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  چکيده

  
دهي  آيند كه به دليل زيبايي در شكل، سايه  تمرهندي و آکاسيا از جمله درختان زينتي به شمار مي

. خوب و مقاومت باال به گرما در فضاي سبز مناطق گرم و خشك جايگاه مناسبي را پيدا كرده است
زني  باشند ولي به دليل وجود پوسته سخت بذر، جوانه هندي و آکاسيا  از طريق بذر قادر به تکثير ميتمر

بر اين اساس پژوهشي به منظور بررسي اثر تيمارهاي . باشد پذير نمي راحتي امکانه بذر و سبز شدن آنها ب
 طرح در قالبگانه و زني بذور تمر هندي و آکاسيا بطور جدا ي جوانهها شاخصدهي بر  مختلف خراش

هندي تيمار شده با اسيد  نتايج نشان داد که بذور تمر.  تصادفي در سه تکرار انجام پذيرفتكامالً
ي و طول زن جوانهي و بيشترين سرعت زن جوانه دقيقه باالترين درصد ٣٠مدت ه ب% ٩٨سولفوريک 

 نسبت به ٩٠°C  تيمار آب جوشنتايج آزمايش آکاسيا نيز نشان داد که . چه را دارد چه و ساقه ريشه
به  ٩٠°C  بطوريکه تيمار آب جوششود ميموجب شکست خواب بذر % ٩٨تيمار اسيد سولفوريک 

چه  چه و ساقه زني، طول ريشهزني، سرعت جوانه به عنوان بهترين تيمار از نظر درصد جوانه ثانيه٥مدت 
ي پاييني زن جوانهاز درصد )  %٩٨(غليظ حاليکه بذور تيمار شده با اسيد سولفوريک   درشود ميتوصيه 

  .برخوردار است
  

  .دهي، اسيد سولفوريك، آب جوشتمر هندي، آکاسيا، خراش :هاي كليديواژه
  

  مقدمه
متعلق به Acacia arabica  با نام علمي ١آکاسيا

 آکاسيا بومي مناطق آفريقا و. باشد  مي٢خانواده بقوالت
ل يران از قبي اي جنوبيها قسمت حاره است و در يايآس

و خوزستان نيز پرورش  آباد، بندر لنگه يبندرعباس تا حاج
 ي و کرويي زرد طاليها اين گياه با دارا بودن گل. يابد مي

و با توجه به مقاوم بودن به شرايط کمبود رطوبت،  شکل 
 مناسب استفاده در فضاي سبز در نواحي گرمسير 

  .(Mozaffarian, 2005; Sabeti, 2003)شود  ميمحسوب 
                                                                                         
1. Babull, Babool, Indian – Gum Arabica  
2. Leguminoseae 

متعلق   Tamarindus indicaبا نام علمي ٣تمر هندي 
  و بومي نقاط گرمسير شرق آفريقابقوالت به خانواده

گياه جزء گياهان هميشه  اين. باشد مي احتماال ماداگاسکار
 ارتفاع  سرما است،سبز و  مقاوم به خشکي و حساس به

  تاج آن گسترده است متر و۲۵ تا ۲۰اين گياه  
(Mozaffarian, 2005; Muhammad & Amusa, 2003; 

Sabeti, 2003).از قبيل يي  اين گياه امروزه در کشورها
ي ها قسمت استراليا و جنوب شرقي آسيا و فريقا،آهند، 

يابد و در نواحي گرم و  جنوبي ايران و امريکا پرورش مي
مرطوب به منظور استفاده زينتي و يا مصرف ميوه ترش آن 
                                                                                         
3. Tamarind, Indian Date 
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 ;Khalighi, 2001; Mozaffarian, 2005)دشو ميکاشته 

Muhamad & Amusu, 2003) .  
 به وجود ركود فيزيكي بذر در خانواده توجهبا 
بذر  در ر قابل نفوذ يغ يها  از پوستهينوز  که ناشيلگوم

-Baskin & Bskin, 1998; Khosh) باشد ميبرابر آب 

Khui, 1989)  اهانير گينکه روش عمده تکثيبا توجه به او 
ي زن جوانهامکان باشد  مي بذر  از طريق يا و تمر هنديآکاس
نتايج . (Khosh-Khui, 1987) باشد مينسر ي ميبراحتبذر 

 نفوذ پوسته بذر در  كه عدم قابليتدهد ميآزمايشات نشان 
هاي  خانواده لگومينوز بواسطه وجود يك اليه از سلول

شكسته شدن  كه (Rolston, 1978) اسكلريدي است
د توان ميها و يا فشارهاي مكانيكي  اي اين سلوله پوشش

 ;Brant et al., 1971) زني شود موجب نفوذ آب و جوانه

Egley, 1993).  بطوريکه.Nejadsabehi et al )2007 (
متعلق به خانواده  (نشان دادند که بذور مشعل جنگل

 به مدت درصد ۹۵تيمارشده با اسيد سولفوريك ) لگومينوز
 درجه ۹۰ وري در آب جوش ال آن غوطه ساعت و به دنب۳

 ثانيه در مقايسه با تيمارهاي اسيد ۱۰ به مدت سانتيگراد
 ۹۰ ساعت و نيز آب جوش۳ به مدتدرصد  ۹۵سولفوريك 

 ثانيه باالترين درصد ۱۰ به مدتدرجه سانتيگراد 
 را چه ريشهزني و طول  زني و بيشترين سرعت جوانه جوانه

ني نيمي از بذور كمترين ز داشته و همچنين براي جوانه
 اه فلوسيکه در مورد گي  در حالباشد ميمدت زمان الزم 

د كه تيمار ي مشخص گرد)متعلق به خانواده لگومينوز(
 دقيقه در مقايسه با آب ۳۰ به مدتاسيد سولفوريك غليظ 

 دقيقه از نظر درصد ۶ به مدتدرجه سانتيگراد  ۹۵ جوش
ان الزم براي زني و مدت زم زني، سرعت جوانه جوانه
 درصد ۵ در سطح چه ريشهزني نيمي از بذور و طول  جوانه

ختالف معنادار وجود داشته در حاليكه بين اين تيمار با ا
 دقيقه از نظر ۲۰ به مدتتيمار اسيد سولفوريك غليظ 

  درصد۵گيري شده تفاوتي در سطح  ي اندازهها شاخص
   .مشاهده نگرديد

Muhammad & Amusa) 2003 (رسي اثر با بر
و اسيد )  درصد۹۸(تيمارهاي  اسيد سولفوريک غليظ 

 دقيقه و ۶۰ و ۳۰در مدت )  درصد۵۰(سولفوريک رقيق 
 ۵۰درجه سانتيگراد و  ۱۰۰ آب جوش همچنين تيمارهاي

 دقيقه بر روي بذر تمر ۶۰ و ۳۰ت به مددرجه سانتيگراد 
هندي به اين نتيجه رسيدند که بذور تيمار شده با آبجوش 

 هفته و ۳ دقيقه پس از ۳۰ به مدترجه سانتيگراد  د۱۰۰

 ۵۰ و ۲۰ هفته از شروع آزمايش به ترتيب به ميزان ۱۵
ي زن جوانهزنند در حاليکه بيشترين درصد  درصد جوانه مي

 هفته مربوط به تيمار اسيد سولفوريک ۱۵بذور پس از 
  .باشد مي درصد ۷۰ دقيقه به ميزان ۳۰غليظ به مدت 

 Melicytusدهي بذر گياه   خراشعالوه بر اين در

ramiflourus با اسيد سولفوريك غليظ مشخص شد كه با 
 واسطه ضعيف شدن  بهدهي خراشافزايش مدت زمان 

 ميزان ١بذري و كاهش طول دوره فاز تاخيريپوشش 
در حاليکه يافت، ي افزايش زن جوانه سرعت ي وزن جوانه

بذور ي نيمي از زن جوانهشاخص مدت زمان الزم براي 
. (Herron, & Clemens,. 2001)  يابد ميکاهش 
اكي است که بذور گياه بوفالوبري ي ديگري نيز حها گزارش

 دقيقه ۵ به مدتتحت تيمار با اسيد سولفوريك غليظ 
تر جوانه زده و  سريع) شاهد(نسبت به بذور تيمار نشده 

 ي ديده شدزن جوانه برابر شاهد افزايش درصد ۵/۱معادل 
(Rosner & Harrington, 2003).  

Aliero )2004 ( نيز با بررسي اثر تيمارهاي مختلف
 ۷۰درصد،  ۹۰ ،درصد ۹۸ هاي اسيد سولفوريك با غلظت

 دقيقه و ۵ و ۳، ۱ي ها زمان در مدت درصد ۵۰ودرصد 
 ۵ و ۴، ۳ ،۲ ،۱همچنين تيمار آب جوش با مدت زمان 

  Parkia biglobosaزني بذر درخت ثانيه بر روي جوانه
به اين نتيجه رسيد كه بذور ) متعلق به خانواده لگومينوز (

 دقيقه ۳ به مدت% ۹۸ خيسانده شده در اسيد سولفوريك
 ۵۰(زني  نسبت به ساير تيمارها باالترين درصد جوانه

 را به خود اختصاص داد در حاليكه تيمار با اسيد) درصد
 دقيقه منجر به ۵ و ۳در مدت زمان درصد  ۹۰سولفوريك 

 و صفر درصد ۶/۲۸زني بذور به ترتيب به ميزان  نهجوا
 ثانيه ۴همچنين تيمار آب جوش تا مدت زمان . گرديد 

تر شدن   و با طوالنييد زني گرد باعث افزايش درصد جوانه
با )  ثانيه۴بيش از (مدت زمان تيمار بذور با آب جوش 

. زني كاسته شد آسيب رسيدن به جنين از درصد جوانه
Nalavadi et al. )1977( و Karaboon et al. )2005 (

در اسيد سولفوريك گياه فلوس خيساندن بذر معتقدند که 
 دقيقه بيشترين اثر را در ۲۰ و ۱۵ به مدت درصد ۹۸

 نسبت به ساير تيمارها داشته بطوريكه رکودشكستن 
ثير أرسد و كمترين ت  ميدرصد ۳/۸۱زني به  درصد جوانه
  . تيمار آب جوش استبذر مربوط به رکود در شكستن 

                                                                                         
1.  Lag phase 
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 يمارهايبا  توجه به وجود اطالعات اندک در خصوص ت
ر، ي در مورد گياهان زينتي مناطق گرمسيزن جوانهش يپ

پژوهش به منظور بررسي اثرات تيمارهاي مختلف اين 
 و يزني بذور تمر هند ي جوانهها شاخصدهي بر  خراش
  .ا  انجام پذيرفتيآکاس

  
  ها مواد و روش

جزا به منظور بررسي اثرات تيمارهاي دو آزمايش م
زني بذور تمر هندي و آکاسيا در  دهي بر جوانه خراش

آزمايشگاه ازدياد نباتات گروه باغباني دانشكده كشاورزي 
 به اجراء  در ۸۶ – ۸۷دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 

 تصادفي بطور مجزا اين آزمايشات در قالب طرح كامالً. آمد
 تيمار و سه تكرار به شرح ذيل هفتا براي هر گياه ب
  .صورت گرفت

 بذر گياه آکاسيا و تمر هندي تهيه شده از ۵۲۵ابتدا 
به درصد  ۵/۲كشور هند با استفاده از هيپوكلريت سديم 

 دقيقه ضدعفوني و سه بار با آب مقطر شستشو ۵ مدت
داده و سپس بذور ضد عفوني شده از هر گياه را بطور مجزا 

 تايي تقسيم و هر دسته تحت يكي از ۷۵به هفت گروه 
  .دهي زير قرار گرفت تيمارهاي خراش

  )شاهد (آب مقطر . ۱
 دقيقه ۱۵ به مدت  درصد۹۸اسيد سولفوريک . ۲
 دقيقه۳۰ به مدت  درصد۹۸اسيد سولفوريک . ۳
  ثانيه ۵به مدت  درجه سانتيگراد ۹۰آب جوش. ۴
  ثانيه ۱۰به مدت درجه سانتيگراد  ۹۰ آب جوش. ۵
قه و يدق۱۵ به مدت  درصد۹۸ک يد سولفوريب اسيترک. ۶

  ه ي ثان۵به مدت  درجه سانتيگراد ۹۰ جوش آب
قه و يدق۱۵به مدت  درصد ۹۸ک يد سولفوريب اسيترک. ۷

 ه ي ثان۱۰به مدت درجه سانتيگراد  ۹۰ جوش آب
 تايي تقسيم ۲۵هاي  سپس بذور تيمار شده را به دسته

ه كاغذ صافي واتمن  حاوي يك الي،شي پتريدسهو درون 
 cc۱۰به مقدار  قرار داده و به هر يك از آنها ،شماره يك

  . قرار داده شدندآب مقطر اضافه و درون انكوباتور
              در هر دو آزمايش روزانه بذور جوانه زده شده

متر باشد جوانه   ميلي۲ در آنها چه ريشهبذوري كه طول (
و تا زماني كه در  شد ميشمارش ) شوند زده محسوب مي
اين آزمايش ادامه  ماند مي ثابت زني جوانهسه روز متوالي 

 & Bewley & Black, 1978; Lafond) دكر پيدا مي

Baker, 1986; Miller & Chapman, 1978)  و در پايان
  .گيري شدند يي زير اندازهها شاخصآزمايش 

از تقسيم تعداد بذور جوانه زده بر  :١زني درصد جوانه
  محاسبه۱۰۰د كل بذور ضربدر تعدا

-Camberato & Mccarty, 1999; Khoush)گرديد

khui, 1989). 
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Si: تعداد بذور جوانه زده در هر شمارش   
Di: تعداد روز تا شمارش nام   
n:دفعات شمارش   
  

 با ):برحسب سانتيمتر (چه ساقه و چه ريشهطول 
 .گيري شد استفاده از خط كش ميليمتري اندازه

 
افزار  در پايان آزمايش، نتايج با استفاده از نرم

MSTATC ل قرار گرفت و جهت لي مورد تجزيه و تح
 درصد ۵ و ۱ها از آزمون دانكن در سطح   مقايسه ميانگين
  .استفاده گرديد

  
  و بحث  نتايج

  تمر هنديبذور گياه   :۱آزمايش 
  نشان ۱تجزيه واريانس آزمايش  ۱جدول  نتايج 

دهي از نظر درصد   كه بين تيمارهاي خراشدهد مي
 چه ريشهطول   وچه ساقهزني، طول  زني، سرعت جوانه جوانه

 . اختالف معناداري وجود دارددرصد ۱در سطح 
  
اثرات تيمار اسيد سولفوريک و   جدول تجزيه واريانس‐۱جدول

  )۱آزمايش (زني بذر تمر هندي هاي جوانهآب گرم بر شاخص
  ميانگين مربعات

 درجه  منابع تغييرات
  درصد  آزادي

  زني جوانه
  سرعت 
  زني جوانه

طول 
  چه ساقه

طول 
 چه  يشهر

  ۶۸/۱**  ۸۶/۱**  ۰۹۰/۹۵**۷۴۶/۵۰۳۱**  ۶  تيمارها
  ۰۰۶/۰  ۰۳۳/۰  ۹۷۶/۰  ۰۴۸/۱۱۹  ۱۴  آزمايشخطاي

                                                                                         
1. Germination Percentage 
2. Germination Rate 
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   %۱اختالف معنادار در سطح : **
مقايسه ميانگين صفات  (۲ با عنايت به جدول

ن  ي كه بشود ميديده ) يگيري شده بذور تمر هند اندازه
 و ۱۵  مدتبهدرصد  ۹۸ شاهد، اسيد سولفوريك يتيمارها
ه ي ثان۵ به مدتدرجه سانتيگرد  ۹۰ قه و آب جوشي دق۳۰

 ۱ در سطح يعنادار اختالف ميزن وانهاز نظر درصد ج
بطوريکه باالترين درصد ، گردد يمشاهده نمدرصد 
به  درصد ۹۸ي مربوط به  تيمار اسيد سولفوريک زن جوانه
  است در حاليکهدرصد ۶۷/۸۱ دقيقه به ميزان ۳۰ مدت
 به مدت  درجه سانتيگراد۹۰ مار شده با آب جوشيبذور ت
د ي اسيبي ترکيمارهايمار شده با تيه و بذور تيثان ۱۰

  درجه سانتيگراد۹۰ بعالوه آب جوشدرصد ۹۸ک يسولفور
 اين نتايج .باشند ي ميزن جوانه ه فاقد ي ثان۱۰ و ۵ به مدت

 مبني بر اينکه )Nejadsabehi et al) 2007.با نتايج  
زني مربوط به بذور فلوس تيمار شده  درصد جوانهباالترين 

 ۷۰ دقيقه به ميزان ۳۰ به مدتبا اسيد سولفوريك غليظ 
ن با نتايج ياين نتايج همچن . مطابقت دارد،درصد است

Duarte) 1974 (بذور زنيمبني بر بهبود ميزان جوانه 
 ۵/۰ به مدتاسيد سولفوريك غليظ تيمار مشعل جنگل با 

كه   بيان كرد)Nikoleve) 1977. ت دارد ساعت مطابق۵تا 
تخريب پوشش بذري و با در با سولفوريك غليظ  اسيد

هاي اسكلريدي اجازه نفوذ   سلول١معرض قراردادن لومن
 و رکود بذر ناشي از دهد ميآب را جهت فرايند آبگيري 

  .شود ميعدم نفوذ پوسته به آب برطرف 
زني  انهدهي نيز از نظر سرعت جو بين تيمارهاي خراش

اختالف معناداري مشاهده گرديد % ۱ در سطح بذور
 ۳۰ درصد به مدت ۹۸بطوريكه در تيمار اسيد سولفوريك 

 ۵  درجه سانتيگراد به مدت ۹۰ مار آب جوشيقه و تيدق
 بذر در روز ۹۷/۱۱ ،۶/۱۱زان يب به ميه به ترتيثان

 يبي ترکيمارهاي ت حاليکه دررد دريگ يم  صورتزني جوانه
زان ين ميهمچن. باشد مي صفر زني جوانهرعت زان سيم

به   درصد۹۸ک يد سولفوريمار اسي تزني جوانهسرعت 
 . برابر است۳/۱ باًيقه نسبت به شاهد تقري دق۳۰ مدت

 Herron & Clemensنتايج آزمايش انجام شده توسط 
 Melicytusدهي بذر گياه  بر روي خراش) 2001(

ramiflourus د دار نيز بيان مي با اسيد سولفوريك غليظ
                                                                                         
1. Lumens 

 ثانيه، درصد ۶۰ و ۳۰ به ۱۵كه با افزايش مدت زمان از 
شدن  واسطه ضعيفه زني ب زني و سرعت جوانه جوانه

طي  پوشش بذري و كاهش طول دوره فاز تاخيري در
يابد كه با نتايج بدست آمده  زني افزايش مي فرآيند جوانه

  . در اين آزمايش مطابقت دارد
 در بذور تيمار چه ريشه و چه ساقهبيشترين ميزان طول 

 دقيقه ۳۰ درصد به مدت ۹۸شده با اسيد سولفوريك 
 چه ريشه و چه ساقهبدين معنا که ميزان طول . بدست آمد 

 سانتيمتر بدست آمد ۵۵/۱ و ۸۲/۱در اين تيمار به ترتيب 
 ۹۸در حاليکه بين تيمارهاي شاهد و اسيد سولفوريک

درجه  ۹۰ آب جوش دقيقه و تيمار ۱۵ درصد به مدت
 ثانيه تفاوتي از نظر آماري مشاهده ۵ سانتيگراد به مدت

 ۹۸  تيمار اسيد سولفوريكدهد مياين نتايج نشان . نگرديد
 دقيقه به دليل تخريب زياد ديواره ۳۰ درصد به مدت

گرفته  اسكلريدي پوسته، نسبت به ساير تيمارهاي بکار
در ذر فراهم و شده، اجازه ورود آب و اكسيژن را به داخل ب

اين  .ه استديگرد  از رشد بهتري برخوردارچه ريشه هنتيج
که نشان ) Barbosa et al.)2005  آزمايش نتايج با نتايج

 ۹۸ در تيمار بذور پرنده بهشتي با اسيد سولفوريك ندداد
، بذور تيمار شده با  دقيقه۹ و ۷ ، ۵، ۳درصد به مدت 

باالترين   دقيقه۹  درصد به مدت۹۸اسيد سولفوريك 
ني و بهترين گياهچه را از نظر طول ز درصد و سرعت جوانه

 و قدرت دانهال نسبت به ساير تيمارها در پي چه ريشه
  .مطابقت دارد خواهد داشت،

 از نتايج اين آزمايش انتظار داشت توان ميبطور کلي 
 بذر دهي خراشکه بهترين تيمار مورد استفاده براي 

ي، سرعت زن جوانهي درصد ها شاخص به تمرهندي  با توجه
 از بين تيمارهاي مورد چه ريشه و چه ساقهي، طول زن جوانه

 باشداستفاده شده در اين آزمايش تيمار اسيد سولفوريک 
 ۳۰ با اسيد نيز مدت دهي خراشو از نظر مدت زمان 

  .شود مي دقيقه ترجيح داده ۱۵بر  دقيقه
  بذور آکاسيا : ۲ش آزماي

 مشخص ۳جدول تجزيه واريانس شماره با توجه به 
دهي از نظر درصد  گردد كه بين تيمارهاي خراش مي

 ۱ در سطح چه ريشه و طول چه ساقهزني، طول  جوانه
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    .داري وجود دارد ياختالف معن درصد  ۵ي در سطح زن جوانهدرصد و از نظر سرعت 
  دهي بذور تمر هندي ي خراشگيري شده در تيمارهاهاي اندازه مقايسه ميانگين شاخص‐۲جدول 

  شاخص
  ماريت

  درصد 
  زني جوانه

  زني   سرعت جوانه
 )تعداد بذور جوانه زده در روز(

چه  طول ساقه
  )سانتيمتر(

 چهطول ريشه
  )سانتيمتر(

a۳۳/۷۸  ۹۰۷/۸  شاهد b ۳۹/۱ b ۳۳/۱  b 
۶۷/۷۶  دقيقه۱۵به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک  a b۶۱/۸  ۳۸/۱ b ۳۸/۱ b 

۶۷/۸۱  دقيقه۳۰به مدت % ۹۸وريک اسيد سولف a a۶/۱۱  ۸۲/۱ a ۵۵/۱ a 
۳۳/۶۸   ثانيه۵به مدت  c°۹۰آب جوش a a۹۷/۱۱  ۰۷۶/۱ b ۳۰/۱ b 
 ۰b ۰ c ۰ c ۰ c   ثانيه۱۰به مدت  c°۹۰آب جوش

 ۰b ۰ c ۰ c ۰ c   ثانيه۵ به مدت c°۹۰ آب جوش  + دقيقه۱۵به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک 
 ۰b ۰ c ۰ c ۰ c   ثانيه۱۰به مدت  c°۹۰ آب جوش+ قه دقي۱۵به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک 

  .معنادار نيستند % ۱اي دانكن در سطح هاي داراي حروف يكسان بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون ميانگين
  

 جدول تجزيه واريانس اثرات تيمار اسيد سولفوريک ‐ ۳جدول 
  )۲يش آزما(زني  بذر  آگاسيا  هاي جوانهو آب گرم بر شاخص

  منابع   ميانگين مربعات
  تغييرات

درجه 
  درصد  آزادي

  زني جوانه
سرعت 
  زني جوانه

طول 
  چه ساقه

طول 
 چه  ريشه

 ۹۵/۴** ۴۴/۱۴**  ۲۰۶*۸۸/۹۸۴ **  ۶  تيمارها
  ۲۰۷/۰  ۰۳۷/۳  ۷۰۱/۶۸  ۶۱۹/۱۳۵  ۱۴  خطاي آزمايش

   %۱اختالف معنادار در سطح : **           %۵اختالف معنادار در سطح : *

  
مقايسه ميانگين صفات اندازه گيري شده بذور آکاسيا 

در بين .  آورده شده است۴در جدول ) ۲آزمايش(
کار رفته در اين آزمايش کمترين ميزان ه تيمارهاي ب

ي بذور مربوط به تيمارهاي شاهد و زن جوانهدرصد 
ي ها زمان درصد در مدت ۹۸سولفوريک  اسيد تيمارهاي

ي زن جوانهاليکه بيشترين درصد  دقيقه است در ح۳۰ و ۱۵
به  درجه سانتيگراد ۹۰بذور مربوط به تيمار آب جوش 

عالوه بر اين که بين تيمار آب . باشدمي ثانيه ۱۰ مدت
 و تيمار آب جوش ۵ به مدت درجه سانتيگراد ۹۰جوش
 ثانيه از نظر آماري تفاوت ۱۰ به مدت درجه سانتيگراد ۹۰

د درصد يخص گردهمچنين مش. معناداري وجود ندارد
به  درجه سانتيگراد ۹۰ي بذر در تيمار آب جوش زن جوانه
اين نتايج  . برابر تيمار شاهد است۵/۸  ثانيه تقريبا۵ً مدت

كند كه پيشنهاد مي) Millat) 1989با نتايج آزمايش 
زني بذور برهان و مشعل جنگل در اثر تيمار با آب  جوانه
 ساعت ۲۴ و  ثانيه۱۰ درجه سانتيگراد براي مدت ۹۰

.  مطابقت دارد،يابد غوطه وري به دنبال آن بهبود مي
 & Agboola & Etejere )1991(،Agboola همچنين

Adedire) 1998 ( وSabongari) 2001 ( اعالم كردند

وري بذور خشك در آب داغ منجر به اجازه ورود غوطه
 تغييرات در نتيجه آنچشمگير آب به بافت بذر شده كه 

زني بهتر رويان را در  پي خواهد  و جوانهفيزيولوژيكي 
  .داشت

 ۹۰زني بذور تيمار شده با آب جوش  سرعت جوانه
درجه سانتيگراد در مقايسه با تيمارهايي  شاهد و اسيد 

 بطوريکه در بذور تيمار دوب درصد باالتر ۹۸سولفوريک 
 دقيقه ۳۰ به مدت درصد ۹۸شده با  اسيد سولفوريک 

بدست )  بذر در روز۳(ي زن نهجواکمترين ميزان سرعت 
اما در تيمارهاي ترکيبي به دليل اينکه بذور پس از . آمد

 ۹۰ آب جوش  با با اسيد سولفوريک، مجدداًدهي خراش
 و هدوبي زن جوانهدرجه سانتيگراد تيمار گرديده، قادر به 

ي قابل توجهي نسبت به شاهد زن جوانههمچنين از سرعت 
نيز ) Uzun & Aydin )2004نتايج آزمايش . ندبرخوردار

 Medicagoي در بذورزن جوانهسرعت  نشان داد

meneghinianum برابر ۵/۸ تيمار شده با آبجوش به ميزان 
 که با نتايج اين آزمايش شتنسبت به شاهد افزايش دا

 نيز چه ريشه و چه ساقهاز نظر طول همچنين . مطابقت دارد
گرفته شده، بهترين تيمار نسبت به ساير تيمارهاي بکار 

درجه سانتيگراد است، بطوريکه در  ۹۰آب جوش  تيمار
ه طول ي ثان۵ به مدتدرجه سانتيگراد  ۹۰ آب جوشتيمار 
 ۵۳/۳متر و ي سانت۳۴/۶بب ي به ترتچه ريشه  وچه ساقه
مارها قابل ير تيمتر محاسبه شد که نسبت به سايسانت

 ۵۶/۰ چه ريشهمار شاهد طول يکه در تيتوجه است در حال
 ميزان رشد دهدکه نشان مي ديمتر محاسبه گرديانتس

 به مدت درجه سانتيگراد ۹۰ آب جوش در تيمار چه ريشه
.  در تيمار شاهد استچه ريشه برابر رشد ۳۰۳/۶ ثانيه ۵
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 نشان دادنيز ) Sriwardani et al. )1998نتايج آزمايش 
 ۱۵ به مدتآبجوش  در Vitex pubescens خيساندن بذور

ي و افزايش رشد زن جوانهفزايش سرعت  سبب اهيثان
 و چه ريشه رشد گردد در حاليکه ميچه ريشه و چه ساقه

 ۲۵ با دماي ب بذور خيسانده شده در آ يزن جوانهسرعت 
با نتايج نيز  اين نتايج باشد ميدرجه سانتيگراد چشمگير ن

   .مطابقت داردتحقيق اين 
انتظار  بذور آکاسياش يج آزماي از نتاتوان مي يبطور کل

با آکاسيا  بذر دهي خراش يمار براين تيداشت که بهتر
، يزن جوانه، سرعت يزن جوانه درصد يها شاخصتوجه به 

از بين تيمارهاي مورد استفاده در  چه ريشه و چه ساقه طول
به مدت درجه سانتيگراد  ۹۰ آب جوش تيمار ،اين آزمايش

مار يد که تين مشخص گردي همچن. است ثانيه۵
 در يي به تنها درصد۹۸ک يد سولفوري با اسهيد خراش

 هرچند در هدو نبمؤثر) يکيزيرکود ف( شکست خواب بذر
اين م شدن أل توي بکار گرفته شده به دليبي ترکيمارهايت

ده ش  يزن جوانها قادر به ي بذور آکاس،مار آبجوشيبا تتيمار 
  نسبتاًچه ساقه و چه ريشه و طول يزن جوانهو از سرعت 

ک و شاهد يد سولفوري منفرد اسيمارهايبت به ت نسيخوب
  .برخوردار گرديدند

  
  دهي بذور آکاسيا گيري شده در تيمارهاي خراشهاي اندازه  مقايسه ميانگين شاخص‐۴جدول 

  شاخص
  ماريت

  درصد 
  زني جوانه

  زني  سرعت جوانه
 )تعداد بذور جوانه زده در روز(

 چهطول ساقه
  )سانتيمتر(

  چهطول ريشه
  )تيمترسان(

  c۳۳/۵  c ۶۶/۴  c ۰  d ۵۶/۰  شاهد
  c۸  c  ۴۳/۶  ba ۹۵/۲  c ۰۳/۲  دقيقه۱۵به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک 
  c۸  c ۳  b  ۴۸/۲  d ۰۵/۱  دقيقه۳۰به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک 

  a۴۲  a ۰۴/۲۶   a  ۳۴/۶  a ۵۳/۳   ثانيه۵به مدت  c°۹۰آب جوش
  a۴۶  ab  ۵۴/۱۸  a  ۶۸/۵  ab ۲۴/۳   ثانيه۱۰به مدت  c°۹۰آب جوش

  a۴۲  ab ۴۵/۱۴  a ۰۲/۶  b ۸۴/۲   ثانيه۵ به مدت C°۹۰ آب جوش  + دقيقه۱۵به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک 
  b۲۸  ab ۴۵/۱۳  a ۸۴/۵  b ۷۳/۲    ثانيه۱۰به مدت  C°۹۰ آب جوش+ دقيقه ۱۵به مدت % ۹۸اسيد سولفوريک 

  .دار نيستنديمعن% ۵اي دانكن در سطح ههاي داراي حروف يكسان بر اساس آزمون چند دامندر هر ستون ميانگين
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