
 

زنی و رشد  های جوانه بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شاخص

 ارغوان ةگون
 محمدرضا طاطیان منابع طبیعی، ساری، ایران ةدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکد استادیار؛ 

 منابع طبیعی، ساری، ایران ةدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکد استادیار رضا تمرتاش؛ 

  منابع طبیعی، ساری، ایران ةدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکد دانشجوی دکتری علوم مرتعفاطمه ساالریان؛ 

 منابع طبیعی ساری، ساری، ایران ةمنابع طبیعی، دانشکددانشگاه علوم کشاورزی و  دانشجوی دکتری علوم مرتع سمانه نظری؛ 

 

 
 ،دهاد. بناابراين   نااان ماي   باالييو در برابر تلييرات اق يلي مقاومت  ستها هاي سازگار با انواع خاک از گونه ار وان ةگون

خااک   جهات ماديريت اراضاي نيلاه     ،اويي از آن ةاستفاد راهگاايتواند  زني و رشد اين گونه مي شرايط جوانه ةمطالع
زني و رشد ايان گوناه بررساي و ماؤثرترين تيلاار       هاي جوانه . در اين توقيق اثر تيلارهاي مخت   بر شاخقباشدايران، 
بار، علق کاشت، و اسيد  ةانداز (،%50تکرار و پنج تيلار شامل شاهد )نور کامل(، سايه )نور  پنج د. به اين منظورشمعرفي 

شاد.   بر اين گونه اجارا  «و گيا  داناگا  ع و  کااورزي و منابع طبيعي ساري ،آ ، خاک ةرابط»آزماياگا  سولفوريک در 
در  ،هاا  مياانگين  ةتصادفي، با استفاد  از آنااليز وارياانس و مقايسا    کامالً طر  در قالب اورت آزماي  فاکتوريل ها به داد 

د. نتاايج نااان داد   شتعيين  شد  اثر مستقل و متقابل عوامل مطالعهوتو يل و  تجزيه MSTATCو  SPSS 16 افزار مويط نر 
 ،خصوايات رويااي  زمينةولي در  است.پارامتر قطر يقه تیثيرگاار  براثر مستقل نور و اثر متقابل فاکتورهاي علق و اسيد 

 د مؤثر است.و اسي ،بار ةتيلارها شامل نور، علق، انداز ةبرآيندي از هل ،شامل تعداد برگ و ارتفاع گيا 
 

 .زني، خوا  بار، رشد جوانه، ار وان واژگان کلیدی:

                                                      

 نویسندة مستول Email: mr_t979@yahoo.com 

 چکیده

09/11/1392 

29/05/1393 

 872-859ص
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 مقدمه
نامياه، از باين رفاتن رکاود      ةزني يک بار به قو جوانه

بستگي دارد. بار برخاي   و شرايط مناسب مويط ،بار

نامياه   ةهر ناد ساالم و رسايد  و داراي قاو     ،گياهان

حتي اگر در شرايط مناسب قرار گيرند، جواناه   ،باشند

. [1نامناد ]  حالات را خاوا  باار ماي     . ايان زنند نلي

فيزيولوژياک،  (زاد  درون ةخوا  بار شاامل دو دسات  

زاد  فيزيومورفولوژياااک( و بااارون  ،مورفولوژياااک

. خااوا  بااار اسااتمکااانيکي(  ،)فيزيکااي، شاايليايي

مکااانيکي قاارار  ةبقااوالت در دساات ةگياهااان خااانواد

کااارگيري  گياارد و از بااين بااردن آن از طريااق بااه يماا

 ،نظياار اساايد ساولفوريک يااا اساايد نيتريااک  ،اسايدها 

 هازني بار ميزان خوا  و جوانه [.2] استپاير  امکان

 ون نوع اپيدر ، موقعيات   ا توت تیثير عوامل متعدد

 ،دانه روي گيا  مادري، انداز  و وزن داناه، سان گياا    

 .[3] کند تليير مي ا ير و   ،طوم روز، زمان برداشت

هااي   که براي ا  ب گوناه  اند بر آنا  ب موققان 

 مياازانتاار بااارها افاازاي   باارگ کاشاات عليااق پهاان

تامساون   ة[. مطالعا 5و  4] زني را به دنباام دارد  جوانه

نااااان داد بيااااترين  Pinus elliottii باااارةدر [6]

هااي بيااتر    شد  در علق بارهاي کاشته درزني  جوانه

باار از   در اماان مانادن  را  اين وضعيتدليل  است. او

 .اعال  کردنابودي توسط پرندگان و فرساي  خاک 

اسااتفاد  از تيلااار اساايد سااولفوريک در شاارايط 

هااي   آزماياگاهي جهت شکستن خوا  بار در گونه

از را موققاان ديگار   مخت   مؤثر است. اين موضوع 

باار بااا توقيااق [ 7جل ااه نوادااااحبي و هلکاااران ]

 کااتکار و هلکااران   ماعل جنگل و ف وس، يهابار

نجفي  و ،بارهاي دو گونه از جنس کلا با مطالعة [8]

مااريم  ةزنااي گوناا جوانااه بااا بررسااي [9] و هلکاااران

کاارگيري تيلارهااي ديگار     . باه کردناد تیيياد   نخودي

 ياا  مانند تيلار سرما يا گرماا  ،هلرا  اسيد سولفوريک

جاو ، جهات   دهي ياا اساتفاد  از آ     تيلار خرا 

تار دارناد    مقاو  اي ي که پوستههايشکستن خوا  بار

 [.12ا 10در مطالعات ديگر نتايج مثبت داشت ]

زناي   بار و شرايط کاشات بار جواناه    ةتیثير انداز

هااي   اسات کاه نهاام    ااورتي هاي درختاي باه    گونه

توانند شارايط   آمد  از بارهاي درشت بهتر مي دست به

را تولال کنناد    کاشات  ةنامساعد اساتقرار در عراا  

تارين   باار در بوراناي   ة[. بنابراين، افزاي  اناداز 13]

تواند  توجه است و مي شايانحيات گيا  بسيار  ةمرح 

حيات  ةدر موفقيت نسبي گيا  در مراحل بعدي  رخ

بار باا   ة[. البته تیثير انداز14بسزا داشته باشد ] يتیثير

 طباري و تابناد   اسات.  توجه به علق کاشت متفاوت 

 ةشاد  پردازي زني بار اليه در بررسي پاسخ جوانه [15]

دند کاشات  کربه آبياري و علق کاشت گزار  دار  نم

زناي   تواناد جواناه   تر بار و آبياري هر روز  ماي  عليق

تار و آبيااري    علاق  بياتري را نسبت باه کاشات کام   

 [16روزدرمياان فاراهم آورد. سايوا و هلکااران ]     يک

 ميازان دريافتناد   Castaneaهااي جانس    گونه بارةدر

)بيومااس(  ة و زيتاود  ،ارتفااع  ةسبز شدن بارها، انداز

 ا  ويو  در باارهاي کو اک   بها  تر نهام با کاشت عليق

 .يابد کاه  مي

نور مستقيم خورشيد يکي ديگار از عوامال مويطاي    

و تنااو  خاود بار     ،مهم اسات کاه باا شادت، کيفيات     

 ،هااي درختاي   رشاد و کيفيات نهاام گوناه     و زني جوانه

 .[17گاارد ] تیثير مي، خاک هاي نيله خصوص در اق يم به

اي بيااترين و کلتارين    سرو نقار   ةدر مورد گون

هاي زند  به ترتيب توت تيلارهاي شدت  مقدار نهام
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کامال خورشايد(    درااد )ناور   100دراد و  33نور 

هاااي درختااي شااامل  و در گونااه [18]گاازار  شااد 

Albizia lebbek Benth.، Dalbergia sissoo Roxb. ،

Leucaena leucocephala Lam. ،Shorea robusta ،

ها در سايه  ماني نهام زند  .Tectona grandis Linn و

 .[19]ملکن نبود 

هاي عظيلي از کاور ايران نيز به دليل قرار  بخ 

خااک توات تایثير     گرفتن در اق يم خااک و نيلاه  

به دليال کلباود    ديگر، از طرف است.شد  يادشرايط 

ش  گياهي هلوار  در خطر فرساي  و سيل قارار  پو

گياهاااني کااه در شاارايط نامساااعد    ،. بنااابراينرددا

 باشند زني و بقا داشته وهوايي و خاکي توان جوانه آ 

و از فرساااي  خاااک نيااز ج ااوگيري کننااد بساايار   

جزء درختاني اسات   1درختي ار وان ةند. گونا باارز 

 ، ر  کاورخاک شلام و  هاي نيله که در روياگا 

، اسات  که فرساي  خااک بيااتر   ،ها ويو  در شيب به

و از آنجا که مطالعاات خاااي بار     داردقاب يت رشد 

زني و  هاي جوانه شکست خوا  بار و بهبود شاخق

رشد اين گونه اورت نگرفته، در اين توقياق برخاي   

 ثر بر آن بررسي شد.ؤعوامل م

 ها مواد و روش
خت اا  باار  بااه منظااور بررسااي اثاار تيلارهاااي م   

 پانج  باا  آزماياي زني و رشد گيا ، هاي جوانه شاخق

 در فاکتوريال  ااورت آزمااي    تکرار و پنج تيلار به

 ار اوان  ةگونا  هايبار باار   فيدکامالً تصا طر  قالب

و گيااا   ،آ ، خاااک ةرابطاا»در آزماياااگا   2معلااولي

نجاا   ا «داناگا  ع و  کااورزي و منابع طبيعي ساري

                                                      
1. Cercis siliquastrum L. 
2. Cercis siliquastrum 

ساايه )ناور    کامال(،  )ناور  شد. تيلارها شامل شااهد 

و اسايد ساولفوريک    ،بار، علق کاشات  ة(، انداز50%

ار اوان باا اساتفاد  از     ةباار از گونا   ااد بود. ابتادا  

عفوني و ساپس باا    دراد ضد 5/2هيپوک ريت سديم 

 توات  هاباار  ،بعاد  ةآ  مقطر شسته شاد. در مرح ا  

دراد باه   95دهي اسيد سولفوريک  تيلارهاي خرا 

 پانزد ، (2 )سطي دقيقه د ، (1 طي)س دقيقه پنجمدت 

بيسات و  و  ،(4 )ساطي  دقيقه بيست، (3 )سطي دقيقه

 0است سطي  گفتنيقرار گرفتند.  (5 )سطي دقيقه پنج

شااهد در   منزلاة بدون تيلار اسيد( باه   هاياسيد )بار

تيلارشد  بر اسااس   هايبار ،نظر گرفته شد. هلچنين

با قطر  هايي بار )کو ک و بزرگ( داخل گ دان ةانداز

باه   ؛دشا  هشات اک باادي  ةمتر باا بساتر ماسا    سانتي 15

متاري و   سانتي 2کو ک در علق  هاياورتي که بار

متاري خااک قارار     سانتي 4تر در علق  بزرگ هايبار

ها در گ خاناه )باا شارايط     گ دان، داد  شد. در نهايت

 معرض نور کامل و سايهدر دما و رطوبت(  ةشد کنترم

باان( قارار گرفتناد و پاس از      هبا ايجاد ساي %50)نور 

زني گيا  پارامترهاي قطر يقه،  ما  و جوانه گاشت يک

و تعااداد باارگ در دو هفتااه جداگانااه   ،ارتفاااع گيااا 

در هاا   داد آناليز وارياانس   ،در نهايت گيري شد. انداز 

شاد  باه کلاک     اثر هر ياک از عوامال بررساي    زمينة

عوامال و    ميانگيناورت گرفت و  SPSS16 افزار نر 

افازار   نار   باه کلاک  ديگار   هاا بار ياک    اثر متقابل آن

MSTATC شد. همقايس 

 و بحث ها یافته

 ۀشده بر قطر یقه در هفتب  اثر تیمارهای اعمال

 گیری اول و دوم اندازه
اوم  ةهاا نااان داد در هفتا    داد  نتايج آناليز وارياانس 
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گيري اثر اسيد و اثر متقابل فاکتورهااي علاق و    انداز 

 ،. هلچنيناستدار اپارامتر قطر يقه معن زمينة دراسيد 

 اثر مستقل عوامل نور و اسيد گيري دو  انداز  ةدر هفت

و اثاار متقاباال فاکتورهاااي علااق و اساايد باار پااارامتر 

 (.1 دار است )جدوماميانگين قطر يقه معن

 

 گیری اول و دوم اندازه ةدر هفت و میانگین ارتفاع ،متر(، میانگین تعداد برگ واریانس اثر تیمارها بر میانگین قطر یقه )سانتي ةتجزی. 1 جدول

 ميانگين ارتفاع 

 متر( گيا  )سانتي

 ميانگين تعداد

 برگ 

 ميانگين قطر 

 متر( يقه )سانتي
 زمان منابع تلييرات آزادي ةدرج

278/1 ns 823/0 ns 593/0 ns 1 بار ةانداز  

168/0 ns 012/0 ns 573/1 ns 1 علق  
*004/4  *456/5  ns862/0 1 نور  
**285/7  

** 825/6  
* 737/4   اسيد 4 

589/0 ns 359/0 ns 010/0 ns 1 اوم ةهفت علق× بار  ةانداز 
* 234/3  * 104/5  306/3 ns 1 نور× بار  ةانداز  

454/1 ns 680/0 ns 998/0 ns 4 اسيد× بار  ةانداز  

131/0 ns 517/1 ns 123/0 ns 1  نور× علق  
**974/7  

** 096/8  
** 420/6   اسيد× علق  4 

602/0 ns 197/0 ns 141/1 ns 4 اسيد×  نور  
*924/1  

*467/2  418/1 ns 17 بار ةانداز×  علق× اسيد ×  نور  

499/0 ns 536/0 ns 465/1 ns 1 بار ةانداز  

196/0 ns 003/0 ns 031/1 ns 1 علق  
*190/4  *099/6  *508/4   نور 1 
** 410/7  

** 013/8  
* 965/3   اسيد 4 

397/0 ns 182/1 ns 727/0 ns 1 علق× بار  ةانداز  
* 349/4  * 614/4  764/2 ns 1 دو  ةهفت نور× بار  ةانداز 

699/1 ns 170/1 ns 713/1 ns 4 اسيد× بار  ةانداز  

224/0 ns 959/0 ns 239/0 ns 1  نور× علق  
**981/8  

** 554/7  
** 882/8   اسيد× علق  4 

409/0 ns 484/0  ns 365/1 ns 4 اسيد×  نور  
*882/1  

*392/2  590/1  ns 17 بار ةانداز×  علق× اسيد ×  نور  
nsداريا: عد  معن 

 01/0داري در سطي ا**: معن
 05/0داري در سطي ا*: معن
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 شده های اثر مستقل عوامل بررسی میانریس ۀمقایس

 گیری اول و دوم اندازه ۀبر قطر یقه در هفت

اختالف  ةدهند نلودار اثر مستقل نور بر قطر يقه ناان

( %50)ناور   دار بين دو تيلار ناور کامال و ساايه    امعن

دو   ةهفتا  است. نتايج ناان داد با اعلام تيلار نور در

آزماي  ميانگين قطر يقاه روناد افزايااي و باا قارار      

 (.1 کند )شکل گرفتن در سايه روند کاهاي طي مي

نلودار اثر مستقل سطو  مخت   اسايد بار قطار    

دار باين تيلارهااي   ااخاتالف معنا   ةدهند يقه نيز ناان

طوري که با افزاي  زمان اعلام آن در  ؛مخت   است

کاهااي   يين قطر يقه روندآزماي  ميانگ ةهر دو هفت

با ساير سطو  و  1يافت. ميزان اين کاه  بين سطي 

 .هلچنين با تيلار شااهد اخاتالف فاحااي نااان داد    

دار اولااي بااين سااطو  ديگاار و شاااهد اخااتالف معناا

 (.2 مااهد  ناد )شکل

 

 
 گیری دوم اندازه ةو سایه بر قطر یقه در هفت های اثر مستقل دو تیمار نور میانگین ةمقایس. 1 شکل

 

 
گیری اول و دوم اندازه ةهای اثر مستقل سطوح اسید بر قطر یقه در هفت میانگین ةمقایس. 2 شکل
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 شده های اثر متقابل عوامل بررسی میانریس ۀمقایس

 گیری اول و دوم اندازه ۀبر قطر یقه در هفت

ناان داد از باين   شد  اثر متقابل عوامل بررسينلودار 

و طاي   استدار اپارامترها اثر متقابل علق و اسيد معن

دو هفته روند آن به طاور يکساان تلييار يافات. ايان      

باا   1دار باين ساطي   اتلييرات موجاب اخاتالف معنا   

ولي بين ساير سطو  و تيلاار   .دشسطو  ديگر اسيد 

 زمينااه،اياان  در د.اا ن ديااد دار  اشااهد اخااتالف معنا  

بياترين مقدار ميانگين قطر يقاه در علاق اوم توات    

اسيد و کلترين ميزان ميانگين قطر يقاه   1تيلار سطي 

که مقدار  است اسيد 3سطي در علق اوم توت تيلار 

در مورد علق دو ، بياترين مقدار قطر  رسيد. 0آن به 

و کلترين مقدار آن مرباوط باه    3يقه متع ق به سطي 

دار با سااير   امعن يطوري که اختالف ؛بود اسيد 2سطي 

 (.3)شکل  کردسطو  ايجاد 

 

  

 گیری اول )الف( و دوم )ب( اندازه ةهای اثر متقابل سطوح اسید و عمق بر قطر یقه در هفت میانگین ةمقایس. 3 شکل

 

تعداد برگ گیباه در   شده بر اثر تیمارهای اعمال

 گیری اول و دوم اندازه ۀهفت

واريانس نااان داد اثار ناور و اسايد باه       ةنتايج تجزي

بار و نور، علاق و   ةاورت مستقل و اثر متقابل انداز

 ةتيلارها )نور، علق، اناداز  ةو نيز اثر متقابل هل ،اسيد

اوم  ةاساايد( باار ميااانگين تعااداد باارگ در هفتاا ،بااار

 اثار تيلارهااي   ،دار اسات. هلچناين  امعنا گيري  انداز 

دو   ةباار تعااداد باارگ گيااا  در هفتاا   شااد  بررسااي

 (.2 داري ماابه داشت )جدوم اگيري معن انداز 

 شده های اثر مستقل عوامل بررسی میانریس ۀمقایس

 گیری اول و دوم اندازه ۀبر تعداد برگ در هفت

 ةدهناد  نلودار اثر مستقل ناور بار تعاداد بارگ نااان     

 (%50دار بين دو تيلار شاهد و سايه )نور  ااختالف معن

 يطوري که در نور روند است؛آزماي   ةطي دو هفت

 (.4 )شکلرد کاهاي دا يافزاياي و در سايه روند
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 گیری اول و دوم اندازه ةهای اثر مستقل دو تیمار نور و سایه بر تعداد برگ در هفت میانگین ةقایس. م4 شکل

 

 
 گیری اول و دوم اندازه ةهای اثر مستقل سطوح اسید بر تعداد برگ در هفت میانگین ةمقایس. 5 شکل

 

نلودار اثر مستقل سطو  مخت   اسيد بار تعاداد   

دار باين تيلارهااي   ااخاتالف معنا   ةدهناد  برگ نااان 

طوري که با افازاي  زماان اساتفاد  از     ؛مخت   است

اوم و دو  آزماي  ميانگين تعداد بارگ   ةاسيد در هفت

کلترين مقادار را داشات.    2روند کاهاي و در سطي 

دار بين سطو  مخت ا  نااان   ااختالف معن ،هلچنين

با ساير سطو  و هلچناين باا تيلاار     1داد بين سطي 

ولاي باين ساطو      رد؛شاهد اختالف فاح  وجود دا

 (.5 دار مااهد  ناد )شکل اديگر اختالف معن

هببای اثبر متقابببل عوامببل   میببانریس ۀمقایسب 

اول و  ۀبر تعبداد ببرگ در هفتب    شده بررسی

 گیری دوم اندازه

بر تعداد برگ نااان داد   شد  اثر متقابل عوامل بررسي

 ةو هلا  ،باار، علاق و اسايد    ةاثر متقابل نور و اناداز 

اسايد( طاي دو هفتاه     ،بار ةق، اندازتيلارها )نور، عل

کو اک باار    ةدار است. اثر نور در انداز اآزماي  معن

بزرگ اختالف  ةولي در انداز .داري کلتري داشت امعن
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 دين. اثار متقابال علاق و اسايد با     باود  دار بياتر امعن

اورت است که بياترين ميزان تعداد بارگ در علاق   

باوط باه   اسيد و کلترين آن مر 1اوم مربوط به سطي 

اي است  . در علق دو  تلييرات به گونهاست 3سطي 

که بياترين ميازان تعاداد بارگ در علاق اوم توات      

 2 سطي اسيد و کلترين آن توت تيلار 3تيلار سطي 

باراي دو   يادشد دار بين تيلارهاي ا. اختالف معناست

 (.2)جدوم  علق و طي دو هفته يکسان بود

میانریس ارتفاع گیباه  شده بر  اثر تیمارهای اعمال

 گیری اول و دوم اندازه ۀدر هفت

اثر تيلارها بر مياانگين ارتفااع    واريانسن ةجدوم تجزي

يک از عوامل نور و  دار شدن اثر هراگيا  حاکي از معن

بار و نور،  ةاسيد به اورت مستقل و اثر متقابل انداز

 ،باار  ةتيلارها )نور، علق، اناداز  ةو هل ،علق و اسيد

اوم و دو   ةر مياانگين ارتفااع گياا  در هفتا    اسيد( با 

 (.1 گيري است )جدوم انداز 

هببای اثببر مسببتقل عوامببل   میببانریس ۀمقایسبب

اول و دوم  ۀبر ارتفاع گیباه در هفتب   شده بررسی

 گیری اندازه

نلودار اثر نور بر ارتفاع گياا  طاي دو هفتاه آزمااي      

دار بين دو تيلار نور و ساايه   ااختالف معن ةدهند ناان

ارتفااع در شارايط ناور     دهد ناان مي)شاهد( است و 

 (.6 نسبت به شاهد بياتر است )شکل

 
 گیری اول و دوم اندازه ةهای اثر مستقل دو تیمار نور و سایه بر ارتفاع گیاه در هفت میانگین ةمقایس. 6 شکل

 

 
 گیری اول و دوم اندازه ةهای اثر مستقل سطوح اسید بر ارتفاع گیاه در هفت میانگین ةمقایس. 7 شکل
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نلودار اثر مستقل سطو  مخت   اسيد بر ارتفااع  

دهاد اساتفاد  از اسايد در زماان کلتار       گيا  ناان مي

داري با ساير سطو  استفاد  از آن ايجااد   ااختالف معن

و با افزاي  زمان استفاد  از اسيد ارتفااع گياا     کند مي

باه کلتارين ميازان     2در سطي  ويو  به يابد؛ ميکاه  

ر ام تلييارات ارتفااع،     به ،است گفتني. رسد ميخود 

و هلچنين با تيلار شاهد اخاتالف   5تا  2بين سطو  

 (7 دار مااهد  ناد )شکلامعن

هببای اثبر متقابببل عوامببل   میببانریس ۀمقایسب 

اول و  ۀبر ارتفباع گیباه در هفتب    هشد بررسی

 گیری دوم اندازه
بار ارتفااع گياا      شد  بررسي اثر متقابل عوامل بررسي

و  ،بار، علق و اسايد  ةناان داد اثر متقابل نور و انداز

اسايد( در دو   ،باار  ةتيلارها )ناور، علاق، اناداز    ةهل

کو اک   ةدار است. اثر نور در اندازاآزماي  معن ةهفت

بازرگ باار اخاتالف     ةو در اناداز  يستدار ن ابار معن

ناان داد. اثر متقابل علق و اسيد باه ااورتي    دار امعن

 1بياترين ارتفاع گيا  در سطي  است که در علق اوم

در حالي  ؛رسيد 0ميزان آن به  3اسيد بود و در سطي 

که در علق دو  بياترين ميازان تعاداد بارگ، توات     

ه کلتارين  با  2اسيد بود و توت تيلاار   3تيلار سطي 

 (.2مقدار رسيد )جدوم 

نور کامل )شاهد(،  شد  شامل اثر تيلارهاي اعلام

باار، علاق کاشات، و اسايد      ة(، انداز%50سايه )نور 

( بر خصوايات گياهي به 5تا  0)سطو   سولفوريک

 ياي است که شارايط مخت ا  رويااي واکناا     گونه

طوري کاه قطار    ؛تيلارها ناان دادند در برابر متفاوت

يقه توت تیثير متقابل استفاد  از اسيد و علق کاشات  

ولاي   .دو ( تليير يافات  ةاوم( و نور کامل )هفت ة)هفت

کاه شاامل افازاي  تعاداد بارگ و       ،در مراحل ديگار 

 تيلارهاا بيااتر تایثير    ةاثر متقابل هل ،ارتفاع گيا  بود

اوم و دو   ة الب تيلارها طي هفت ،ت. هلچنينشگاا

دهد طاي   يکسان داشتند که ناان مي يشرايط آزماي 

ولاي   کنند؛ نليکوتا  اثر تيلارها  ندان تفاوت  يزمان

دو   ةروند افزاياي در برخاي پارامترهاا بعاد از هفتا    

 .کردبروز 

زناي باار    ثر بر جواناه ؤم ياسيد سولفوريک عام 

شناخته شد  که افزاي  زمان اساتفاد  از آن باه دليال    

گااارد   ن پوشا  باار ماي   تیثيري که بر ضعي  شاد 

[. در ايان  20] دهاد  ماي زني را افازاي    دراد جوانه

و  ،بر قطر يقه، تعداد برگ اسيد سولفوريکتوقيق اثر 

 شاد و نتيجاه نااان داد   ار اوان بررساي    ةارتفاع گون

سطو  مخت   اسيد طي زماان موجاب کااه  ايان     

زناي اسايد    با شروع جواناه  بنابراين شود؛ ميپارامترها 

اسيد بياترين تیثير  1سطي  است.ودکنند  مود يعام 

 و قطار يقاه   ،را در پارامترهاي ارتفاع گيا ، تعداد برگ

تدريج با افزاي  مدت زمان قارار گارفتن    داشت و به

تاا جاايي کاه در     ؛بار در اسيد اين اثر کاه  يافات 

اسايد )شااهد( باا     0موارد براباري اثار ساطي     بياتر

از  .دياد  شاد   يادشاد  بر پارامترهاي  آنسطو  باالتر 

متقابل با علق در مورد  اورتاثر آن به  طرف ديگر،

باار در   ةقطر يقه و به اورت متقابل با ناور و اناداز  

. اين موضوع کردمورد تعداد برگ و ارتفاع گيا  بروز 

دهااد در شاارايط رشااد جااانبي يااا قطااري  ناااان مااي

در حالي کاه در  است؛  تیثيرگااري علق کاشت بياتر

لييار  تباار موجاب    ةعوامل ناور و اناداز  رشد طولي 

پارامترها توت هلة هلچنين افزاي   .شود ميدار امعن

( %50ت باه ساايه )ناور    بتیثير نور کامل )شاهد( نسا 

 مؤيد اين مط ب است.
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بار و علق کاشت به اورتي است کاه   ةاثر انداز

هاا   تار باشاند نهاام    شد  درشت هر  ه بارهاي کاشته

و علاق زياادتر کاشات باعاث      شاوند  ماي تار   درشت

[. نتاايج  21شاود ]  نهام بار مي ةتر شدن انداز کو ک

باار در ارتبااط متقابال باا اثار سااير        ةانداز ناان داد

دار تعاداد بارگ و ارتفااع    اعوامل موجب افزاي  معن

تواند با  بار مي ةتفاوت در انداز شود؛ بنابراين ميگيا  

اسايد و علاق کاشات باه      و توجه به تیثير متقابل نور

زيرا باارهاي   شود. هاي کيفي گيا  منجر بهبود ويوگي

 را توانند شرايط نامساعد استقرار اوليه درشت بهتر مي

هاي  [. يافته23، 22، 13کاشت تولل کنند ] ةدر عرا

[ نااان داد تلييار وزن و   24عار  و هلکااران ]   ع ي

گوناه اثار    تنهاايي هايچ   ب ند ماازو باه   ةبار گون ةانداز

اماا بار سااير     رد؛هاا نادا   نهاام  ةداري بر قطر يقا  امعن

. رددار دا ازني و رشد بار اثار معنا   هاي جوانه شاخق

 ة[ باار بااار گوناا5مطالعااات اسااپهبدي و هلکاااران ]

ثر ؤ نادان ما   زمينهلق کاشت را در اين بارانک نيز ع

[ بار ب اوط را  25اما حسامي و هلکاران ] ناان نداد.

. ايان  اعاال  کردناد  داراي واکن  مثبت  زمينهدر اين 

 ،هاا  باار  ةها و تفاوت در اناداز  با توجه به گونه ،نتايج

باه   نظار کاه   اختالف دارد؛هاي توقيق حاضر  با يافته

ار اوان و هلچناين    ةنا در گو هابار ةتفاوت کم انداز

ها منطقي به  انتخا  علق کاشت نزديک به هم تفاوت

 د.نرس نظر مي

دار بر ميانگين قطر  امعن ينتايج ناان داد نور تیثير

طوري کاه مياانگين قطار يقاه      رد؛دو  دا ةيقه در هفت

توت تيلار نور کامل )شاهد( نسبت باه تيلاار ساايه    

نااان   ،درااد  5در سطي  ،دار ا( تفاوت معن%50)نور 

تعااداد باارگ و ارتفاااع در دو هفتااه    ،داد. هلچنااين

 ةو در هفتا  متفااوت باود  آزماي  نسبت به نور کامل 

دو  رونااد افزاياااي بياااتري داشاات. اياان نتااايج بااا 

 .[26و  17هاي ديگر در اين زمينه مطابقت دارد ] يافته

از عوامل مويطي مهم است کاه بار رشاد و    ور يکي ن

هاي درختي و هلچنين تقويت بخ   گونهکيفيت بار 

در اين توقيق نيز  .تیثير داردبسيار توليد مث ي گياهان 

اثر آن بر تعداد برگ و ارتفاع به اورت مساتقل و در  

بار و سااير عوامال حااکي از     ةارتباط متقابل با انداز

تیثيرگااري آن بي  از عوامل ديگر است. نتاايج ايان   

 ،رشاد طاولي   بار مثبت ناور  ثير یت زمينةدر را، توقيق 

 [.27و  17کند ] مين تیييد امطالعات ساير موقق

 گیری نتیجه

نتايج اين توقياق حااکي از آن اسات کاه اساتفاد  از      

با توجه باه   ،ار وان ةزني در گون جوانه تيلارهاي پي 

، به شکستن استلگومينوز  ةاينکه اين گونه از خانواد

حالات  اين  .دکن زني بار کلک مي خوا  بار و جوانه

هااي اساک ريدي و    شکساته شادن پوشا  سا وم     با

باه طاور    .شاود  پاير ماي  نفوذپاير کردن پوسته امکان

آيد تیکيدي اسات   آنچه از نتايج اين توقيق برمي ،ک ي

هاي توليدشاد    رشد و کيفيت نهامبر اين موضوع که 

ار وان برآيندي است از اثار متقابال عوامال     ةدر گون

و عوامال دروناي    ،علق کاشات نور و  مانند ،مويطي

کاه   ؛نظير خصوايات بار و ميزان مقاومات آن  ،گيا 

زناي و رشاد گياا  ايفاا      کنناد  در جواناه   نقاي تعيين

تليير هر يک از شرايط مويطاي باا    بنابراين،. کنند مي

عواماال فيزيولااوژيکي و مويطااي  ةتاایثير باار مجلوعاا

هاي توليدشاد  اثرگااار    تواند بر کيفيت رشد نهام مي

 شد.با
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