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چکیده
از مهمترين برنامههاي 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 میزان جوانه زنی نیز حاصل شود .در اين تحقيق مناسبترين
زمان برداش��ت بذر س��ه گونه مرتعي ش��امل  Salsola rigida ، Zygophyllum eurypterumو  Ferula ovinaدر استان یزد
مورد بررسي قرار گرفته است .جمعآوري بذرهای از زمان رسيدگي فيزيولوژيكي تا موقع ريزش بذر در چندين مرحله صورت گرفت .بذر
 S. rigidaدر تاري��خ ه��اي  15 ،8 ،1و  22مهرم��اه و  13 ،6و  20آبان م��اه  1383و گونه هاي  Z. eurypterumو  F.ovinaدر
تاريخ هاي  23 ،16 ،9و  30تيرماه  1384جمعآوري ش��د .پس از خشكش��دن بذور در هواي آزاد ،از بذور جمع آوری شده در هر مرحله
تع��داد  400ب��ذر در  4تك��رار در پتريديش قرار داده ش��د و تا  21روز بذور جوانه زده ش��مارش گردید .نتايج آزمايش نش��ان داد كه در
 S. rigidaبين تاريخهاي مختلف جمعآوري بذور اختالف معنيدار وجود داش��ت به نحوی که بيش��ترين ميزان جوانهزني در  20آبان
(75درصد) و كمترين در اول مهر (7/3درصد) صورت گرفت .در ارتباط با Z. eurypterumاختالف معنيدار مش��اهده نش��د .بيشترين
مي��زان جوانهزن��ي در  9تير (61درص��د) و كمترين آن در  30تير (46درصد) صورت گرفت .بذور  F.ovinaدر  30تير بيش��ترين ميزان
جوانه زني (54درصد) و در  23و  9تير كمترين ميزان جوانهزني ( 37درصد) را نشان داد .در اين گونه نيز بين تاریخهاي مختلف اختالف
معنيدار وجود داشت .با استناد به نتايج حاصله تاخير درزمان برداشت بذر در مرحله بذر دهي موجب افزايش درصد جوانه زني در دو گونه
 S. rigidaو  F.ovinaش��د ،در حالي كه اين موضوع بر روي گونه  Z. eurypterumتأثیري نداش��ت .اين نکته مهم به عنوان
راهنمايي درانتخاب زمان جمعآوري بذور گونه هاي مورد مطالعه محسوب مي گردد.
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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.
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 حفاظت خاک وافزایش،مدیریت اصول��ی نقش مهمی در تأمین علوف��ه
 یکی از مهمترین برنامههای احیا و اصالح مراتع.منابع آب خواهد داشت
،باالخص در کش��ور ما که سطح مراتع تخریب یافته آن قابل توجه است
 جوانهزنی بذرها، بطورکلی.)1(تولید بذور مرغوب جهت جوانهزنی میباشد
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مقدمه
 میلیون هکتار ازس��طح کشور90 قلمرو گس��ترش مراتع ایران که حدود
اس��ت ش��امل مناطق کویری با پوشش بس��یار کم تا مناطق با بارندگی
بیشتر وپوشش بهتر در پارهای از موارد مراتع مشجر میباشد که درصورت

3

تاثير زمان جمع آوری بذر...

فرآیندی است که با مطالعه آن میتوان روند توسعه وگسترش گونههای
مختلف گیاهی را مورد بررسی قرار داد .متخصصان فیزیولوژی گیاهی،
جوانهزنی را خروج ریشه چه از پوسته بذر تعریف کردهاند(.)13
یک��ی از رایجترین آزمایشها جهت تعیین کیفیت بذرها ،ارزیابی قابلیت
جوانهزنی میباش��د( .)11زمان برداش��ت یک��ی از فاکتورهای مهم در
برداش��ت بذر گیاه��ان بخصوص برای تکثیر و احی��ا و نگهداری ذخایر
ژنتیکی گیاهان بش��مار میرود .زمان برداش��ت بذر گونههای مرتعی بر
روی جوانهزنی و نیز طول مدت انبارداری بذر دخالت دارد ،زیرا اگر بذر
زودتر از موعد مقرر برداش��ت ش��ود به علت رطوبت باال ،انبارداری آن
مشکل است وقوه نامیه آن از بین میرود(.)1
تأثیر گذشت زمان بر میزان قوه نامیه و جوانهزنی بذرهای گیاهان مرتعی
از مهمترین مواردی است که جهت انبار کردن بذرها واستفاده دوباره از
آنه��ا در طبیعت باید مورد توجه قرار گیرد .کیفیت بذر و ماندگاری آن و
حفظ قوه نامیه در طول زمان از جمله موارد بس��یار مهم در انتخاب بذر
در جهت اصالح و توسعه رویشگاههای تخریب شده است .اگر برداشت
بذر خیلی به تعویق افتد ،میوه ممکن است شکوفا شود یا ریزش کند و یا
توسط پرندگان وحیوانات خورده شود و یا به جای دیگر برده شود ،از این
رو باید بین برداشت دیر یا زود توازن برقرار ساخت ،به طوریکه حداکثر
بذر مرغوب به دس��ت آید( .)4بین زمان برداشت و محتوای رطوبتی بذر
با توس��عه وتکامل بذر و محتوای رطوبتی آن همبس��تگی خوبی وجود
دارد ،عموم ًا رطوبت بیش��تر از  70-85درصد جزو ویژگیهای بذر جوان
و تکامل نیافته است ،رطوبت در مرحله رسیدن بذر کاهش پیدا میکند،
در این صورت از رطوبت به عنوان یک راهنما برای برداشت بذر استفاده
میشود .بطوریکه اگر بذر زودتر از موقع برداشت شود و جنین به مقدار
کافی رش��د نکرده باش��د بذر نامرغوب و چروکیده و سبک وزن و کوتاه
عمر خواهد بود(.)2
یک سلس��له تحقیقات توس��ط کل��ور و هم��كاران( )1974در رابطه با
جوانهزنی و زمان رسیدن بذر  Artemisia herba albaانجام گرفت
در این مطالعه مشخص شد که وجود پرده شفاف ژالتینی روی بذر این
گیاه موجب تماس آب به داخل بذر ميش��ود ،همچنین این پرده شفاف
میتواند با ایجاد چس��بندگی بین اجزای خ��اک به جوانهزنی بذر کمک
نمای��د و نق��ش حفاظتی برای جنی��ن بذر را بر عهده گیرد و از آس��یب
رساندن مکانیکی به بذر جلوگیری نماید ،بذرهای تازه برداشت شده در
طول دسامبر جوانهزنی پایین داشتند( 15-20درصد) و افزایش تدریجی
ظرفیت جوانهزنی با گذشت زمان بعد از برداشت  8ماه مشاهده شد ودر
زمس��تان سال بعد درصد جوانهزنی به  80درصد رسید که این داللت بر
رسیدن بذر بعد از برداشت دارد(.)7
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بیش��تر رویشگاههای مرتعی اس��تان یزد در نتیجه استفادههای نادرست
به ش��دت تخریب شده و گیاهان خوشخوراک آنها تقریب ٌا از بین رفتهاند.
وج��ود گونههای نادر ب��ا ارزش در این مراتع ،حاکی از پتانس��یل بالقوه
بهتر آنها میباش��د و چنانچه مدیری��ت صحیح در مناطق مذکور اعمال
گردد مس��لم ٌا حضور گیاهان مرغوب بارزتر خواهد شد و ترکیب گیاهان
به س��مت بهین��ه ممکن گرایش خواه��د یافت .ب��ذركاري با گونههاي
مناس��ب به عن��وان يكي از برنامههاي بس��يار مه��م در مديريت مراتع
مذكور ،ميبايس��ت م��ورد توجه قرار گيرد .هدف از ای��ن مطالعه تعيين
مناس��بترين زمان جمعآوري بذر گونههاي مورد نظر ميباشد .بسياري
از بذره��ای در زمان رس��يدگي كامل از روي س��اقههاي گلدهنده جدا
می ش��وند و زادآوري طبيعي انجام ميش��ود .درچنين شرايطي چنانچه
بتوان بذور توليدي را اندكي زودتر برداش��ت نمود مس��لم ًا دس��تيابي به
توليد بذور بيش��تري خواهيم داش��ت ،مش��روط به اينك��ه در اين زمان
بذور برداش��ت شده قوه ناميه قابل قبولي داشته باشند .سه گونه مرتعی
 Zygophyllum eurpterumو Salsola

، Ferula ovina
 rigidaاز جمله گونههای با ارزش مرتعی در این اس��تان میباشند که

تعیین زمان مناس��ب برداش��ت بذور آنها در این تحقیق مورد توجه قرار
گرفته است.
مواد و روشها
 -1مشخصات منطقه و گیاهان مورد مطالعه
ایس��تگاه تحقیقات مرتع نیر در حوضه آبخیز پشتکوه از توابع شهرستان
تفت واقع ش��ده اس��ت .ميانگين بارندگي منطقه  130ميليمتر در س��ال
ميباش��د .از دی��د قلمرو اقاليم حياتي ايران دش��ت م��ورد مطالعه جزء
زير منطقه استپي محسوب ميش��ود .ارتفاع آن بين  2170-2110متر
از س��طح دريا می باشد.مراتع ندوش��ن در حوزه آبخيز يزد اردكان واقع
ش��ده اس��ت .ارتفاع آن بين  2160تا  2440متر از س��طح دريا و ميزان
بارندگي آن به حدود  135ميليمتر ميرسد .متوسط دماي ساالنه 11/8
تا  13/3درجه س��انتيگراد اس��ت .از ديد قلمرو اقلیم های حياتي ايران
دش��ت مورد مطالعه جزء زير منطقه اس��تپي محس��وب ميشود( .)5بذر
گون��ه  Salsols rigidaاز ایس��تگاه تحقیقاتی مرتع ني��ر و بذر گونه
 Zygophyllum eurpterumاز اراضي دش��تي صدر آباد ندوش��ن
(با ش��رايط نسبتا مشابه ايس��تگاه تحقيقات مرتع نير) و گونه Ferula
 ovinaاز ارتفاع��ات همي��ن منطقه كه واجد بارندگي بيش��تر و دماي
كمتري مي باش��د جمعآوري گرديد .مش��خصات عمومي گياه شناسي
گونههاي مورد مطالعه در جدول شماره ا درج شده است.
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جذيل :1مشخصات گياٌ شىاسي گًوٍَاي گياَي مًسد مطالعٍ
وام علمي

وام

فاسسي

Salsola
rigida

صٌر
صكووده

Zygophyllum
eurpterum

قیچ

Ferula ovina

کًما

گل ي

تيشٌ

ساقٍ

بشگ

Chenopodiaceae

گیاه ةٌجى ای
خضتي

محواوب ،هخي صكل و
هٌك کود

گلًا موفرد
جك یا اهتٌه در
گل آذین
سوتلى ای

فودقى ةالدار

Zygophyllaceae

گیاه درخحچى ای
راسث

ساده ،مسحطیلي-
قاصقي ،جخث ةا دمترگ
کٌجاه

گلًا زرد رهگ
در گل آذین
خٌصى ای

کپسٌل ةالدار

گیايي چود سالى و
علفي ،ساقى يا
ستز رهگ

ةرگًا مرکب چًار ةار
صاهى ای

گلًا زرد رهگ
در گل آذین
چحر مرکب

دو فودقى ای ،
ير فودقى
دارای ةالي ةى
عرض 0/5
میلیمحر

Apiaceae

ميًٌ

گلآريه

بذور تحت مطالعهداده شده .بذرها قبل از کشت با محلول بنومیل یک در هزار ضدعفونی
مطالعه
بذور وتحت
کشت
سازی و
کشت
ساسی
آماده
آمادهآوری
آوریجمع
 -2نحوه-9جمعنحوه
گردی��د .ب��ا توجه به اینکه بذر گونهها ریز میباش��ند ،اس��تفاده از روش
جمعآوری بذرهای گیاهان مورد مطالعه در سطحی از تیپ گیاهی با مرز
آِٔوا رطوبت
است(.)12
ٍدسودبذرها
کشتوبرای این
ترین بستر
جيپصافی
ظعدی از کاغذ
کافیدریکنواخت
به اندازه
ويآانو هوا
خاک و آب
که در آنها
محدود
مشخص و
کْ در
ٍؼزؽ
مناسةابٍصز
ويآی
ٍعايؿْ
ٍٕرد
ةشرٓاي
آوري
جَؽ
م��ورد نیاز جوانهزنی بذرها ،با اس��تفاده از آب مقطر تأمین گردید .بذرها
بود صورت پذیرفت.
صدتایی ،به صورت همگن و با فواصل یکس��ان روی بس��تر
پراکندگیؾٕرتدر  4تکرار
کالیب��ا توجه به
اِسازهمطالعه
گیاهان مورد
ان��دازه محل
پشيصلث.
يتّٕارث ةٕد
ب��رداریٕٓا ةْ
نمونهآب و
راك و
کش��ت در دس��تگاه جوانهزني بذر در دمای  22درجه سانتیگراد در طول
و تغیی��رات داخل توده از قطع��ات  100×100متر مربعی انتخاب گردید.
هعؿواتروز و به
ازهزده در هر
جوٕدهجوان
داروىبذرهاي
جقييصاتشمارش
ش��دند(.)14
آزمایش قرار داده
رس��یدگی
ٍدىزمان
ب��ذور از
جم��عآوری
پصاکّسوی و
ریزش ةابذرجٕجْ ةْ
موق��عٍعايؿْ
فیزیولوژیکی تإٍرد
ةصداري ويآان
َِِْٕ
اِسازه
مدت  21روز ادامه یافت( .)8زماني بذر جوانهزده دانس��ته می ش��ود كه
ادامه پیدا کرد .انتخاب زمانهای برداش��ت بذر بس��ته به شرایط منطقه
ليضيٕيٕييتی جوا
رظيسوی
نوكزٍان
Zygophyllumةشور از
وصديس .جَؽآوري
انجامٍصةؿی
ه��ا ٍحص
گونه100
×100
ريوضشطي اين
ٍٕهوؽاين اساس
باشد(3و .)15بر
پوسته خارج شده
ريش��هچه از
اِحزابهه��ای
گرف��ت .بذر گون
و فنول��وژی
دوره مش��خص ،آزمايش كنترل گرديد .پس از پای��ان هر روز ،بذرهای
 eurpterumو  Ferula ovinaدر تاريخه��ای  23 ،16 ، 9و 30تی��ر
اِجوام
ٓا
وِٕوْ
لّٕيوٕيي
و
ٍّعووْ
ػوصايط
ةوْ
ةعوحْ
اػث ةشر
ٓاي ةصد
جوان��هزده از پتریدیش خارج میگردید و در نهایت بعد از مدت  21روز
ریزش
رسیدگی یا
زٍاندوره
اِحزاب بودن
کصد .طوالنیتر
پيسابه دلیل
اداٍْشد.
ةشربرداشت
ماه 1384
دادهه��ای هر گونه گیاهی به صورت مج��زا در قالب طرح آماري کامال
بذر در گونه  Salsola rigidaبرداش��ت بذر در تاریخهای 15 ،8 ،1و
rigidaجيص ٍاه
 23و30
جاريذٓاي 9
Ferulaتيماردر
شدهوovina
Zygophyllum
eurpterum
وِْٕٓاي
 Salsolaبا ۷
،16گونه
برداش��ت ( ،در
هاي تاريخ
تصادفی با
گرفت .بذور جمعآوری
 1383صورت
ةشرآبان ماه
وصلث.و20
 22مهر و13، 6
زمان Zygophyllum eurpterum ،و  Ferula ovinaبا  4زمان
در زمانهای مختلف به تفکیک در هوای آزاد خشک گردید .از بین بذور
Salsola
rigida
ةوشر در
دوره رظويسوی
ظٕالِیجص
مراحلْ دييى
ةصداػثدر ػس .ة
جمعآوری1384
ةوٕدن 4تکرار
 400بذر در
مختلف ،تع��داد
ش��ده گونهها
گرفت .در
آماری قرار
وِٕوْوتحلیل
مورد تجزیه
ريوضشSAS
برداش��ت)يوادر نرمافزار
مواردی که اثر تیمار زمان معنیدار بود ،مقایسه میانگین درصد جوانهزنی
(هر تکرار  100بذر )برای آزمایش انتخاب گردید .آزمايش در پتریدیش
دانکنةوشور
وصلوث.
هایآةوان
13زماون20
ٍٔ betweenوص
15 ،paperو 22
ٓواي 8 ،1
ةصداػثبا ةوشر
مقایسه گردید.
ؾوٕرتآزمون
1383با استفاده از
ٍواهآن گونه
مختلف
)صورت و ، 6در
جاريذ ) Bp
در از روش
اس��تفاده
بزرگ شيش��هاي
گرفت .ظروف کشت با هیپو کلریت سدیم شستشو داده شد و سپس در
نتایجآزاد رؼك وصديس .از ةويُ ةوشور جَوؽآوري
گردید.در ٕٓاي
جمتيك
س��اعت ةْ
مدت ٍ3زحًك
زٍانبهٓاي
درجهػسه
آوري
استریل
در گراد
س��انتی
جَؽ180
آون با دمای
در داخل هر پتریدیش کاغذهای صافی اس��تاندارد اس��تریل شده قرار
نتايج تجزيه واريانس سه گونه مورد مطالعه در جدول  2درج شده است.
6

5
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جذيل  -2وتايج تجضيٍ ياسياوس آصمايش صمانَايي مختلف بشداشت بش جًاوٍصوي بزس گياَان مًسد مطالعٍ
تاثير زمان جمع آوری بذر...

Zygophyllum eurypterum

Salsola rigida

1

Ferula ovina

جًاوٍسوی بذر گياَان مًرد مطالعٍ F 1
آسمایش سمانَایی مختلف بزداشت بز F
F
جذيل  -2وتایج تجشیٍ ياریاوس
مياوگيه
دسجٍ
مياوگيه
دسجٍ
مياوگيه
دسجٍ
مىابع
محاسبٍ
محاسبٍ
محاسبٍ
 ovinaمشبعات
آصادي
مشبعات
آصادي
مشبعات
آصادي
تغييشات
Ferula
Zygophyllum
eurypterum
شذٌ
شذٌ
Salsola rigidaشذٌ

تيماسمىابع

تغييزات
خطاي آصمايش

 7درجٍ 2319/9
مياوگيه

24آسادی

**F /6
73
محاسبٍ

مزبعات
31/5

-شذٌ

2363
14//51

**103/8

3
درجٍ

آسادی
12

1/9Fns

168/0
مياوگيه

محاسبٍ

مزبعات
90/0

شذٌ

168/2/0
17

1/9ns

درجٍ3

آسادی
12

268
/0
مياوگيه
مزبعات31
/3

ضشيب
تيمار
تغييشات
خطای
ٍ 12ی ةاػّس31/3.
90دار در ةيُ -
 12ارحالف /0
ةياِگص ارحالف/8
آسمایشةحصجيب 21
جيَارٓاي آزٍايغ
ٍؿّی
 22دار در ظعح 1-درؾس و ِتٕد
ٍؿّی
** و ns
 )1ؾالئٌ

6

3

8/6** F

محاسبٍ

شذٌ -

8/6** 12/268
9 /0

3

ضزیب

-

12/9

17/2
13/0
تغييزات
ِحايج ٍوايعْ ٍياِگيُ ٓاي درؾس جٕاِْ زِوی ةوشر در ويواه  Salsola rigidaدر زٍوان ٓواي ٍزحًوك
 )1عالئم ** و  nsةحرجيب ةياهگر اخحالف معوي دار در سطح  1درصد و هتٌد اخحالف معوي دار در ةين جيمارياي آزمايش مي ةاصود.

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

به زمان  20آبان با  75درصد و کمترین میزان آن مربوط به اول مهرماه
نتایج مقایس��ه میانگین های درصد جوانه زن��ی بذر در گیاه Salsola
ملح ی
Salsola
rigida
گيیا
در
ةیرر
زهیي
جٌاهى
درصد
ياي
مقايسى
ةاػّس.
يیايٍی
زمیادرؾس
در7/3
ٍٔصٍاه ةا
اول
ةْ
ٍصةٕط
آن
ٍيضان
کَحصيُ
درؾس
مياهگينةا 75
آةان
زٍان
ٍصةٕط درةْ
اس��ت .بر
آمده
جدول و3
برداش��ت در
20مختلف
های
هحايجزم��ان
rigida
با 7/3درصد مي باشند.
اساس اين نتايج ،بيشترين ميزان درصد جوانه زني بذر اين گونه مربوط

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

ميبزس
بشداشت
صمان َاي
جًاوٍ صوي
دسصذ
مياوگيه َاي
وتايج
جذيل
ةاصود.
مختلف درصد
مًرما ةا7/3
مرةٌطدسةى اول
ميزا آ
کمحرين
مقايسٍ درصد و
آةا ةا 75
زما20 :3
مرةٌط ةى
1

دس گًوٍ Salsola rigida

دسصذ جًاوٍ صوي
تاسيخ بشداشت
َای مختلف بزداشت بذر
سمان
در
سوی
جًاوٍ
درصذ
َای
مياوگيه
مقایسٍ
جذيل  :3وتایج
75/0±1/7a
 20آةان
1
در گًوٍ Salsola rigida
52/5±1/8b
 13آةان
b
جًاوٍ50/8
درصذ±3/9
6
سوی
آةانبزداشت
تاریخ
ca
3275
/0/±02
±/10/7
مًرآبان
2022
c
2952
/3/±53
±/15/8b
مًرآبان
1315
d
10/5±1/3 b
 8مًر
50/8±3d/9
 6آبان
7/3±0/3 c
 1مًر
32/0±2/0
 22مهر
آزمٌن داهكن مي ةاصد.
 )1حروف مضاةى در سحٌن  2ةیاهگر هتٌد اخحالف معوي دار در سطح  5درصد ةر اساس
29/3±3/5c
 15مهر
d
10/5±1/3
 8مهر
زِیدو گیاه
ب��ذر در
زن��ی
جوان��ه
ه��ای درص��د
ٍوايعْمیانگی��ن
نتای��ج مقایس��ه
اختالف معني داري
اس��ت كه بين آن ه��ا
درصد
تيرماه با 46
زم��ان 23
d
Ferula
 Zygophyllumو
eurypterum
وياه
دو
در
ةشر
ٕاِْ
ج
درؾس
ٍياِگيُ
ِحايج
بيش��ترين7/3
وج��ود ندارد .همچنين ±0/3
ٓاي مهر
 Zygophyllumو1
مي��زان درصد جوانه زن��ي بذر در گونه
 Ferula ovinaدر زم��ان های
eurypterum

 30باشد.
زمان می
آزمونبهدانکن
درصد بر
بيشترين در سطح 5
نتايج ،معنی دار
نبودايناختالف
بر بیانگر
ستون 2
مشابه
مختلف برداش��ت)1درحروف
وکمترین میزان
ِحايج ،درصد
تيرماه با 54
Ferula
ovina
اس��اس
در است.
ٓايآمده
جدول 4
ٍيضان
ةيؼحصيُ
ايُ
مربوطاظاس
اساسةص
اظث.
آٍسه
جسول 4
در
ةصداػث
ٍزحًك
 Ovinaدر زٍان

مربوط به  9و 23تيرماه با مقدار  37درصد است كه با ميزان  16تيرماه به
مي��زان درصد جوانه زن��ي بذر گون��ه Zygophyllum eurypterum
گيرند.
گروه قرار مي
درصدةْدر يك
Zygophyllumمقدار 46
می��زان مربوط به
درص��د و کمترین
ب��ا 61
مرب��وط
 61درؾس و کَحصيُ
جيصٍاه ةا
زٍان 9
ٍصةٕط
eurypterum
وِْٕ
تيرماهةشر
زم��ان 9زِی
درؾس بهجٕاِْ
هحايج مقايسى مياهگين ياي درصد جٌاهى زهي ةرر در دو گيا  Zygophyllum eurypterumو Ferula
Ovina

در زما ياي ملح

درصد جٌاهى زهي ةرر گٌهى

خ
ب
ی
ا
ژپوهش اهی آ زد ری

ةرداصث در جدول  4آمد اسث .ةر اساس اين هحايج ،ةيضحرين ميزا
8

Zygophyllum eurypterum

(پژوهشوسازندگی)

8

مرةٌط ةى زما  9جيرما ةا  61درصد و کمحرين
6

يمچوین بیضترين میزان درصد جٌاهى زهي بذر در گٌهى

Ferula Ovina

مربٌط بى زمان  23تیرماه با 46

درصد وكمترين میزان مربٌط بى  9و 32تیرماه با ملدار  23درصد است كى با میزان  64تیرماه بى ملدار
 64درصد در يك گروه كرار مي گیرهد.

شماره  ،113پژوهشهاي آبخیزداری ،زمستان 95

جذول :4نتایج مقایسه میانگین های درصذ جوانه سنی در سمان های مختلف بزداشت بذر

در دوگونه  Zygophyllum eurpterumو 1Ferula ovina

تاریخ بزداشت

Zygophyllum eurpterum
a

61/0±1/0
58/0±4/8a
55/0±7/7a
46/0±2/6a

 9تیر
 16تیر
 23تیر
 30تیر

Ferula ovina
b

37/0±1/0
46/0±3/8ab
37/0±1/9b
54/0±3/5a

)1حروف مشابه در ستون  2بیانگر نبود اختالف معنی دار در سطح  5درصد بر اساس آزمون دانکن می باشد.
رطوبت بذر در زمان رسیدگی آن به شدت کاهش می یابد(.)13
بحث و نتیجهگیری
گیری
بحث ونتیجه
ميزان قوه ناميه بذر گونه  Ferula ovinaدر زمان رس��يدگي كامل و
به طور كلي عمل جمعآوری بذر در گیاهان مورد مطالعه قبل از رسیدگی
آغاز دوره خشكيدگي ساقههاي حامل بذربه حد اكثر مي رسد .با وضعيت
کامل دو ویژگی مثبت در بر خواهد داش��ت .او ٌال به علت مصرف کمتر
در برر
ويژگي
موردكامم
رسیدگي
كبم از
بذر مطانػى
مٌرد
بذر در
كهي بذرغمم
آنها طٌر
بى
اتفاق
مثبتتيرماه
در اواخر
مطالعه،دواين پديده
سال و منطقه
اقليمي در
گیايان ٌا این
خواهد بود و ثانی
آوري باقی
جمعروی پایه
بیش��تری
توس��ط دام،
افتاده است .در اين گونه گياهي ريزش بذر در زمان خزان گياه به ندرت
باقیمان��ده ریزش نیافته و قابل جمعآوری می باش��د ،البته بايد در نظر
همانندٌ
رسيدگي ثاهیرا
زمان بٌد و
دٌايد
باكي
پايى
روي
بیضتري
بذر
،
دام
تٌسط
زنيآهًا
كمتر
غهت
داصت .او
صورت ميگيرد و مش��كل هدر رفت بذرهای در
الزم است
مصرف جوانه
دارند كه براي
بذورالٌنيزبىوجود
دٌايدكه برخي از
داش��ت
دو گونه ديگر مورد مطالعه وجود ندارد .بنابراين پيش��نهاد ميگردد كه
كه از دستگاه هاضمه دام بگذرند .اثرات مثبت تعجیل در برداشت بذور
گردد.
كى خزان گياه
داصتزمان
هظر نزديكي
گونه به
انبتىبذر در
آوري
آوريبر مي جم��ع
موكولبرذور
بردري از
بايدايندر
باصد،
ريزشآنهاهیافتى
جمعداشت.
كابم خواهد
معنی وو مفهوم
ماهدهقوه نامیه
باكي نیافتن
بذرکاهش
اينش��رط
به
در اين ش��رايط ،بذور جمعآوري شده واجد كميت و كيفيت باال خواهند
اس��اس نتایج این پژوهش در گونه  Salsola rigidaاگر دستيابي به
هزينه
انبارداري آن با
دارن��د و
دستگاهاين بذرهای
زماناز ب��ود.
آوري بذر
زهيجمع
بايست
برايباشد مي
موردنظر
هیزبا قوه
بذر
تػجیرم در
اثراتفرايندمثبت
اندكيد.
رطوبتبگذره
ياضمى دام
استتا كى
الزم
جٌاهى
حداكثر كى
ناميهدارهد
وجٌد
كمتري ميس��ر خواهد بود .فتاح��ی( )1993در تحقیقاتش به این نتیجه
خزان گياه به تعويق انداخته شود .در چنين شرايطي بسياري از بذرهای
خانواده
مثل
گیاهان
از
بعضی
بذر
موقع
به
برداشت
عدم
اثر
در
که
رسید
هفتهای
تعجیل دو
جمعآوري با
صرطكه عمل
بذوردربىصورتي
يافته است.
ريزش
آهًا مػوي و مفًٌم دٌايد داصت .برر اسراس هترايی ايرن
هامیى
هیافتن كٌه
كايش
برداصت
بقوالت ،به علت سخت شدن پوسته بذر و نیز عوامل فیزیولوژی داخلی
و مص��ادف ب��ا  6آبان ماه انجام گيرد ،ح��دود  25درصد كاهش در قوه
که
داش��ت
بیان
کریمی()1996
یاب��د.
می
کاهش
نامی��ه
قوه
می��زان
بذرهای توليدي ب
rigidaاين زمان كليه
شود .اما در
حاصل مي
ناميه بذر
دليلبذر با كرٌه هامیرى ارداكثر مرٌردهظر باصرد ميبايسرت
دستیابيهبى
 Salsolaاگر
گٌهى
پژويش در
زم��ان های مختل��ف برای برداش��ت بذره��ای تفاوت معن��یداری از
مواجه نش��دن با پديده ريزش قابل جم��عآوري خواهند بود .بنابراين به
هم نش��ان دادند .ش��اخص رطوبت با قوهنامی��ه و وزن هزاردانه دارای
اقليمي
زنده جمع
تا بذر
ميزان
جمعيرس��د
نظر م
دتى صٌد .در چوین صرايطي بسیاري از برذرياي ريرزش
وضعيتاهدا
ش��دهبىب��اتػٌيق
آوريگیاه
دزان
زمان
آوريكهبذر
همبس��تگی منفی اس��ت ،بدین معنی که با کاهش رطوبت میزان قوه
س��ال و منطقه مورد مطالعه در تاريخ  6آب��ان ماه (با لحاظ كاهش 25
نامی��ه و وزن هزار دانه افزایش می یاب��د .با توجه به نتایج ،در کل این
درصدي در قوه ناميه) بيشتر باشد .تاریخ برداشت بذر بر جوانه زنی بذور
تػجیم دو يفتىاي و مصادف با  4آبران مراه اهجرام گیررد،
يافتى است .در صٌرتي كى غمم جمعآوري با
طور اس��تنتاج می ش��ود که چون در مراحل اولی��ه هنوز بذرهای جوان
گونه  Zygophyllum eurpterumتأثير چندانی نداش��ت بنابراين
و جنی��ن تکامل نیافته اس��ت و محتوای رطوبتی بذر باال میباش��د ،با
جمعآوري بذر در زماني كه بالپوشهاي بذر تغيير رنگ را آغاز نمودهاند
دنیم
برى
تٌنیردي
بذرياي
كهیى
زمان
اين
در
اما
صٌد.
مي
ااصم
خشبيبذر
هنوزهامیى
درهاكٌه
درصد
ادودمي34
تغييرات فيزيولوژيك و از دست دادن مقدار بيشتري رطوبت توسط بذر
ريزش
نشده و لذا
كايشدمگل
اين شرايط
گردد .در
پيشنهاد
به تدريج وزن هزار دانه و قوه ناميه بر اثر اضافه شدن اندازه بذر و مواد
بذر آغاز نشده است .با وضعيت اقليمي سال و منطقه مورد مطالعه ،نيمه
يافتند.ميرسد كى میزان برذر زهرده
افزايش هظر
بوابراين بى
آوري
جمع
مٌاجىبرايهضدن
بٌد.هاي آن
دٌايود ذخير
مقدار بذر
بيشترين
كابمحالت
ريزشدر اين
پديدهمي باشد.
برداشتبامناسب
تيرماه
در مورد زمان و چگونگي جمعآوري بذر ،بر اس��اس نتايج اين پژوهش،
با كيفيت باال استحصال خواهد شد .این نکته را نباید از نظر دور داشت
كرايش
ماهاحيا(باو نحرا
آبان
تاريخ 4
مطانػى
موطلى
هايسال و
اكهیمي
صده با
آوري
جمع
34تا
ش��ود
اصالح مراتع داده
جهت
مرتعداران
آموزشدرالزم به
دارایمٌرد باید
پيش��نهادي
وضػیت در زمان
ش��ده اين دو گونه
آوری
بذور جمع
که
در اس��رع وقت فرايند بوجاري بذرهای جمعآوري شده آغاز و انبارداري
رطوبت باال خواهند بود .لذا این بذور ميبایس��ت س��ریع ٌا در محیط باز
صحيح آن تا زمان مصرف رعايت شود .از آنجا كه شرايط اقليمي (دما
و یا به وس��یله دستگاه خشک شود .بیتوجهی به نکات فنی در مرحله
و بارندگي) بر فنولوژي گياهان ،از جمله بذردهي تأثير بسزايي ميگذارد
جمعآوری و انباش��ت بذرهای ممکن است در کیفیت بذر تأثیر بسزایی
و نتايج اين پژوهش باید در شرايط متفاوت ديگري از نظر آب و هوايي
بگذارد و اثرات مثبت تعجیل در زمان بذرگیری این گونه را خنثی نماید.
لذا در اين جا كه جمعآوری بذور پس از رسیدگی کامل انجام میشود 9 ،مورد بررس��ي قرار گيرد تا با استناد به مجموع نتايج ،دستورالعملهاي
جامعي جهت جمعآوري بذرهای تهیه شود.
موضوع انبارداری بذر از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود ،زیرا میزان
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