تيمار زمان معنی دار بود، مقایسه ميانگين درصد جوانه زنی 
در زمان های مختلف آن گونه با استفاده از آزمون دانكن مقایسه گردید.

نتایج
نتایج تجزیه واریانس سه گونه مورد مطالعه در جدول 2 درج شده است. 

 6 

 
 َاي گياَي مًسد مطالعٍ شىاسي گًوٍ : مشخصات  گيا1ٌجذيل

وام  وام علمي
گل ي  بشگ ساقٍ تيشٌ فاسسي

 ميًٌ آريه گل

Salsola 
rigida 

 

صٌر 
 صكووده

 

Chenopodiaceae 
 

گیاه ةٌجى ای 
 خضتي

محواوب، هخي صكل و 
 هٌك کود

گلًا موفرد 
جك یا اهتٌه در 

ین گل آذ
 سوتلى ای

 فودقى ةالدار

Zygophyllum 
eurpterum 

 
 Zygophyllaceae قیچ

 
گیاه درخحچى ای 

 راسث

-ساده، مسحطیلي
قاصقي، جخث ةا دمترگ 

 کٌجاه

گلًا زرد رهگ 
در گل آذین 

 خٌصى ای
 کپسٌل ةالدار

Ferula ovina 
 Apiaceae کًما 

 

گیايي چود سالى و 
علفي، ساقى يا 

 ستز رهگ

ار ةار ةرگًا مرکب چً
 صاهى ای

گلًا زرد رهگ 
در گل آذین 
 چحر مرکب

دو فودقى ای ، 
ير فودقى 

دارای ةالي ةى 
 5/0عرض 

 میلیمحر
 

 آوری آماده ساسی و کشت بذور تحت مطالعه نحوه جمع -9
ويآان ٍٕرد ٍعايؿْ در ظعدی از جيپ ويآی ةا ٍصز ٍؼزؽ و ٍدسود کْ در آِٔوا  ةشرٓايآوري  جَؽ

 ْ اِسازه کالی يتّٕارث ةٕد ؾٕرت پشيصلث.راك و آب و ٕٓا ة

اِسازه ٍدى َِِْٕ ةصداري ويآان ٍٕرد ٍعايؿْ ةا جٕجْ ةْ پصاکّسوی و جقييصات داروى جوٕده از هعؿوات 

آوري ةشور از زٍان رظيسوی ليضيٕيٕييتی جوا ٍٕهوؽ ريوضش  ٍحص ٍصةؿی اِحزاب وصديس. جَؽ 100×100

ٓا اِجوام  اػث ةشر ةعوحْ ةوْ ػوصايط ٍّعووْ و لّٕيوٕيي وِٕوْٓاي ةصد ةشر اداٍْ پيسا کصد. اِحزاب زٍان

جيص ٍاه  30و 23، 16،  9ٓاي  در جاريذ Ferula ovina و Zygophyllum eurpterum ٓاي  وصلث. ةشر وِْٕ

 Salsola rigidaجص ةوٕدن دوره رظويسوی يوا ريوضش ةوشر در وِٕوْ   دييى ظٕالِیْ ةصداػث ػس. ة 1384

ؾوٕرت وصلوث. ةوشور  1383آةوان ٍواه  20و 13، 6ٍٔوص و 22و 15، 8، 1ٓواي  ةصداػث ةوشر در جاريذ

آوري  ٓاي ٍزحًك ةْ جمتيك در ٕٓاي آزاد رؼك وصديس. از ةويُ ةوشور جَوؽ آوري ػسه در زٍان جَؽ
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نتای��ج مقایس��ه ميانگي��ن ه��ای درص��د جوان��ه زن��ی ب��ذر در دو گياه 
Zygophyllum eurypterum  و Ferula ovina  در زم��ان های 
مختلف برداش��ت در جدول 4 آمده است. بر اس��اس این نتایج، بيشترین 
  Zygophyllum eurypterum مي��زان درصد جوانه زن��ي بذر گون��ه
مرب��وط به زم��ان 9 تيرماه ب��ا 61 درص��د و کمترین مي��زان مربوط به 

زم��ان 23 تيرماه با 46 درصد اس��ت که بين آن ه��ا اختالف معني داري 
 وج��ود ندارد. همچنين بيش��ترین مي��زان درصد جوانه زن��ي بذر در گونه
 Ferula ovina مربوط به زمان 30 تيرماه با 54 درصد وکمترین ميزان 
مربوط به 9 و 23تيرماه با مقدار 37 درصد است که با ميزان 16 تيرماه به 

مقدار 46 درصد در یك گروه قرار مي گيرند. 
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 1 صوي بزس گياَان مًسد مطالعٍَايي مختلف بشداشت بش جًاوٍآصمايش صمان سوتايج تجضيٍ ياسياو -2جذيل 

 Salsola rigida Zygophyllum eurypterum Ferula ovina 

مىابع 
 تغييشات

دسجٍ 
 آصادي

مياوگيه 
 مشبعات

F 
محاسبٍ 

 شذٌ

دسجٍ 
 آصادي

مياوگيه 
 مشبعات

F 
محاسبٍ 

 شذٌ

دسجٍ 
 آصادي

مياوگيه 
 مشبعات

F 
محاسبٍ 

 شذٌ

 ns9/1 3 0/268 **6/8 0/168 3 6/73** 9/2319 7 تيماس

 - 3/31 12 - 0/90 12 - 5/31 24 خطاي آصمايش
ضشيب 
 9/12 2/17 1/14 تغييشات

 ٓاي آزٍايغ ٍی ةاػّس. درؾس و ِتٕد  ارحالف ٍؿّی دار در ةيُ جيَار 1ةحصجيب ةياِگص ارحالف ٍؿّی دار در ظعح  nsو  **( ؾالئٌ 1

 

در زٍوان ٓواي ٍزحًوك  Salsola rigida ويواه درةوشر  ِحايج ٍوايعْ ٍياِگيُ ٓاي درؾس جٕاِْ زِوی 

 حصيُ ٍيضان درؾس جٕاِْ زِی ةوشر ايوُ وِٕوْةيؼ آٍسه اظث. ةص اظاس ايُ ِحايج، 3در جسول   ةصداػث

 ٍی ةاػّس.درؾس  3/7ةا اول ٍٔصٍاهدرؾس و کَحصيُ ٍيضان آن ٍصةٕط ةْ  75ةا  آةان 20ٍصةٕط ةْ زٍان 

 
 : وتايج مقايسٍ مياوگيه َاي دسصذ جًاوٍ صوي دس صمان َاي مختلف بشداشت بزس 3جذيل 

 Salsola rigida1دس گًوٍ 

 درصد ةر اساس آزمٌن داهكن مي ةاصد. 5ةیاهگر هتٌد اخحالف معوي دار در سطح  2حروف مضاةى در سحٌن  (1
 

 Ferula و  Zygophyllum eurypterum وياه دو درةشر  ٕاِْ زِیِحايج ٍوايعْ ٍياِگيُ ٓاي درؾس ج

Ovina  آٍسه اظث. ةص اظاس ايُ ِحايج، ةيؼحصيُ ٍيضان  4در جسول  در زٍان ٓاي ٍزحًك ةصداػث

درؾس و کَحصيُ  61ةا  جيصٍاه 9ٍصةٕط ةْ زٍان   Zygophyllum eurypterum درؾس جٕاِْ زِی ةشر وِْٕ

 ٍ صويدسصذ جًاو تاسيخ بشداشت
0/75±7/1 آةان 20 a 
5/52±8/1 آةان 13 b 

8/50±9/3 آةان 6 b 
0/32±0/2 مًر 22 c 
3/29±5/3 مًر 15 c 
5/10±3/1 مًر 8 d 
3/7±3/0 مًر 1 d 

 Salsola نتایج مقایس��ه ميانگين های درصد جوانه زن��ی بذر در گياه 
rigida در زم��ان های مختلف برداش��ت  در جدول 3 آمده اس��ت. بر 
اساس این نتایج، بيشترین ميزان درصد جوانه زني بذر این گونه مربوط 

به زمان 20 آبان با 75 درصد و کمترین ميزان آن مربوط به اول مهرماه 
با7/3 درصد مي باشند.
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 1 سوی بذر گياَان مًرد مطالعٍَایی مختلف بزداشت بز جًاوٍآسمایش سمان سوتایج تجشیٍ ياریاو -2جذيل 

 Salsola rigida Zygophyllum eurypterum Ferula ovina 

مىابع 
 تغييزات

درجٍ 
 آسادی

مياوگيه 
 مزبعات

F 
محاسبٍ 

 شذٌ

درجٍ 
 آسادی

مياوگيه 
 مزبعات

F 
محاسبٍ 

 شذٌ

درجٍ 
 آسادی

مياوگيه 
 مزبعات

F 
محاسبٍ 

 شذٌ

 ns9/1 3 0/268 **6/8 0/168 3 8/103** 5/2363 6 تيمار

 - 3/31 12 - 0/90 12 - 8/22 21 خطای آسمایش
ضزیب 
 9/12 2/17 0/13 تغييزات

 ياي آزمايش مي ةاصود. درصد و هتٌد  اخحالف معوي دار در ةين جيمار 1ةحرجيب ةياهگر اخحالف معوي دار در سطح  ns( عالئم ** و 1

 

در زمیا  يیاي ملح ی   Salsola rigida گيیا  درةیرر  هحايج مقايسى مياهگين ياي درصد جٌاهى زهیي 

 ةيضحرين ميزا  درصد جٌاهى زهي ةیرر ايین گٌهیى آمد  اسث. ةر اساس اين هحايج، 3در جدول   ةرداصث

 مي ةاصود.درصد  3/7ةا اول مًرما درصد و کمحرين ميزا  آ  مرةٌط ةى  75ةا  آةا  20مرةٌط ةى زما  

 
 : وتایج مقایسٍ مياوگيه َای درصذ جًاوٍ سوی در سمان َای مختلف بزداشت بذر 3جذيل 

 Salsola rigida1در گًوٍ 

 درصد بر اساس آزمون دانکن می باشد. 5بیانگر نبود اختالف معنی دار در سطح  2حروف مشابه در ستون  (1
 

 Ferula و  Zygophyllum eurypterum گيا  دو درةرر  صد جٌاهى زهيهحايج مقايسى مياهگين ياي در

Ovina  آمد  اسث. ةر اساس اين هحايج، ةيضحرين ميزا   4در جدول  در زما  ياي ملح   ةرداصث

درصد و کمحرين  61ةا  جيرما  9مرةٌط ةى زما    Zygophyllum eurypterum درصد جٌاهى زهي ةرر گٌهى

 جًاوٍ سویدرصذ  تاریخ بزداشت
0/75±7/1 آبان 20 a 
5/52±8/1 آبان 13 b 

8/50±9/3 آبان 6 b 
0/32±0/2 مهر 22 c 
3/29±5/3 مهر 15 c 
5/10±3/1 مهر 8 d 
3/7±3/0 مهر 1 d 

تاثیر زمان جمع آوری بذر...
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شماره 113،  پژوهش هاي آبخیزداری، زمستان 95

بحث و نتیجه گیری 
به طور کلي عمل جمع آوری بذر در گياهان مورد مطالعه قبل از رسيدگی 
کامل دو ویژگی مثبت در بر خواهد داش��ت. اواٌل به علت مصرف کمتر 
آنها توس��ط دام، بذر بيش��تری روی پایه باقی خواهد بود و ثانيٌا این بذر 
باقی مان��ده ریزش نيافته و قابل جمع آوری می باش��د، البته باید در نظر 
داش��ت که برخي از بذور نيز وجود دارند که براي جوانه زني الزم است 
که از دستگاه هاضمه دام بگذرند. اثرات مثبت تعجيل در برداشت بذور 
به ش��رط کاهش نيافتن قوه ناميه آنها معنی و مفهوم خواهد داشت. بر 
اس��اس نتایج این پژوهش در گونه Salsola rigida اگر دستيابي به 
بذر با قوه ناميه حداکثر مورد نظر باشد مي بایست جمع آوري بذر تا زمان 
خزان گياه به تعویق انداخته شود. در چنين شرایطي بسياري از بذرهای 
ریزش یافته است. در صورتي که عمل جمع آوري با تعجيل دو هفته ای 
و مص��ادف ب��ا 6 آبان ماه انجام گيرد، ح��دود 25 درصد کاهش در قوه 
ناميه بذر حاصل مي شود. اما در این زمان کليه بذرهای توليدي به دليل 
مواجه نش��دن با پدیده ریزش قابل جم��ع آوري خواهند بود. بنابراین به 
نظر مي رس��د که ميزان بذر زنده جمع آوري ش��ده ب��ا وضعيت اقليمي 
س��ال و منطقه مورد مطالعه در تاریخ 6 آب��ان ماه )با لحاظ کاهش 25 
درصدي در قوه ناميه( بيشتر باشد. تاریخ برداشت بذر بر جوانه زنی بذور 
گونه Zygophyllum eurpterum  تأثير چندانی نداش��ت بنابراین 
جمع آوري بذر در زماني که بالپوش هاي بذر تغيير رنگ را آغاز نموده اند 
پيشنهاد مي گردد. در این شرایط دمگل ها هنوز خشبي نشده و لذا ریزش 
بذر آغاز نشده است. با وضعيت اقليمي سال و منطقه مورد مطالعه، نيمه 
تيرماه براي برداشت مناسب مي باشد. در این حالت بيشترین مقدار بذر 
با کيفيت باال استحصال خواهد شد.  این نكته را نباید از نظر دور داشت 
که بذور جمع آوری ش��ده این دو گونه در زمان هاي پيش��نهادي دارای 
رطوبت باال خواهند بود. لذا این بذور مي بایس��ت س��ریعٌا در محيط باز 
و یا به وس��يله دستگاه خشك شود. بی توجهی به نكات فنی در مرحله 
جمع آوری و انباش��ت بذرهای ممكن است در کيفيت بذر تأثير بسزایی 
بگذارد و اثرات مثبت تعجيل در زمان بذرگيری این گونه را خنثی نماید. 
لذا در این جا که جمع آوری بذور پس از رسيدگی کامل انجام می شود، 
موضوع انبارداری بذر از اهميت کمتری بر خوردار خواهد بود، زیرا ميزان 

رطوبت بذر در زمان رسيدگی آن به شدت کاهش می یابد)13(. 
ميزان قوه ناميه بذر گونه Ferula ovina در زمان رس��يدگي کامل و 
آغاز دوره خشكيدگي ساقه هاي حامل بذربه حد اکثر مي رسد. با وضعيت 
اقليمي در سال و منطقه مورد مطالعه، این پدیده در اواخر تيرماه اتفاق 
افتاده است. در این گونه گياهي ریزش بذر در زمان خزان گياه به ندرت 
صورت مي گيرد و مش��كل هدر رفت بذرهای در زمان رسيدگي همانند 
دو گونه دیگر مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین پيش��نهاد مي گردد که 
جم��ع آوري بذر در این گونه  به نزدیكي زمان خزان گياه موکول گردد. 
در این ش��رایط، بذور جمع آوري شده واجد کميت و کيفيت باال خواهند 
ب��ود. این بذرهای رطوبت اندکي دارن��د و فرایند انبارداري آن با هزینه 
کم تري ميس��ر خواهد بود. فتاح��ی)1993( در تحقيقاتش به این نتيجه 
رسيد که در اثر عدم برداشت به موقع بذر بعضی از گياهان مثل خانواده 
بقوالت، به علت سخت شدن پوسته بذر و نيز عوامل فيزیولوژی داخلی 
 مي��زان قوه  نامي��ه کاهش  می یاب��د. کریمی)1996( بيان داش��ت که 
زم��ان های مختل��ف برای برداش��ت بذره��ای تفاوت معن��ی داری از 
هم نش��ان دادند. ش��اخص رطوبت با قوه نامي��ه و وزن هزاردانه دارای 
همبس��تگی منفی اس��ت، بدین معنی که با کاهش رطوبت ميزان قوه 
نامي��ه و وزن هزار دانه افزایش می یاب��د. با توجه به نتایج، در کل این 
طور اس��تنتاج می ش��ود که چون در مراحل اولي��ه هنوز بذرهای جوان 
و جني��ن تكامل نيافته اس��ت و محتوای رطوبتی بذر باال می باش��د، با 
تغييرات فيزیولوژیك و از دست دادن مقدار بيشتري رطوبت توسط بذر 
به تدریج وزن هزار دانه و قوه ناميه بر اثر اضافه شدن اندازه بذر و مواد 

ذخيره اي آن افزایش یافتند. 
در مورد زمان و چگونگي جمع آوري بذر، بر اس��اس نتایج این پژوهش، 
باید آموزش الزم به مرتعداران جهت احيا و اصالح مراتع داده ش��ود تا 
در اس��رع وقت فرایند بوجاري بذرهای جمع آوري شده آغاز و انبارداري 
صحيح آن تا زمان مصرف رعایت شود. از آنجا که شرایط اقليمي )دما 
و بارندگي( بر فنولوژي گياهان، از جمله بذردهي تأثير بسزایي مي گذارد 
و نتایج این پژوهش باید در شرایط متفاوت دیگري از نظر آب  و هوایي 
مورد بررس��ي قرار گيرد تا با استناد به مجموع نتایج، دستورالعمل هاي 

جامعي جهت جمع آوري بذرهای تهيه شود. 
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 .كى بین آن يا ادتالف مػوي داري وجٌد هدارد درصد است 64با  تیرماه 32 میزان مربٌط بى زمان

 46با  تیرماه 23مربٌط بى زمان  Ferula Ovina  گٌهى دربیضترين میزان درصد جٌاهى زهي بذر  يمچوین

تیرماه بى ملدار  64كى با میزان  درصد است 23 ملدار با تیرماه32 و 9 درصد وكمترين میزان مربٌط بى

  .درصد در يك گروه كرار مي گیرهد 64
 : نتایج مقایسه میانگین های درصذ جوانه سنی در سمان های مختلف بزداشت بذر4جذول

 Ferula ovina1و  Zygophyllum eurpterumگونه دو در

 .درصد بر اساس آزمون دانکن می باشد 5بیانگر نبود اختالف معنی دار در سطح  2حروف مشابه در ستون (1
 

 بحث ونتیجه گیری  
در برر آوري بذر در گیايان مٌرد مطانػى كبم از رسیدگي كامم دو ويژگي مثبت  بى طٌر كهي غمم جمع

بذر بیضتري روي پايى باكي دٌايد بٌد و ثاهیراٌ  ،دٌايد داصت. اوالٌ بى غهت مصرف كمتر آهًا تٌسط دام

آوري مي باصد، انبتى بايد در هظر داصت كى بردري از برذور  ماهده ريزش هیافتى و كابم جمع اين بذر باكي

د. اثرات مثبت تػجیرم در هدام بگذرياضمى  دستگاهزهي الزم است كى از  هیز وجٌد دارهد كى براي جٌاهى

برداصت بذور بى صرط كايش هیافتن كٌه هامیى آهًا مػوي و مفًٌم دٌايد داصت. برر اسراس هترايی ايرن 

بايسرت  هظر باصرد مي دستیابي بى بذر با كرٌه هامیرى ارداكثر مرٌرد اگر Salsola rigida پژويش در گٌهى

ريرزش  برذريايدتى صٌد. در چوین صرايطي بسیاري از آوري بذر تا زمان دزان گیاه بى تػٌيق اهدا جمع

آبران مراه اهجرام گیررد،  4اي و مصادف با  آوري با تػجیم دو يفتى يافتى است. در صٌرتي كى غمم جمع

دنیم  تٌنیردي برى بذريايصٌد. اما در اين زمان كهیى  درصد كايش در كٌه هامیى بذر ااصم مي 34ادود 

 رسد كى میزان برذر زهرده آوري دٌايود بٌد. بوابراين بى هظر مي جمع مٌاجى هضدن با پديده ريزش كابم

 34آبان ماه )با نحرا  كرايش  4در تاريخ با وضػیت اكهیمي سال و موطلى مٌرد مطانػى  آوري صده جمع

 Zygophyllum eurpterum Ferula ovina تاریخ بزداشت
0/61±0/1 تیر 9 a 0/1±0/37 b 
0/58±8/4 تیر 16 a 8/3±0/46 ab 
0/55±7/7 تیر 23 a 9/1±0/37 b 
0/46±6/2 تیر 30 a 5/3±0/54 a 



8)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری

منابع
1- Askarian, M. (1993). Seed production: Studies in 
lucerne (Medicago sativa L.) cv. Grasslands organa. 
Ph. D. Thesis. Massy University, New Zeland.     
2- Askarian, M. (1993). Management of seed  
production. Journal of Pajouhesh & Sazandegi, 
No,20. pp: 6-9.
3- Auld, D.L., Bettis, B. L., Crock, J. E. and Kephart, 
D. (1988). Planting date and temperature effects on 
germination and seed yield of chickpea. Agronomy 
Journal,  No,80. pp: 909-914.
4- Baghestani Maybodi, N. (1995). Importance and 
intensive production methods of range plant seeds in 
Iran. Range and Forest Journal,  No,26. pp: 44-47.
5- Baghestani  Maybodi, N., Arzani, H. and Zare, 
M. T. (2006). Relationship between cover and yield 
of some range species in steppic region of Yazd  
province. Biaban Journal, No,2. pp: 57-67.
6- Baskin, C. C. and Baskin, J. M. (1998). Seeds, 
ecology, biogeography and evolution of dormancy 
and germination.  Academic press, Harcourt Brace 
and company. London. 
7- Clor, M. A., Al Ani, T. A. and Charchafchy,  
F. (1974). Range resources of Iraq. Germination,  
storage conditions and after ripening of the 
seeds of Artemisia herbaalba. Technical Bulletin,  

Institute for Applied Research on Natural Resources,  
No,76. P. 19.
8- Draper, S.R. (1985). International rules for 
seed testing. Seed Science and Technology,  
No,13. pp: 342-343.
9- Fatahi,  M. (1993). Usage of x-ray in  
quality and quantity of seed. Journal of Pajouhesh    &  
Sazandegi, No,21. pp:13-24.                
10- Karimi, Gh. (1996). Investigation of the best 
time of seed harvesting in range plants. M.Sc.
Thesis,Tehran University.
11- Latifei, N. (2001). Seed Science. Gorgan  
University Press.  
12- Rezaei, A. (2001). Rules for seed testing and  
assesment under ISTA. Rangelands and Forests  
Institute Press.
13- Sarmadnia, Gh. (1987). Seed technology. Jihade 
Daneshgahi Mashhad Press.
14- Young, J. A., Plamquist, D.E. and Evans, R. 
A. (1991). Temperature profiles for germination 
of big sagebrush seeds from native stand. Range  
Management, No,44. pp: 385-390.
15- Wiese, A. M. and Binning, L. K. (1987).  
Calculating the threshold temperature of  
development for weeds. Weed Science, No,35. pp: 
177-179.

تاثیر زمان جمع آوری بذر...


