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بررسی صفات جوانهزنی بذر سنجد تلخ ( Elaeagnus

 )rhamnoidesدر رویشگاههای ایران ،چین و تبت
 حمید آهنی؛ دکتری علوم جنگل ،ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی
 حمید جلیلوند؛ استاد اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 جمیل واعظی؛ دانشیار سیستماتیک مولکولی گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 سید احسان ساداتی؛ استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده
اين پژوهش اولین بار در ايران بهمنظور معرفی درختچۀ پیشاهنگ جنگلی و دارويی سنند للن (پرخنار) و لعینین صناا
بیانگر ق ر

بذور اين گونه از هات پرونانس ايران و چین در آزمايشگاه اندنا گرفنت .بنه اينن منظنور ،ضننن نناسنايی

رويشگاههای اين گونه ،بذرهای مب أ البرز ،مازن ران ،آذربايدنان ننرقی ،آذربايدنان رربنی ،قنووين ،چنین و لبنت پنس از
ض عاونی در پتریديش در ژرمینالور قرار گرفت .بذور در قالب طرح كامالً لصادفی در چهار لكرار با  25بذر كانته ن ن .
در پايان دورۀ رويشی بذر ،ناخصهای درص جوانهزنی ،لع اد بذر سبون ه ،میانگین زمان جوانهزنی ،سنرعت جواننهزننی،
انرژی جوانهزنی ،ناخص بنیۀ بذر ،مدنوع طول ساقهچه ،مدنوع طول ريشهچه ،مینانگین طنول سناقهچنه ،مینانگین طنول
ريشهچه ،ضريب آلومتری ،لع اد ساقهچه ،لع اد ريشهچه و نسبت لع اد ريشهچه به ساقهچه محاسبه نن  .مینانگین درصن
جوانهزنی  32 ،33 ،36 ،95 ،48 ،90و  60برای مب أ البرز ،مازن ران ،آذربايدان نرقی ،آذربايدان رربی ،قووين ،چین و لبت
بهدست آم  .بیشترين درص جوانهزنی در مب أ آذربايدان نرقی و كنترين آن در مب أ چین مشاه ه ن  .ناخص بنیۀ بذر در
بذور پرونانس آذربايدان نرقی با  54/1بیشترين و در پرونانس چنین بنا  20/6كنتنرين مدن ار بنود .ضنريب آلنومتری كنه
برآوردی از نسبت طول ريشهچه به ساقهچه است ،در مب أ مازن ران با  2/4بیشترين ،و در مب أ قووين با  0/95كنترين مد ار
را نشان داد .با اندا اين مطالعه میلوان نتیده گرفت كه لكثیر اين گونه از طريق بذر امكان پذير و قابل لوصیه است .لحدیق
بیشتر دربارۀ اين گونۀ باارزش بهدلیل مداومت به خشكی ،لثبیتكنن گی از

و خاصیت دارويی كمنظیر آن لوصیه مینود.

واژگان كليدي :آلومتری ،پرونانس ،دارويی ،سند پرخار ،مشه .
 نویسندۀ مسئول ،تلفن ،09133088130 :دورنگار05138680685 :

Email: Ahani1977@gmail.com
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مقدمه

ض باكتريايی و آنتیاكسی انی بذور اين گیاه لأيی نن ه و

سند لل با نا علننی )Elaeagnus rhamnoides (L.

حااظت طبیعی اين گونه لوصیه ن ه است .متانول مینوه

 A. Nelsonيا  Hippophae rhamnoides Lاز گونههای

و برگ اين گیاه نینو خاصنیت آنتنیاكسنی انی دارد و از

خانوادۀ  Elaeagnaceaeاست [ .]1لوو لحدینق دربنارۀ

نكروز سلولی جلنوگیری منیكنن [ .]10وينروس لنب

راهكارهای افوايش سطح و میوان موفدیت جنگلكاریهنا

استخواننكن در خون با مواد مشتق از برگ سند للن

و لولی و لأمین نهالهای مناسب بنا كناربرد چنن منظوره

مهار مینود .اين گیاه با هنويستی اكتینومیست نیتنروژن

با لوجه به لخريب روزافوون جنگلها در طی سنالهنای

را لثبیت میكن  .پنس از مدايسنه بنا كرومنالوگرا منواد

اخیر اجتنابناپذير است .بهبود وضعیت جوانهزنی يكنی

الانولیک استخراجن ه از ريشه و بذر سند للن نسنبت

از راهكارهای مناسب بهمنظور بهبنود وضنعیت كننی و

به ساقه و برگ بهتر عنل میكن  .هنچننین مینوۀ سنند

كیای نهال است [.]2

للن در صنننايع آرايش نی ،نننكال سننازی ،نون نی نی و

گونههای پیشرو بنرای جنگلكناری اولینه در منناطق

مرباسازی بهكار میرود [ .]11جنین سالم بذر خشنک در

خشک و نینهخشک ضروری است .سند لل يكنی از

ابت ا دارای جريانهای متابولیسنی ح اقل است و زمنانی

گونههای پیشاهنگ ارزننن از نظر لثبینتكننن گی از

نروع به جوانهزنی میكن كه ننراي مناسنب از جنلنه

و هنچنین با خواص دارويی مطنرح اسنت [ .]3سنند

رطوبننت ،دمننا و انننرژی ز بننهصننور  ATPبننرای

لل (پرخار) از گوننههنای بنومی منناطق اينران لنورانی

فعالیتهای متابولیكی آنويمهای هی رولیوكننن ۀ موجنود

كشننور اسننت [ .]5 ،4سننند للنن گونننۀ درختچننهای

در جنین بذر فراهم ننود [ .]13 ،12بنذور مبن أ قنووين

خوانكنن ه ،و مدناو بنه سنرما ،خشنكی و محنی هنای

سند لل در نراي محی طبیعی مشه در بستر خنا

كمپونش است [ .]6اين گیاه هات گونه دارد ،رنچۀ گل

رايج نهالستان ،خا رايج و سوپرجاذب ،ماسنه و خنا

نر نش بخش بیگلبرگ و گل ماده لنها ينک لخننک و

با نبرگ كانته ن  .نتايج درص جوانهزننی بنهلرلینب

لخن ان دارد .اين گیاه مشكال گوارنی و ديرهضننی،

 18/78 ،6/59 ،0/5و  18/27بنهدسنت آمن [ .]14بنذور

رباط و لان ون ،استرس و برخی بینناریهنای

سننند للنن روطننهور در آب و نیتننرا پتاسننیم 34/5

جراحا

عصبی ،لنور رحنم ،اينننی كنم بن ن ،چربنی خنون و

درص جوانهزنی نشان داد [ .]15لحدیدی دربنارۀ سنند

بسننیاری از بیننناریهننا را درمننان مننیكننن و دارای

لل با لینار ب ون آب و با نیترا پتاسیم نتیدنۀ مناسنبی

ويتامینهای متع د و حتی ويتنامین  ،B ،kاسنی فولیک و

(كاهش  15/67درص ی) نشان ن اد [ .]16جوانهزنی اينن

ريبوفالوين است [.]7

گونه در هن وستان از  48لا  74/67درص گوارش نن ه

سنند للن ننه زيرگوننه دارد كنه در آسنیا و اروپنا
گسترش يافته است [ .]8در طب سننتی چنین و نینو در

است [.]17
هن

اي نن مطالعننه معرف نی اي نن گون نۀ بنناارزش

نوروی سابق برای التهاب دهان ،زخم مع ه ،آسیبهنای

چن منظوره ،بررسی عنلی جوانهزننی پننج مبن أ بنذر

نانی از لشعشع و سوختگی كاربرد دانت [ .]9خاصیت

ايرانی و دو مب أ بذر چیننی و لبتنی در آزمايشنگاه و
لعیین بهترين پرونانس بذر و معرفی اين گونۀ باارزش
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چن منظوره ،بررسی عنلی جوانهزننی پننج مبن أ بنذر

پرونانس چین (بهدلیل مح وديت بذر فد هنر مبن أ 50

ايرانی و دو مب أ بذر چیننی و لبتنی در آزمايشنگاه و

بننذر) اندننا گرفننت .در نننكل  1ننونننهای از بننذور

لعیین بهترين پرونانس بذر بوده است.

در هر پتریديش  25بذر در پندم آبان  1392كاننته

مواد و روشها
پس از بررسیهای مختلن

پرونانسهای مختل

دي ه مینود.

ن  .برای ض عاونی بذرها از قارچكنش كاربنن ازيم بنه
و نناسنايی رويشنگاههنای

نسننبت  2در  1000اسننتااده ننن  .ننننارش بننذرهای

سند لل ايران بذور در پايیو  1392لهیه ن  .بذور مب أ

جوانهزده از دهم آبان (مشناه ۀ اولنین بنذر جواننهزده)

چین و لبنت لوسن يكنی از اعضنای الحادينۀ جهنانی

آراز ن و هر روز يک بار لا سنبو نن ن هننۀ بنذرهای

سننند لل ن ارسننال ن ن  .مطالعننه در آزمايشننگاه مركننو

 20روز) ادامننه

لحدیدا

دارای قننوۀ نامیننه (در مدنننوع بننهم ن

كشناورزی و مننابع طبیعنی خراسنان رضنوی

دانت .ننروع و پاينان جواننهزننی نینو يادداننت نن .

اندننا گرفننت .میننانگین دمننای ژرمینننالور  25درجننۀ

ان ازهگیری بذور سند للن و يادداننتبنرداری بنذور

سانتیگراد و رطوبت دستگاه  70درص اسنت .طنرح در

جوانهزده در نكل  2نشان داده ن ه است.

قالب كامالً لصادفی با چهار لكرار برای هنر لیننار و بنا
 25بذر در هر لكرار بهجو بنذور آذربايدنان رربنی و دو

شکل  .1بذور از راست به چپ به ترتیب قزوین ،مازندران ،آذربایجان شرقی ،البرز ،آذربایجان غربی ،چینی و تبتی

شکل  .2شمارش بذور سنجد تلخ (سمت راست) و یادداشت شاخصهای جوانهزنی داخل پتریدیش (سمت چپ)
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در پايان دورۀ ناخصهای درص جوانهزننی ،لعن اد

لع اد ريشهچه و نسبت لعن اد ريشنهچنه بنه سناقهچنه

بذر سبون ه ،میانگین زمان جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی،

ان ازهگیری و محاسبه ن (ج ول  .)1بع از كامل نن ن

انرژی جواننهزننی ،نناخص بنینۀ بنذر ،مدننوع طنول

دورۀ جوانهزنی طول ريشهچه و ساقهچه بذور جواننهزده

ساقهچه ،مدنوع طول ريشهچه ،میانگین طول ساقهچنه،

در هر پتریديش برای لعیین ضنريب آلنومتری (نسنبت

میانگین طول ريشهچه ،ضريب آلومتری ،لع اد ساقهچنه،

طول ريشهچه به ساقهچه) ان ازهگیری ن [.]20-18

جدول  .1معادلۀ محاسباتی صفات بررسیشده
نحوۀ محاسبۀ صفات

صفات مورد مطالعه

[Germination%= (n/N)*100 ]19

درصد جوانهزنی
سرعت جوانهزنی

[Germination rate= ∑(ni/ti) ]19

انرژی جوانهزنی

[Germination energy= ∑(nm/ N)*100]19

حداکثر میانگین جوانهزنی روزانه

[Maximum mean daily germination (PV )= cgp/ti]19

بنیة بذر (ارزش جوانهزنی)

[Germination value= MTG*PV]19

میانگین زمان جوانهزنی

[Mean time to germination( MTG)=  (ni .ti) / n]20

 =nتعداد کل بذرهای جوانهزده در طی دوره
 = Nتعداد بذرهای کاشتهشده

 = Tطول کل دورۀ جوانهزنی

 = niتعداد بذرهای جوانهزده در یک فاصلة زمانی مشخص ti

 = nmبیشترین تعداد جوانهزنی در یک روز و پیش از آن

 = Cgpدرصد تجمعی جوانهزنی در روز شمارش  = tiتعداد روزهای پس از شروع جوانهزنی  = PVحداکثر میانگین جوانهزنی در طی دورۀ جوانهزنی

هنچنین ریر از صاا

محاسبهن ه ،ننودار درص

آنالیو مؤلاۀ اصنلی و لشنخیص اندنا گرفنت .بنا روش

لدنعی جوانه زننی در دورۀ بیسنتروزه (اطنیننان از

رگرسیون گا بهگا برای متغینر وابسنتۀ لعن اد و درصن

لنا ن ن جوانهزنی بذرها) لرسیم ن (نكل .)3

جوانهزنی ،صاالی كنه دارای لنوان آزمنون مناسنبلنری

لدويهولحلیل آماری دادهها با استااده از نر افوارهنای
 Minitabو  SASو رسننم ننودارهننا لوس ن نننر افننوار

بودن در م ل انتخاب ن ن [.]22

 EXCELصور گرفنت .ابتن ا نرمنال بنودن دادههنا از

نتايج و بحث

طريق نیپرو -ويلک و روشهای ديگر اندنا گرفنت و

وزن ص دانۀ بذور قووين ،مازنن ران ،آذربايدنان ننرقی،

هنگنی واريانس دادهها بنا روش لنون و بارللنت لعینین

البرز ،آذربايدان رربنی ،چیننی و لبتنی بنهلرلینب ،0/99

ن  .لعیین هنبستگی با لوجه بنه لعن اد كنم دادههنا بنه

 0/79 ،0/81 ،1/12 ،1/21 ،0/83و  1/53گننر بننهدسننت

روش اسپیرمن بین پارامترهنا بنا ننر افنوار  SPSSاندنا

آم  .آزمون نرمالیته حناكی از نرمنال بنودن دادههنا بنود.

گرفت [ .]21برای لعیین معننیدار بنودن ارنر لینارهنای

آزمون بارللت و لون نیو هنگنی واريانسها را لأيی كرد.

جوانهزنی بذر از لدوينۀ وارينانس در

میانگین درص جوانهزنی مب أهای ذكرن ه بهلرلینب ،33

مختل

بر صاا

قالب طرح كامل لصادفی ،و برای مدايسنۀ مینانگینهنا از

 32 ،36 ،90 ،95 ،48و  60درص بهدسنت آمن  .درصن

آزمون  SNKاستااده ن  .با اسنتااده از ننر افنوار PAST

لدنعی جوانهزنی در پرونانسهای بررسین ه در ننكل
 3ارائه ن ه است .ساير صاا محاسبهنن ه در ننكل 4
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آورده ن ه است .پس از ان ازهگیری طول لکلک بنذور

ولی بین ناخصهای هر پرونانس هنبستگی متااولی

حاوی ريشهچنه و سناقهچنه ،نناخصهنای مربنوط و

بهدست آم كه در ج ول مشاه ه مینود.
بذرهای مب أ لبت از روز چهار نروع به جوانهزننی

هنچنین ضرايب آلنومتری نظینر نسنبت طنول و لعن اد

كردن  .جواننهزننی از روز نشنم در بنذور مبن أ البنرز،

ريشهچه به ساقهچه محاسبه و در نكل  5لرسیم ن .
بین درص جوانه زنی و ساير ناخصهای در كنل

مازن ران ،آذربايدان نرقی و قووين نروع ن  .بنذرهای

بذور پرونانسهنا بنا يكن يگر بنهجنو مینانگین زمنان

مب أ چین از روز هاتم و بذور مب أ آذربايدنان رربنی از

جوانهزنی ،ضنريب آلنومتری و نسنبت ريشنهچنه بنه

روز نهم نروع به جوانهزنی كردن  .بیشترين م

لا روز

ساقهچه هنبستگی معنیدار وجود دانت (جن ول ،)2

ها هم در لینار آذربايدان رربی و نرقی مشاه ه ن .

جدول  .2نتایج همبستگی اسپیرمن بین درصد جوانهزنی و دیگر صفات بررسیشده
البرز

صفات
میانگین زمان جوانهزنی
سرعت جوانهزنی
انرژی جوانهزنی
شاخص بنیة بذر
مجموع طول ساقهچه
مجموع طول ریشهچه
میانگین طول ساقهچه
میانگین طول ریشهچه
ضریب آلومتری
تعداد ساقهچه
تعداد ریشهچه
نسبت تعداد ریشهچه به ساقهچه

ns

0/2
0/4 ns
**1
**1
**1
**1
**1
**1
0/4 ns
**1
0/94 ns
-0/26 ns

مازندران
ns

0/63
0/32 ns
0/32 ns
0/94 ns
-0/63 ns
0/63 ns
-0/63 ns
0/63 ns
0/94 ns
0/83 ns
0/83 ns
**1

آذربایجان شرقی
ns

-0/63
0/94 ns
0/63 ns
0/94 ns
0/63 ns
0/63 ns
0/63 ns
0/63 ns
0/32 ns
**1
**1
-

آذربایجان غربی
**

-1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
-

قزوین
**

1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
0/4 ns
**1
**1
0/4 ns

چین

تبت

**

**

-1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1

1
**1
**-1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1
**1

-

-

* :معنيدار بودن ميانگينها در سطح 0/05؛ ** :معنيدار بودن ميانگينها در سطح  0/01است  :nsدر سطح احتمال  5درصد معنيدار نيست.

شکل  .3درصد تجمعی جوانهزنی در پرونانسهای بررسیشده
(حروف یکسان در یک گروه قرار دارند و حروف دوتایی گروههای مشترک دارند)

کل
ns

0/39
**0/85
**0/76
**0/98
**0/72
**0/85
**0/72
**0/85
-0/015 ns
** 0/99
** 0/99
0/2 ns
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بهدستآم ه برای متغیر وابسنتۀ لعن اد

ذخاير بذر (هی رولیو و انتدنال) اسنت كنه اننرژی فراينن

و درص جوانهزنی در روش رگرسیون مرحلهای بهتنرين

متابولیكی مختل

صاا لع اد ساقهچه و ناخص بنیۀ بذر از لوان آزمنون

لأمین میكن كه برای رن طولی جنین ضروریانن [.]23

( )Cpبهلرلیب  11/39و  -1/75مناسبی برخوردار بودن .

ژنولیپهايی كه در دماهای كم جواننهزننی خنود را آرناز

پ كنن گی واريانس در اين م ل  8/72و ضنريب لبینین

میكنن  ،میلوانن برای موقعینتهنايی ماننن كشنتهنای

 0/99برای هر دو م ل برابر بهدست آمن  .صنات لعن اد

ديرهنگا پايیوه كنه جواننهزننی بنا دماهنای كنم هنومنان

ساقهچه ( )0/0001مد ار بسیار ناچیوی از نناخص بنینۀ

مننینننود ماین بانننن [ .]24اكسی اسننیون منكننن اسننت

بذر ( )0/0002معنیدارلر بود.

قابلیت ناوذپذيری پونش بنذر بنه آب را افنوايش دهن ؛

درصن جوانننهزنننی= (*3/56لعن اد سنناقهچننه)
(*0/21ناخص بنیۀ بذر) 1/52-
لع اد بذر جوانهزده= (*0/89لعن اد سناقهچنه)
(*0/05ناخص بنیۀ بذر) 0/38-

نامل لناس و فعالیتهای آننابولیكی را

بنابراين با حذ موانع پونش بذر ،آب و عناصنر رنذايی
به درون بنذر منیرسن و فعالینتهنای متنابولیكی آن را
افوايش میده  .به اين لرلیب منكن است ذخناير عناصنر
رذايی جنین رنی نن ه و جواننهزننی لسنريع ننود [،13

عوامل مؤرر بر بهبود جوانهزنی بذرها ،احتنال موفدیت

 .]25میانگین طول ريشهچه و مدنوع طنول ريشنهچنه و

نهال را از نظر كنی و كیای و نیو اسنتدرار بهتنر آنهنا را در

درص جوانهزنی بهلرلیب بیشترين هنبستگی را با ضريب

عرصههای جنگلكاری افوايش منیدهن  .يكنی از وقنايع

آلومتری (نسبت طول ريشهچه به ساقهچه ) نشنان دادنن

اولیۀ بحرانی در طنی جواننهزننی بنذر ،جوئینا حركنت

[.]26
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شکل  .4مقایسۀ شاخصهای جوانهزنی بذر در مبدأهای مختلف و نتایج گروهبندی میانگینها
(حروف یکسان در یک گروه قرار دارند و حروف دوتایی گروههای مشترک دارند)

شکل  .5مقایسۀ مبدأها در مؤلفههای اصلی

آذربايدننان نننرقی  ، EA:آذربايدننان رربننی ، WA:

بننا روش بننری كننرولیس ننناخص حنن ود 0/6

قووين  ، Q:البرز ، A:مازن ران  ، M:چین  ، Ch:لبت T:

لشابه و

لی هتلینگ  0/024ن و آنالیو لشخیص نشنان از دو
گروه البرز و ساير گروهها دانت؛ درصنورلی كنه آننالیو
مؤلاههای اصلی نشان از سه گروه در پرونانسها دانت.

بهدست آم كه نشان از لنايل گروهها به ع
لااو

بیشتر است .بنا آننالیو خوننهای نننودار زينر

بهدست آم .
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شکل  .6مقایسۀ مبدأها در آنالیز خوشهای

آذربایجان شرقی  ، EA:آذربایجان غربی  ، WA:قزوین  ، Q:البرز ، A:مازندران  ، M:چین  ، Ch:تبت T:

نتيجهگيري

بیشتر است .لناسب در نسبت طول ريشهچه به ساقهچنه

بررسی ناخصهای جوانهزنی بنذور مبن أهای مختلن

(ضريب آلومتری) در بذور مازن ران و آذربايدنان رربنی

كشورمان و مدايسۀ آن با بذور سند لل كشور چین كه

بیشتر به چشم میخورد .لع اد ريشهچه به سناقهچنه در

رويشگاههای مهم جهنان را دارد لوانسنت قابلینتهنای

چهار مب أ آذربايدان رربی و نرقی ،چین و لبنت برابنر

رويشننگاههننای ايننران را ننايننان كن ن  .بیشننترين درص ن

بود .نسنبت برابنر و متعنادل بنودن لعن اد ريشنهچنه و

جوانهزنی در لینار آذربايدان نرقی و البرز بهدست آم .

ساقهچه نشان از سالم بنودن و ژنتینک بهتنر بنذور دارد.

بیشننترين مد ن ار میننانگین زمننان جوانننهزنننی در بننذور

بذور مب أ قووين در آزمايشی در ننراي محنی طبیعنی

آذربايدان رربی و بیشترين سرعت جوانهزننی در بنذور

مشه در چهار نوع خا رايج نهالسنتان ،خنا راينج و

لبننت دين ه نن  .بیشننترين و كنتننرين ننناخص انننرژی

سوپرجاذب ،ماسه و خا با نبرگ كانته نن  .نتنايج

جوانهزنی و بنیۀ بذر بهلرلیب در بذور آذربايدان ننرقی

درص جوانهزنی بنهلرلینب  18/78 ،6/59 ،0/5و 18/27

و چین بود .البرز بیشترين طول و میانگین طول ساقهچنه

بننهدسننت آم ن ؛ ازاينننرو بننا مدايسننۀ بننذور در نننراي
بنذر را در ننراي طبیعنی

را دانت و مازن ران كنترين مد ار اين صناا را نشنان

آزمايشگاهی میلوان قن ر

داد .مدنوع طول و میانگین طول ريشهچنۀ بنذور البنرز

مناسننب دانسننت [ .]14در گننروهبن ن ی بننه روشهننای

بیشترين و بذور چین كنترين مد ار را نشان داد .میلوان

مختل

لااو هنايی دين ه نن  .بنا مدايسنۀ مبن أها در

نتیده گرفت كه علیررم درص جوانهزنی بیشنتر بنذور

مؤلاههای اصلی سه گروه دين ه نن كنه هناننن آننالیو

آذربايدان نرقی ،امكان استدرار نونهالهنای بنذور البنرز

خونهای مب أ قووين با چین نباهت دانت ،ولی بخنش

در خا بهدلیل بیشتر بودن طول ريشنهچنه و سناقهچنه

كنتری از بذور قووين به مب أ آذربايدان ننرقی و البنرز
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نباهت نشان دادن  .بهنظنر منیرسن بنذور لبتنی گنروه

رويشگاههای اين گونۀ چن منظوره بهمنظور فعالیتهنای

مختص به خود را دارن ؛ هرچن در آننالیو خوننهای در

علنی و اجرايی كشاورزی ،منابع طبیعی ،دارويی و علو

گروههای بورگلر با آذربايدنان ننرقی ننباهت دارنن .
بذور سند لل روطهورنن ه در آب و نیتنرا پتاسنیم
( 34/5درص ) از لیننار آب دا و جیبنرلین جواننهزننی
بیشتری نشان داد [ ]15كه در مدايسه با بذور بررسین ه
ب ون اعنال لینار لااو

چن انی نشان ننیده  .البته در

لحدیدی ديگر دربارۀ اين گونه لینار ب ون آب و لنهنا بنا
نیترا پتاسیم نتیدۀ مناسنبی (كناهش  15/67درصن ی)
نشان ن اد [ .]16جوانهزنی اين گونه در هن وسنتان از 48
لا  74/67درص گوارش نن ه اسنت [ ]17كنه بنهطنور
لدريبی با نتايج اين مطالعه هنانن است .بررسی فیلنوژنی
و لعیننین لنننوع زيسننتی درون و بننین جنعیننتهننای

پونكی در لحدیدا

آين ه پیشنهاد مینود.

سپاسگزاري
از آقننای دكتننر ولننیاهلل مظاريننان بننهدلیننل معرفننی
رويشگاههای سند لل ايران و از پروفسور لو رانگسنن
بهدلیل ارسنال بنذر از چنین بسنیار متشنكريم .از آقنای
مهن س احن ی مسئول آزمايشگاه بخش لكنولوژی بنذر
مركننو لحدیدننا كشنناورزی و منننابع طبیعننی خراسننان
رضوی سپاسگواريم .از حنايت ادارۀ كل منابع طبیعنی و
آبخیوداری خراسان رضوی لشكر میكنیم.
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