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چکیده
 رشد و استقرار گیاهچهها در تکامل، شامل جوانهزنی،جوانهزنی اولین و حساس ترین مرحله رشد و نمو گیاه میباشد زیرا مراحل اولیه رویش گیاه
گیاهان نقش مهمی را بر عهده دارند؛ بهمنظور بررسی اثرات نوع خاک و عمق کاشت بر خصوصیات سبزشدگی بذر گیاه دارویی پونهسای کرک
 آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه یزد به اجرا در آمد؛ بذر گیاه در سه نوع،ستارهای
 نتایج نشان داد که بافت نسبتا سبک خاک در زمان الزم. سانتیمتری) مورد بررسی قرار گرفت1/1 ،1 ،7/1(  متوسط و سنگین با سه عمق،بافت سبک
.) اثر معنیداری داردp≤7/71( ) معنیدار بود و در بقیه صفات در سطحp≤7/71(  درصد حداکثر خود در سطح37 برای رسیدن درصد سبز شدگی به
 درصد حداکثر خود17  و زمان الزم برای رسیدن سبزشدن بذر به، شاخص بنیه بذر، سرعت جوانهزنی،در رابطه با عمق کاشت نیز درصد سبزشدگی
) مربوط به بافت شنی و%70/0 ( ) مشاهده شد؛ در بین سه بافت خاک مورد بررسی بیشترین درصد سبزشدگیp≤7/71( اختالف معنیداری در سطح
 همچنین بررسی ویژگیهای مختلف سبزشدگی در بین سه عمق مورد بررسی نیز نشان.) مربوط به بافت رسی سیلتی بوده است%32/2( کمترین درصد
 سانتیمتری صفات مورد بررسی از اختالف1/1  سانتیمتری صفات سبز شدگی از بهترین نتایج برخوردار است؛ اما در عمق کاشت7/1 داد که در عمق
) بود و کمترین میزان سبزشدگی نیز مربوط%30( سانتیمتری7/1  بیشترین درصد سبزشدگی مربوط به بافت شنی و در عمق.معنیداری برخوردار شدند
. سبزشدگی بود%23  سانتیمتری و در بافت رسی سیلتی با1/1 به عمق
 استان یزد، گیاه پونهسای کرک ستارهای، زندهمانی، عمق خاک، بافت خاک:کلمات کلیدی
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Abstract
Germination is the first and the most critical stage of plant growth since the early stages of plant growth, such as
germination, seedling growth and establishment play in the evolution of plants important role. In order to evaluate the
effects of soil depth and texture on germination and survival of Nepeta asterotricha, a factorial experiment in a
completely randomized design with 4 replications was implemented in the Yazd University. The germination of seeds in
three different soil textures: light, medium and heavy with three different depths (0.5, 1 and 1.5 cm) were studied. The
results showed that the time required to achieve 90% of its maximum germination affected by soil texture significantly
(P≤0.05). Soil texture also affected other characteristics (P≤0.01). Depth of planting affected the germination percentage,
speed germination, seed vigor, and the time required to achieve 50% of its maximum seed germination (P≤0.01). Among
the three studied soil textures, sand texture had the highest germination percentage (67.8 %) and the lowest germination
percentage observed in silty clay texture (32.2 %). In addition, check out the various features germination in the threestudied depth showed that at a depth of 0.5 cm all germination parameters had the best results. However, at a depth of 1.5
cm parameters had not significant differences. The highest germination percentage related to sand texture and a depth of
0.5 cm (97 %) and the lowest germination percentage related to 1.5 cm deep and silty clay soil texture (23 %).
Key words: Soil texture, soil depth, Survival, Nepeta asterotricha, Yazd province
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مقدمه
پونهسای کرک ستتارهای ( )N. asterotrichaگیتاهی
چند ساله ،با قاعده ضخیم شده ،پر ساقه ،کامال پوشتیده از
کرکهای ستارهای با شاخههای کوتاه فشرده ،ستاقههتایی
به ارتفاع  51 - 27سانتیمتر ،باال رونده و تقریبتا راستت ،بتا
برگهای متراکم در بخش پایینی با شاخهچههتای انبتوه و
برگهایی بتا دمبترگهتای بلنتد )(Mozaffarian, 2006؛
گیاهی متعلق به تیره  Labiataeمتیباشتد کته حتدود 217
گونه از ایتن نتوع جتنر در آستیا ،اروپتا و شتماق آفریقتا
شناسایی شده است ) 70 .(Evan, 1996گونه از این جنر
در ایران شناسایی شده است که  33گونته آن بتومی ایتران
متتیباشتتد و در ایتتن میتتان نیتتز گونتته ()N. asterotricha
اندمیک و انحصاری استتان یتزد استت (.)Jamzad, 2009
این گیاه خواص ضد باکتریایی ،ضد قارچی و فعالیتهای ضتد
ویروسی از خود نشان داده است ()Micelia et al., 2005؛ و
میتواند به عنوان مستکن ،ضتد اسااستم ،تتببتر ،تقویتت
کننده استخوان ،کلیه و بیماریهای کبد مورد استفاده قرار
گیتتترد ( .)Dinesh et al., 2011فتتتالح و عتتتزت زاده
) (Fallah and Ezzatzadeh, 2013ترکیبتات شتیمیایی و
فعالیت ضد باکتریتایی استانر  N. asterotrichaرا متورد
بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتندکه اسانرهای موجتود در
پونهسای کرک ستارهای بر ضد باکتری استافیلوکوک عمل
متتیکنتتد .خنتتاوی و همکتتاران ((Khanavi et al., 2012

نتیجه گرفتند که روغنهتا و الکتلهتای موجتود در گونته
 N. menthoidesخصوصیات الروکشی دارد و در درمتان
بیماری ماالریا موثر میباشد.
بهمنظور بهرهگیری اقتصادی از گیاهان دارویی موجود
در عرصههای منابع طبیعی و استفاده از پتانسیلهای موجود
در این بخش ،انجام تحقیقات مناسب در رابطته بتا کشتت
این گیاهان دارویی امری ضروری است .سبزشدگی اولین
و حساسترین مرحله رشد و نمو گیاه میباشد زیرا مراحل
اولیتته رویتتش گیتتاه شتتامل جوانتتهزنتتی ،رشتتد و استتتقرار
گیاهچه ها در تکامل گیاهان نقش مهمی را بر عهده دارند.

اسفندیاری و همکاران

مهتتاجری و همکتتتاران ()Mohajeri et al. 2012
جوانهزنی بذرهای (سوسن چلچراغ)

Lilium ledebourii

 (Baker) Boissرا مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند
برای حفظ این گونه بومی کته در معتر

خطتر انقترا

قرار دارد ،با نگهداری بذرها در شرایط فراسرد میتوان بته
نگهداری طوالنی مدت بذرها با حفظ قتوه نامیته مبتادرت
نمود.
در مطالعه تاثیر روشهتای مختلتف پتیش تیمتار و متدت
زمان پیش تیمار بذر ختمی خبتازی در نهایتت مشتتخص شتد
که نیترات کلسیم در مدت زمان  3و  7ساعت ،بیشترین اثرات
مثبت را بر جوانهزنی داشته است (.)Bayat et al., 2015
اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانتهزنتی و
رشد گیاهچههای گیاه شتکر تیاتاق و مارتیاتاق نشتان داد،
شتتوری موجتتب کتتاهش درصتتد و ستترعت جوانتتهزنتتی و
افزایش متوسط زمان جوانهزنی میشود که این کاهش در
شتتتتتکرتیااق بیشتتتتتتر از ماریتیاتتتتتاق بتتتتتوده استتتتتت
)al., 2015

 .)Parmoon etعستتتتتگری و همکتتتتتاران

( )Asgari et al., 2015نیز تاثیر سرما را بر جوانتهزنتی 17
گونتته از جتتنر گیتتاه  Nepetaرا در شتترایط ازمایشتتگاهی
مورد بررسی قرار دادند.
بافت خاک نقش مهمی در مکانیسم جوانهزنتی بتذور
گونتتتتههتتتتای مختلتتتتف گیتتتتاهی ایفتتتتا متتتتیکنتتتتد
()Tester and Morris, 1987؛ بافت خاک و موقعیت بذر
در خاک ،ظهور گیاهچه را تحت تاثیر قرارمیدهتد .بستتر
مناسب بذر بستری استت کته در آن شترایط الزم در حتد
مطلوب برای جوانهزدن و رشد بذور فتراهم شتود تتا گیتاه
حاصل از آن بتوانتد حتداکثر عملکترد را در واحتد ستطح
داشته باشد ( .)Onemli, 2004یک بستر مطلتوب ،بستتری
استتت کتته بتتذر را در مقابتتل ستترما ،گرمتتا و نیتتز از گزنتتد
پرندگان و سایر جانوران حفظ کند ،عتاری از علتفهتای
هتترز ،آفتتات و عوامتتل بیمتتاریزا بتتوده و از عمتتق مناستتب
برخوردار باشد ،همچنین بافت خاک یکی از عوامل متوثر
در قدرت رویش بذر و یا به عبارتی نیروی مورد نیاز برای
خروج بذر از زیر خاک نیز محسوب میشود ،رابطه بذر و

اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و...
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خاک از عوامل اولیه مهم در جذب آب متورد نیتاز بترای

دقیقه ،اسید سولفوریک  %30در  37دقیقه ،آب داغ و آب

جوانتتهزنتتی بتتذر هستتتند ( .)Hadas 2004در طتتوق دوره

داغ و سرد) قبل از کاشت در ستبز شتدن و بنیته بتذر گیتاه

جوانهزنی بذر تتا ستبز شتدن آن ،دانته بته اکستیژن ،آب و

 Acacia sieberanaبه این نتیجه رسیدند کته بتذور تیمتار

ذخایر موجود در بذر برای تامین انرژی نیازمنتد استت ،بتا

شده با استید ستولفوریک در  77دقیقته و کاشتته شتده در

توجه به شتاب خشک شتدن ستطح ختاک ،دوره بحرانتی

ختتاک شتتنی دارای بهتتترین درصتتد و کوتتتاهتتترین زمتتان

برای ظهور موفق جوانهدر سطح خاک بته وجتود متیآیتد

سبزشدگی ( 7روز) بودند.

(ِ)Baker 2006؛ تحقیقات در جنوب استرالیا نشان داد کته

چنگتایی و همکتاران ( ،)Changaei et al., 2013در

هنگامی که غالف گونههای مختلف ،پر از خشک شدن

تحقیقات خود بته منظتور شکستت ستختی بتذر در یونجته

روی زمین میریزند بترای متدت زیتادی رطوبتت جتذب

یکساله ،نتیجه گرفتند که عمق کاشت بتر رونتد شکستت

میکنند؛ و نسبت به آنهایی که در اعماق بتیشتتر ختاک

سختى بذر تأثیرگذار بوده است به نحتو کته بتا افتزایش

قتترار دارنتتد ،زودتتتر شتتروع بتته جوانتتهزنتتی متتینماینتتد

آن ،از میزان شکست سختى بذر کاسته گردیده است؛ در

).(Scott et al., 1984

اوفتیال و همکتاران ) (Ofelia et al., 2013تتاثیر بافتت
خاک بر جوانهزنی و زندهمانی بتذرگیاه )(Jatropha curcas

را مورد مطالعه قترار دادنتد و نتیجته گرفتنتد کته بتاالترین
سبزشدگی و میزان استقرار گیاه ،در خاکهای لوم شنی و
شنی بوده است؛ بیشترین نرخ جوانهزنی مربتوط بته ختاک
شنی لوم با ( )%07و شنی ( )%01و کمتترین میتزان مربتوط
به خاک رسی -لومی ( )%25بود ،بیشترین نرخ زنتدهمتانی
در خاک شنی ( )%33و شنی لوم ( ،)%177و کمترین میزان
در خاک رسی لوم ( )%01بوده است.
گلشتتن و دستتتی ( ،)Gulshan and Dasti, 2012بتتا
بررسی نقش بافت و عمق خاک در جوانهزنی  7نتوع بتذر
علف هرز ( 2گونه بقوالت 2 ،گونه گندمیان ،یتک گونته
شتتاتره و دیگتتری از ختتانواده روناستتیان) بیتتان کردنتتد کتته

بافتهای مختلف نیز ،در خاک سبکتر ،شکست سختى
بذر به میتزان بتیشتتر مالحظته شتد .اصتاری میتدانی و
کریمتی ( ،)Asghari Meydani and Karimi, 2013در
بررسی تاثیر عمق کشت بر عملکرد ماشک علوفهای نتیجه
گرفتند که بذر گیتاه متورد نظتر در عمتق کاشتت 0 - 17
سانتیمتری دارای بیشترین عملکرد بوده است.
لذا با در نظرگرفتن اهمیت این گیتاه بتومی و دارویتی
مطالعتته حاضتتر بتته منظتتور تعیتتین بهتتتزین بافتتت حتتاک و
مناسبترین عمق کاشت جهتت گترفتن بهتترین نتیجته در
سبزشدگی و زندهمانی پونتهستای کترک ستتارهای انجتام
شده است.

مواد وروشها

حداکثر جوانهزنی در عمق  2سانتیمتری و بافت لتوم شتنی

پونهسای کرک ستارهای گیاهی داویی و بتومی استتان

است .نتایج نشان داد بین افزایش جوانهزنی و بافت ختاک

یتتزد متتیباشتتد ،در ارتفاعتتات شتتیرکوه رشتتد متتیکنتتد

رابطه معنیدار مثبتتی وجتود داشتته و بافتت ختاک نقتش

(ارتفاعات بیش از  2777متر و مناطق کوهستانی بتا آب و

کلیدی را درحتداکثر سبزشتدگی دارد .آنهتا همچنتین در

هوای سرد نیمهخشک با متوستط بتارش ستاالنه 321-237

تحقیقات خویش به این نتیجه رسیدند که کاشت عمیقتتر

میلیمتر و متوستط درجته حترارت ستاالنه

 .)12/2بتذر

بذر بتدلیل کتاهش فشتار اکستیژن در عمتق بیشتتر ،باعت

گیاه مورد نظر از منطقته طزرجتان استتان یتزد جمتعآوری

کاهش جوانهزنی بذر گیاهان شده است .پحال و همکاران

شتتد ،خصوصتتیات توپتتوگرافی محتتل جمتتعآوری بتتذر در

) (Pahla et al., 2014بتا بررستی اثتر نتوع ختاک (رس و

جدوق  ،1و مراحل رشد این گیاه در جدوق  2آمده است.

شن) و تیمارهای مختلتف (استید ستولفوریک  %30در 77

°C
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جدوق  -1ویژگیهای توپوگرافی وموقعیت رشد گونه  N. asterotrichaدر محدوده مطالعاتی
Table 1- Topography characteristics and location of N. asterotricha, in site.
عر

جهت جارافیایی

درصد شیب

طوق شرقی

Geographical direction

)Slope (%

east longitudes

north latitudes

East- northeast

10 - 80

540 09'39"E

310 34' 31"N

ارتفاع (متر)

محل جمع آوری بذر

شمالی

)Altitude (m

Collected seed region

2475

Tezerjan

جدوق  -2مراحل رشد گونه N. asterotricha
Table 2- Phenological stages of N. asterotricha
Feb.

Jan.

Dec.

Nov.

Oct.

Sep.

Aug.

Jul.

Jun.

May.

Apr.

Mar.

مراحل رشد
Stages of
growth

شروع فصل رشد
The start of
the growing
season

گل دهی
Flowering

بذر دهی
Seed
Productions

خواب زمستانی
Winter
dormancy

پر از جمعآوری بذور ،سه نوع مختلف بافت ختاک

(جدوق  ،)3و فاکتور دوم شامل ،سه نوع عمق کشت(،7/1

) (Sand, Sandy loam, Silty clayانتختتاب گردیتتد.

 1/1 ،1ستتانتیمتتتری) بودنتتد .در طتتی آزمتتایش رطوبتتت

خواص فیزیکی و شتیمیایی ختاکهتا شتامل بافتت ختاک،

خاکها با توجه به بافت در حد ظرفیت زراعی نگه داشتته

کربن آلی ،کربنات کلسیم pH ،و  ECاندازهگیری گردیتد.

شد .با خروج اولین جوانه از روز چهارم کاشت ،شتمارش

میزان کربن آلی به روش ( ،)Walkey-Black, 1934میزان

ظرف مدت  10روز ،هر روز ظهر انجام شتد و زمتانی کته

 pHخاک توستط  pHمتتر ،مقتدار  ECختاک بتا هتدایت

سبز شدن تا سته روز ثابتت گردیتد شتمارش متوقتف شتد

ستتنج ،میتتزان کربنتتات کلستتیم ( )CaCo3نیتتز بتتا روش

).(Agrwal, 2003

تیتراسیون با اسید اندازهگیتری شتد ( .)Page, 1983نتتایج

صفات درصد سبزشدگی ،شاخص بنیه بذر و سترعت

آنالیز خاکهای مورد استتفاده در جتدوق  3آمتده استت.

سبزشدگی با استفاده از روابط زیتر انتدازهگیتری گردیتد.

بهمنظور آمادهسازی بستر کشت ،گلدانهایی پالستیکی بتا

سرعت سبزشتدگی روزانته ،مقتدار متاکزیمم جوانتهزنتی،

مساحت 177سانتیمتر مربتع و عمتق  17ستانتیمتر از ختاک

( D10مدت زمان الزم برای رسیدن میتزان سبزشتدگی بته

مذکور پتر شتدند و در هتر کتدام تعتداد  17عتدد بتذر بته

 17درصد حتداکثر ختود)( D50 ،متدت زمتان الزم بترای

فواصل مساوی روی سطح خاک قرار داده شد و آزمایشی

رسیدن میتزان سبزشتدگی بته  17درصتد حتداکثر ختود)،

به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار

( D90مدت زمان الزم برای رسیدن میتزان سبزشتدگی بته

تکرار درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد با رطوبت نسبی 71

 37درصد حداکثر خود) و یکنواختی جوانهزنی ( )GUنیز

درصتتد و میتتانگین دمتتای  21درجتته ستتانتیگتتراد بتته اجتترا

با استفاده از نرمافزار  Germinاندازهگیری شد.

درآم تد .تیمارهتتا شتتامل ستته نتتوع مختلتتف بافتتت ختتاک

اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و...
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جدوق  -3برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها
Table 3- Some physical and chemical properties of soils
EC dSm-1

pH

OC %

CaCo3%

Clay%

Silt%

Sand%

Texture

0.9

7.4

.26

12

8

10

82

Sand

1.1

7.51

.45

24.9

12

23

65

Sandy loam

1.8

7.76

.81

37.5

41

32

17

Silty Clay

برای محاسبه درصد سبزشدگی از رابطته زیتر استتفاده
شد (.)Throneberry and Smith, 1955

پیشفر

های نرماق بودن و تساوی واریانرهتا ،از روش

تجزیه واریانر دو طرفه جهت و تجزیته و تحلیتل دادههتا
بتتا استتتفاده از نتترم افتتزار  SPSS17استتتفاده شتتد .میتتانگین

رابطه ()1

تیمارها با کمک آزمون دانکن مقایسه شده و نمودارهتای

که در آن  PGدرصد سبزشدگی و  Niتعداد بذر ستبز
شده در روز آخر شمارش و  Nتعداد کل بذرهتای کاشتته
شده است.
بتترای محاستتبه ستترعت سبزشتتدگی از روش ختتان و
اونگار ( )Khan and Ungar, 1997استفاده شد.
(GG = Ʃ )G / t

رابطه ()2

که Gدرصد سبزشدگی بذرها در هر روز و  tزمان کل
سبزشدگی را نشان میدهد.

مربوطه با استفاده از نرم افزار Excelرسم شد.

نتایج و بحث
نتایج حاصتل از جتدوق تجزیته واریتانر اثتر بافتت و
عمق کشت بر خصوصیات سبزشدگی بتذر گیتاه دارویتی
پونهسای کرک ستارهای بیانگر آن است که بافتت ختاک
در زمان الزم برای رسیدن درصد سبز شدگی به  37درصد
حداکثر خود در سطح ( ) p≤7/71معنیدار بتود و در بقیته
صفات در سطح ( )p≤7/71اثر معنتیداری دارد .در رابطته

یکنواختی سبزشتدگی ( )GUمتدت زمتانی استت کته

با عمق کاشت نیز درصد سبز شدگی ،سرعت سبز شدگی،

طوق میکشد تا سبزشدگی از  17درصد حداکثر ختود بته

شاخص بنیه بذر ،و زمان الزم برای رسیدن سبزشدن بذر به

 37درصد حداکثر خود برسد .هرچه این زمان کمتر باشد،

 17درصتتد حتتداکثر ختتود در بتتین صتتفات متتورد بررستتی

نشان دهنده جوانهزنی یکنواختتر (همزمان) بتذرها استت

بتتذرگیاه در ستتطح ( )p≤7/71دارای اختتتالف معنتتیداری

(.)Soltani and Maddah, 2010

بود ،شتاخص یکنتواختی بتذر و زمتان الزم بترای رستیدن
GU = D90 – D10

رابطه ()3

( )p≤7/71دارای اختتتالف معنتتیداری بتتوده و زمتتان الزم

شاخص بنیه بذر نیز با استفاده از رابطته زیتر بته دستت
آمد (.)Vashisth and Nagarajan, 2010
رابطه ()5

سبزشتتدن بتتذر بتته  17درصتتد حتتداکثر ختتود در ستتطح

SVI = %GP * MSH /100

 :SVIشتتاخص بنیتته بتتذر :GP ،درصتتد سبزشتتدگی،
 :MSHطوق گیاهچه برحسب میلیمتر.
بعد از جمتع آوری دادههتا بتا توجته بته برقترار بتودن

برای رستیدن سبزشتدن بتذر بته  37درصتد حتداکثر ختود
اختالف معنیداری نداشت .اثر متقابل بافت خاک و عمق
کشت نیز در متورد شتاخص بنیته بتذر و زمتان الزم بترای
رسیدن درصد سبز شدگی به  37درصد حتداکثر ختود در
سطح ( )p≤7/71معنیدار بود و در ستایر صتفات اختتالف
معنیداری در سطح ( )p<7/71مشاهده شد (جدوق.)5
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جدوق  -5تجزیه واریانر (میانگین مربعات) تاثیر بافت خاک و عمق کشت بر خصوصیات سبزشدگی بذر گیاه پونهسای کرک ستارهای
)Table 4- The analysis of variance (mean squares
effects of soil texture and planting depth on green features of N. asterotricha
میانگین مربعات

منابع تاییرات

Mean Squares

S.O.V

درصد سبزشدگی

درجه

Emerging
Percentage

آزادی
d.f.
2

D90

D50

D10

یکنواختی بذر

شاخص بنیه بذر

Uniformity of
seed

Seed Vigor
Index

Emerging Rate

*3.7

*18.2

**26.7

**17.9

**207.5

**147.7

**2977. 8

1.5 ns

3.8 ns

*18.3

*17.2

**351.5

**133.9

**5877. 8

2

* 2.6

**10.9

**22.5

**17.6

*59.4

**140.8

**4427. 8

4

1.1

2.8

2.7

2.5

37.6

14.9

288. 9

22

سرعت سبز شدگی

بافت خاک
soil texture

عمق خاک
Soil depth

بافت× عمق
*Texture
Depth

خطا
Error

** معنیداری در سطح  1درصد *،معنیداری در سطح 1درصد ns،عدم وجوداختالف معنیدار
** Significant at the 1% level, * significant at 5% level, ns: not significant

طبق نتتایج ذکتر شتده در جتدوق  ،1مقایسته میتانگین

بافت رسی بود؛ هوادهی بهتر در خاکهای شتنی و منافتذ

تیمارها نشان داد در بتین سته بافتت ختاک متورد بررستی

بزرگتتتر متتیتوانتتد دو عامتتل افتتزایش درصتتد و ستترعت

بیشترین درصد سبز شدگی (  )%70/0مربوط به بافت شنی

سبزشتتدگی در ایتتن نتتوع ختتاکهتتا باشتتد .نتتتایج حاصتتل

و کمتتترین درصتتد ( )%32/2مربتتوط بتته بافتتت رستتی بتتود.

همچنتین بتا مطالعته ) )Okello and Young, 2000مشتابه

بیشترین سرعت سبز شدگی روزانته نیتز بتا  % 17/5در روز

استتت؛ ایتتن محققتتان بیتتان کردنتتد کتته جوانتتهزنتتی بتتذور

مربوط به بافت شنی است که با بافتت لتوم شتنی اختتالف

 A. drepanolobiumدر ختتاکهتتای شتتنی ستترخ بتتیش از

معنیداری نداشت با مقدار  .% 3/1و کمترین میزان ()%2/0

خاکهای لومی رسی بوده استت .غالبتاً بتا کتاهش انتدازه

مربوط به بافت رسی بود .نتایج همچنین نشان داد بیشتترین

ذرات خاک ،نفوذ و انتقاق نور در خاک کاهش متییابتد

میزان بنیه بذر با  32/3مربوط به بافت شنی بود که با بافت

(.)Bliss and Smith, 1985

لوم شنی اختالف معنیداری نداشت .بیشتترین یکنتواختی

اوزیگبتی و همکتاران ( )Oziegbe et al., 2010بیتان

سبز شدگی نیز با 5/2مربوط به بافت شنی بود که بتا بافتت

کردند که آب اضافه شده به خاک شتنی خشتک موجتب

لوم شنی اختتالف معنتیداری نداشتت .کمتترین زمتان تتا

افزایش عبور نور میشود ،اما در یک خاک رستی ستیلتی

شتتتروع سبزشتتتدگی ( )D10و کمتتتترین زمتتتان تتتتا میانتتته

عبور نتور را کتاهش متیدهتد .همچنتین تبتادق گازهتا در

سبزشتتدگی ( )D50و همچنتتین کمتتترین زمتتان تتتا پایتتان

خاک شنی بیشتر بوده و اکسیژن جنین بتذر را متناستب بتا

سبزشدگی (رستیدن ستبز شتدگی بته  37درصتد حتداکثر

مقتتدار فعالیتتت متابولیتتک آن در اختیتتارش قتترار متتیدهتتد

خود) مربتوط بافتت لتوم شتنی هستت کته بتا بافتت شتنی

( .)Hartmann et al., 2007خاکی با زهکشی ضعیف مانند

اختالف معنیداری نشان نداد و بیشترین میتزان مربتوط بته

خاک رس دارای خلل و فرج پر از آب بتوده ،بتهطتوری کته
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میزان اکسیژن محلوق در آب و اکسیژن منتشر شده در محتیط

اکسیژن انتقالی بتین اتمستفر و ختاک بتر اثتر وجتود یتک

کشت پایین است و در نتیجه اکسیژن کمتی در دستترس بتذر

پوستتته ستتخت بتتر روی ختتاک بتته  %27متتیرستتد بتتهطتتور

گیتاه قتترار متتیگیتترد ( )Marshall and Grace, 2008در

معنیداری کاهش مییابد (.)Landis et al., 1993

صتورتی کتته متوستتط جوانتتهزنتتی بتتذر زمتتانی کتته غلظتتت
جدوق  -1مقایسه میانگین تأثیر بافت خاک و عمق کشت بر خصوصیات سبزشدگی بذر گیاه پونهسای کرک ستارهای
Table 5- Mean comparisons of the effects of soil texture andplanting depth on green features of N. asterotricha
ویژگیهای مورد بررسی ))Traits
D90

D50

D10

یکنواختی بذر

شاخص بنیه بذر

سرعت سبزشدگی

درصد سبزشدگی

عمق کاشت

بافت خاک

Uniformity of
seed

Seed Vigor
Index

Germination
Rate

Germination
Percentage

Planting
Depth

Soil
Texture

6.7 a

5.1 a

2.4 b

4.2 a

32.8 b

10.4 a

67.8 a

Sand

5.6 b

3.4 b

2.0 b

3.7 a

b

28.1

9.1 a

56.7 ab

Sandy Loam

6.8 a

6.1 a

5.1 a

1.6 b

20.9 a

2.8 b

32.2 b

Silty Clay

6.5 a

5.6 a

4.8 a

1.7 b

20.5a

3.5 b

26.6 c

1.5 cm

5.9 a

4.3 a

2.4 b

3.4 a

30.2 b

7.5 a

52.2 b

1 cm

6.8 a

4.9 a

2.2 b

4.5 a

32.6 b

11.2 a

77.7 a

0.5 cm

بافت
Texture

عمق
Depth

صفات دارای حروف مشترک اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
Treatments with the same letter don’t have significant difference

همچنین بررسی ویژگتیهتای مختلتف سبزشتدگی در

تفاوتی نداشت (شکل .)A -1بیشترین درصتد سبزشتدگی

بین سه عمق مورد بررسی نیتز نشتان داد کته در عمتق 7/1

مربوط به بافت شنی و در عمق  7/1سانتیمتری ( )%30بتود

سانتیمتری صفات سبز شدگی از بهتترین نتتایج برختوردار

و کمتتترین میتتزان سبزشتتدگی نیتتز مرب توط بتته عمتتق 1/1

است در حالی که با صفات اندازهگیتری شتده در عمتق 1

سانتیمتری و در بافت رسی سیلتی بتا  %23سبزشتدگی بتود

ستتانتیمتری اختتتالف معنتتیداری نشتتان نتتداد .امتتا در عمتتق

(شکل .)B -1بیشترین مقدار مربوط به شاخص بنیه بذر در

کاشت  1/1ستانتیمتری صتفات متورد بررستی از اختتالف

عمتتتق  7/1ستتتانتیمتری ،در بافتتتت شتتتنی مشتتتاهده شتتتد.

معنیبرداری برخوردارند( .جدوق  .)1نتایج به دست آمده

(شتتکل .)C -1بیشتتترین یکنتتواختی سبزشتتدگی بتتذر نیتتز

با تحقیقات اوفیال و همکتاران ( ،)Ofelia et al., 2013در

مربوط به عمق  7/1سانتیمتری ،در بافتت شتنی و کمتترین

بررسی سبزشدگی بذر گیاه جاتروفا مشابه میباشد.

یکنواختی سبز شدگی مربوط به بافت رسی سیلتی و عمتق

همچنتتین بررستتی اثتترات متقابتتل تیمارهتتا نشتتان داد

 1/1سانتیمتری بود (شکل .)D -1همچنین کمترین زمان تا

بیشترین سرعت سبزشدگی مربوط بته بافتت شتنی و عمتق

شروع جوانهزنی ( )D10و تا میانه جوانهزنتی ( )D50مربتوط

کاشت  7/1سانتیمتری با سرعت  %17بود .کمتترین میتزان

به بافت رسی سیلت میباشد (شکل.)F, E -1

مربوط به بافت رسی سیلتی بود که در عمتقهتای مختلتف
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a
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b

20

(B)

40

b

b

1 cm

ab
ab

0.5 cm

bc

bc

20

c
c

10
0

(c)

Sand

Sandy Loam Silty Clay

Soil Texture
10
1.5 cm

1 cm

0.5 cm

8
a

c

D 10

6

c c

ab
4
c

2

c

c

c

0
Sand

(F)

Sandy Loam
Soil Texture

Silty Clay

: تأثیر بافت خاک و عمق کشت بر-1شکل
،D10 )F( ،D50 )E( ، یکنواختی جوانهزنی،)D(  شاخص بنیه بذر،)C( ) درصد سبزشدگیB( ،) سرعت سبزشدگیA(
.) درصد آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند1 (میانگینهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند در سطح
Fig 1- Effect of soil texture and planting depth on: (A) Germination rate (B) Germination percentage, (C)
Seed vigor index(D) Uniformity of seed, (E) D50, (F) D10, (Means that at least in each characteristic have
common letters are not significantly different at the level of 5% in Duncan test).
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در صتتورتییکتته در بافتتت ستتنگین بتته طتتور معنتتیداری
 بطتورکلتی.شاخصهای سبزشدگی را کتاهش داده استت
میتوان نتیجه گرفت که گیاه پونهسای کرک ستارهای در
 ستانتیمتتر و در بافتتهتای ستبک و1  تا/1 عمقهای بین
نسبتا سبک بهترین وضعیت را از لحتا زنتدهمتانی داشتته
.است

...اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و

نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد که در بافتهای نسبتاً سبک شامل شنی
و لوم شنی با افزایش عمق خاک میزان سبزشدگی کاهش
یافته است ولی در مورد بافت ستنگین عمتق کاشتت تتاثیر
 در خصوص شتاخصهتای دیگتر.معنیداری نداشته است
،نیز بافتهای سبک و نسبتا سبک تاثثیر بهتری داشته است
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