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 )11/07/1397: ؛ تاریخ پذیرش06/06/1397: تاریخ دریافت(
 

  مقاله پژوهشی

  )Astragalus gossypinus(زنی بذر گون سفید  بهبود جوانه بر هاي بذريپیش تیمارتأثیر 

  2 نیا ، سمیه حاجی*، 1 مهرابیعلی اشرف 
  

  مبسوط چکیده

که اهمیت زیادي در باشد  از جمله گیاهان با ارزش مولد صمغ کتیرا می) .Astraglus gossypinus Fisher(گون سفید  :مقدمه

ي خواب ادر شرایط طبیعی دارآن رهاي بذ که ؛گیرد صورت میاز طریق بذر این گیاه تکثیر  .کشور دارد حفاظت خاك و اقتصاد

براي کشت، اصالح و احیاء  بذرهاي این گیاهزنی  خواب و ایجاد شرایط بهینه براي جوانهثر بر ؤشناخت عوامل مبنابراین،  .باشند می

تحت بذر گون سفید زنی  بهترین تیمار جهت شکستن خواب و بهبود صفات جوانهتعیین هدف این مطالعه با باشد،  الزم می مراتع

 .تیمارهاي مختلف شیمیایی و فیزیکی اجرا گردید تأثیر

بانک ژن غالت و صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه  به آزمایش :ها مواد و روش

دهی با  و خراش بدون خراشدهی(دهی شیمیایی در دو سطح  فاکتورها شامل خراش. ، اجرا شد1396دانشگاه ایالم در سال  حبوبات

، سرمادهی مرطوب در دماي چهار بدون سرما(، سرمادهی در سه سطح )دقیقه 10 مدت درصد به 98استفاده از اسید سولفوریک 

تیمار با محلول نیترات  ، پیش)مدت دو هفته بهگراد  درجه سانتی -20مدت دو هفته و سرمادهی خشک در دماي  بهگراد  درجه سانتی

اسید  گرم در لیتر میلی 5و  صفر(در دو سطح و با اسید جیبرلیک ) و محلول یک درصد نیترات پتاسیم صفر(پتاسیم در دو سطح 

، شاخص بنیه بذر و وزن تر چه گیاهچه و ریشهزنی، طول  زنی، سرعت جوانه درصد جوانه زنی مانند هاي جوانه شاخص .بودند) جیبرلیک

  .گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت

دهی  زنی و رشد اولیه گیاهچه نشان داد که کاربرد همزمان تیمار خراش هاي حیاتی بذر مانند جوانه ارزیابی اولیه شاخص :ها یافته

. زنی بذر دارند بذر با اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بیشترین تأثیر مثبت را بر شکست خواب بذر و افزایش درصد جوانه

. شتر بودیب ،بدون سرمادهیتیمار سه با یدرصد در مقا 19/32که  مشاهده شد دهی مرطوبدر تیمار سرما زنی سرعت جوانهن یشتریب

دهی با اسید سولفوریک  خراش. زنی بذر را در تیمار سرمادهی مرطوب کاهش داد دهی با اسید سولفوریک متوسط زمان جوانه خراش

تیمار با نیترات پتاسیم موجب  پیش. دهی با اسید افزایش داد درصد نسبت به تیمار بدون خراش 25/55 یزانموزن تر گیاهچه را به 

 18/17و  94/30، 66/52میزان  ترتیب به افزایش وزن تر گیاهچه گون سفید در شرایط بدون سرمادهی، سرمادهی مرطوب و خشک به

بیشترین . گردید بدون پرایمدرصد در مقایسه با تیمار  60/7میزان  چه به کاربرد نیترات پتاسیم باعث افزایش طول ریشه. درصد شد

گراد به  سانتی درجه 4در دماي  مرطوب دهی با اسیدسولفوریک توأم با سرمادهی در تیمار خراش) متر میلی 71/78(چه  طول ریشه

) متر میلی 88/84(بیشترین طول گیاهچه  .درصد بیشتر بود 77/30سه با تیمار شاهد حدود دست آمد که در مقای مدت دو هفته به

بیشترین  .دست آمد تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک به دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی مرطوب و پیش در تیمار خراش

تیمار با اسید جیبرلیک و  تأثیر سرمادهی مرطوب و با پیشتحت سولفوریک دهی با اسید  در تیمار خراش) 85/61(شاخص بنیه بذر 

  .نتیرات پتاسیم مشاهده گردید

توان نتیجه گرفت که بذر گون سفید داراي خواب از نوع فیزیکی و فیزیولوژیکی است و بهترین روش  در مجموع می :گیري نتیجه

 10 مدت بهدهی با اسید سولفوریک  و هفته و خراشد مدت زنی آن تیمار سرمادهی مرطوب به شکست خواب بذر و تحریک جوانه

  .باشد میدقیقه 
  

  سرمادهی، گون، نیترات پتاسیم زنی، جوانه ،اسید سولفوریکاسید جیبرلیک، : کلیدي يها واژه

  :هاي نوآوري جنبه

  بذرها زنی افزایش درصد جوانه منظور بههاي شکست خواب بذر گونه گون سفید  ترین روش تعیین مناسب -1

  شکست خواب بذر متنوعهاي  روشکارایی مقایسه  -2

  یزن جوانههاي  شاخصتیمار با اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر  دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی و پیش تأثیر ترکیبی خراش -3
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  مقدمه

است که  يا و علوفه یبا ارزش مرتع گیاهانگون از 

. دارد اهمیت زیادي در حفاظت خاك و اقتصاد کشور

از  Galegeaeله یمتعلق به قب Astragalusجنس گون 

ران خاستگاه یکشور ا. است) Fabaceae(ره بقوالت یت

گون بوده که بر  يها از مراکز تنوع گونه یکیو  یاصل

ران وجود دارد یگونه در ا 804ن اطالعات یاساس آخر

گونه مشترك با  277و  یگونه بوم 527ان یکه از آن م

ارتفاعات ). 1998، 1معصومی(ه است یهمسا يکشورها

هاي گونه گون مولد  ترین رویشگاه البرز و زاگرس مهم

توان اذعان  بنابراین، می؛ )1998معصومی، (کتیرا هستند 

را  رانتوجهی از فلور ای پوشش گون بخش قابلداشت که 

هاي خاردار مولد کتیرا گونه  بین گونه از. دهد تشکیل می

 Astraglus gossypinus(اي  سفید یا گون پنبه

Fisher. (ها در  ترین گون از نظر اقتصادي جزء مهم

موجود  يراین نوع کتیشود که بهتر کشور محسوب می

و 2بزرگ قمشی(شود  یدر دنیا از آن استحصال م

  ).2012همکاران، 

گیرد  تکثیر این گیاه از طریق بذر صورت می

یکی از مشکالت کشت این  .)2012و همکاران، 3طویلی(

گیاه جهت احیاء و اصالح مراتع وجود خواب در بذر و 

خواب بذر در واقع یک . باشد زنی آن می تأخیر در جوانه

پدیده فیزیولوژیکی است که بذرهاي بسیاري از گیاهان 

خواب بذر . زراعی، مرتعی و دارویی با آن مواجه هستند

ده زمان کنن ترین سازوکارهاي کنترل یکی از مهم

و  )2014، 4باسکین و باسکین(زنی بذر است  جوانه

زنی بذر را تا فراهم شدن شرایط الزم جهت رشد و  جوانه

باسکین و باسکین، (اندازد  بقا، گیاهچه به تأخیر می

خواب فیزیکی بذر در خانواده بقوالت، ناشی از ). 2004

باسکین و (ناپذیر بذر در برابر آب است ذهاي نفو پوسته

هاي گون معموالً  پوسته بذر گونه). 2014سکین، با

بنابراین، ؛ سخت و نسبت به آب و گازها نفوذناپذیر است

یا عموماً داراي خواب از نوع پوسته سخت  ي گونبذرها

 6کیمورا و ایسالم). 1994، 5نصیري(بوده است فیزیکی 

                                                             
1 Maassoumi 
2 Ghomeshi Bozorg 
3 Tavili 
4 Baskin and Baskin 
5 Nasiri 

طی تحقیقی بیان داشتند که در خانواده ) 2012(

آمیز این  براي استقرار موفقیتها شرط الزم  بقوالت

  .باشد زنی می گیاهان کاهش سختی بذرها و بهبود جوانه

هاي مختلفی براي شکستن خواب بذر وجود  روش

ناشی از سختی یا  بذردر مواردي که خواب . دارد

) خواب فیزیکی بذر( باشد می بذرنفوذناپذیري پوسته 

) خیساندن بذر در اسید سولفوریک(شیمیایی  خراشدهی

و 7ماندوجان(تواند در شکست خواب مؤثر باشد  می

زمان ). 2006و همکاران، 8؛ نجفی2005همکاران، 

کاربرد این تیمار از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر بوده 

دقیقه براي اعمال این  20و در اکثر موارد محدود یک تا 

). 2007و همکاران، 9وانگ(تیمار استفاده شده است 

سولفوریک با تخریب اسید دهی پوسته بذر با  خراش

هاي اسکلریدي اجازه نفوذ آب را  پوشش بذري و سلول

دهد و خواب بذر ناشی از عدم  جهت فرآیند آبگیري می

باسکین و باسکین، (کند  نفوذ آب به پوسته را برطرف می

اي  طور گسترده سرمادهی مرطوب نیز به). 2014

ش کاشت براي غلبه بر خواب بذر و عنوان یک تیمار پی به

زنی بذرهاي خفته برخی از  بهبود سرعت و درصد جوانه

و همکاران، 10باسکین(گیرد  ها مورد استفاده قرار می گونه

گراد  درجه سانتی چهارسرمادهی در دماي ). 1992

اسید شکل فعال  یدکنندهتولسبب افزایش آنزیم 

شود  می 11چه و الیه آلئورن جیبرلیک در ریشه

گاهی تیمار سرمادهی ). 2004و همکاران، 12یامائوچی(

اسید یا همراه با تیمارهاي دیگر از جمله  ییتنهابه 

زنی بذرها  جیبرلیک براي شکست خواب و افزایش جوانه

). 2006نجفی و همکاران، (گیرد  مورد استفاده قرار می

استفاده از ترکیبات حاوي نیتروژن از جمله نیترات 

ترین تیمارهاي بذرهاي در  عنوان یکی از مهم هپتاسیم ب

رود  کار می هاي آزمایش بذر به حال خواب در آزمایشگاه

 1/0هاي  استفاده از محلول). 2007و همکاران، 13کراك(

زنی  هاي جوانه درصد نیترات پتاسیم در آزمایش 2تا 

                                                                                      
6 Kimura and Islam 
7 Mandujano 
8 Najafi 
9 Wang 
10 Baskin 
11 Aleurone Layer 
12 Yamauchi 
13 Cirak 
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عمومیت دارد و توسط انجمن متخصصین تجزیه بذر 

ها توصیه  زنی بسیاري از گونه هاي جوانه براي آزمایش

با  ن است که این مواد احتماالًآعقیده بر . شده است

هاي  هرادي کردن دیوییا با اس، ها فیتوکرم ثیر برأت

 ،فاتسوسیله فعال کردن مسیر پنتوز ف یا به ،سلولی

و 1ساویج- فینچ( کنند زنی را تحریک می یند جوانهآفر

هاي شکستن  روشاز میان تمام . )2007همکاران، 

خواب بذر، تیمار با مواد شیمیایی از جمله 

هاي رشد گیاهی از همه بیشتر مورد توجه  کننده تنظیم

 هورمون اسید). 2012و همکاران، 2نش( باشد می

با تحریک هایی است که  رلیک یکی از هورمونبجی

نقش مهمی در کنترل خواب تجزیه ذخایر غذایی بذر 

نجفی و همکاران، (زنی دارد  جوانهاولیه بذر و القاء 

نشان دادند که ) 2013(و همکاران 3رچینیاز). 2006

رلین باعث بیشترین بگرم در لیتر جی میلی 1000تیمار 

زنی  جوانه درصد ،)روزدر  75/15(زنی  جوانه سرعت

بذر  )بذر 45/12( زنی و ارزش جوانه )درصد 42/50(

براي معموالً . شود می )Sorbus aucuparia( تیس

هاي شیمیایی و  زنی بذرها، روش تسریع در جوانه

و همکاران، 4گوسانو(شوند  مکانیکی با هم ترکیب می

تحقیقات نشان داده که اضافه کردن اسید  .)2004

نقش  ،جیبرلیک، نیترات پتاسیم و یا سرمادهی بذر

سزایی در شکست خواب ناشی از عوامل درونی دارد  به

  ). 1992ن، باسکین و همکارا(

 Astragalusآزمایشی روي شکست خواب گون  در

hamosus  انجام شد، مشخص گردید که خواب توسط

شود و بهترین تیمار براي از  پوسته سخت بذر کنترل می

دهی توسط کاغذ سمباده  ها خراش بین بردن خواب آن

دهی شیمیایی توسط اسید  تیمار خراش. است

درصد و مدت زمانی طوالنی در  70سولفوریک با غلظت 

و باعث از بین بردن کامل پوسته سخت گون موفق بود 

). 2006، 5پاتانه و قورستا(زنی گردید  درصد جوانه 100

در بررسی تیمارهاي ) 2014(و همکاران 6مقدم خیاط

                                                             
1 Finch-Savage 
2 Shen 
3 Zarchini 
4 Gusano 
5 Patane and Gresta 
6 Khayat Moghadam 

زنی بذر  مختلف بر شکست خواب و افزایش جوانه

Astragalus cicer  به این نتیجه رسیدند که بیشترین

زنی بذرها در اثر اعمال تیمار تلفیقی  درصد جوانه

روز  14سرمادهی مرطوب به مدت دهی با پیش  خراش

گرم در لیتر  میلی 1000به همراه اسید جیبرلیک 

منظور بررسی  به) 2006(و همکاران 7فاتح. دست آمد به

، Astragalus tribuloidesشکست خواب بذر در گونه 

از تیمار سرمادهی و نفوذپذیر کردن پوسته بذر استفاده 

 14و  7دهی نتایج نشان داد که تیمارهاي سرما. کردند

، سرعت )درصد 96-97(زنی  روز، از لحاظ میزان جوانه

داري با سایر تیمارها  زنی و بنیه بذر اختالف معنی جوانه

براي بررسی ) 2006(و همکاران 8عیسوند. نشان دادند

 Astragalusزنی و شکستن خواب بذر  جوانه

siliquasus  از چند روش نفوذپذیر کردن پوسته بذر و

نتایج آنها نشان داد که . دهی استفاده نمودنداعمال سرما

 A. siliquasusدرصد خواب بذر در گونه  95حدود 

ناشی از عدم نفوذپذیري پوسته نسبت به آب و بقیه آن 

ترین تیمار  مناسب ومربوط به عوامل فیزیولوژیکی است 

دهی با کاغذ  زنی بذر را خراش براي باال بردن جوانه

از  )2008(و همکاران 9کشتکار. سمباده پیشنهاد نمودند

منظور شکست خواب بذر گیاه گون  جیبرلیک بهاسید از 

Astragalus cyclophyllon نجفی و . استفاده کردند

هاي مختلف شکستن  در بررسی روش) 2006(همکاران 

زنی بذر دو گونه گیاه دارویی باریجه  و جوانه خواب

)Ferula gummosa ( و مریم نخودي)Taucrium 

polium ( به این نتیجه رسیدند که اعمال تیمارهاي

شیمیایی نیترات پتاسیم، اسید سولفوریک و اسید 

زنی  داري بر شکستن خواب و جوانه جیبرلیک اثر معنی

در ) 2009(ران و همکا10طویلی .این دو گونه دارد

ر اسید جیرلیک و نیترات پتاسیم بر یثأبررسی مقایسه ت

به این  Salsola rigida بذر زنی هاي جوانه بهبود ویژگی

ار نیترات پتاسیم با غلظت ینتیجه رسیدند که پیش تم

زنی بذر این  درصد بیشترین اثر مثبت را بر جوانه 2/0

  11کوچکسرایی و طبري هارونی نوروزي. گیاه داشت

                                                             
7 Fateh 
8 Eisvand 
9 Keshtkar 
10 Tavili 
11 Norouzi Haroni and Tabari Kouchsaraei 
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ده از نیترات افبذر اقاقیا با استنشان دادند تیمار  )2014(

ساعت باعث  48و  24موالر به مدت  میلی 100پتاسیم 

  .این گیاه شده است هايزنی بذر افزایش درصد جوانه

هایی براي تثبیت  دلیل داشتن ویژگی گون سفید به

هاي روان و جلوگیري از فرسایش خاك، استفاده  شن

و همچنین دارا بودن ) صمغ کتیرا(دارویی و صنعتی 

خشک  در مراتع مناطق خشک و نیمهاي  ارزش علوفه

دلیل پوسته  بذرهاي این گیاه به. بسیار حائز اهمیت است

با بنابراین،  ؛زنی مواجه هستند سخت با مشکل جوانه

عنوان روش معمول در  توجه به اهمیت بذرکاري به

و وجود  کم بازده و تخریب شده مراتع ءاصالح و احیا

شناسایی گون سفید، این تحقیق با هدف خواب در بذر 

بهبود صفات  وشکست خواب بذر  هاي ثرترین روشؤم

  .گردید ءگون سفید اجرا زنی بذر جوانه

  

  ها مواد و روش

بانک ژن غالت در آزمایشگاه  1396آزمایش در سال 

  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه ایالم اجرا شد و حبوبات

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً  آزمایش به

فاکتورها شامل . تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت

و  دهی بدون خراش(دهی شیمیایی در دو سطح  خراش

درصد به  98دهی با استفاده از اسید سولفوریک  خراش

بدون (سطح  ، سرمادهی در سه)دقیقه 10مدت 

، سرمادهی مرطوب در دماي چهار درجه سرمادهی

گراد به مدت دو هفته و سرمادهی خشک در  سانتی

، )گراد به مدت دو هفته درجه سانتی -20دماي 

و  صفر(تیمار با محلول نیترات پتاسیم در دو سطح  پیش

اسید جیبرلیک  باو ) محلول یک درصد نیترات پتاسیم

ام اسید  پی پنج پی و محلول صفر(در دو سطح 

  .بودند) جیبرلیک

بذرهاي گون سفید از مؤسسه پاکان بذر اصفهان 

دهی بذرها به  منظور اعمال تیمار خراش به. تهیه گردید

درصد قرار  98دقیقه در اسید سولفوریک  10مدت 

گرفتند و بعد چند مرتبه با آب مقطر شست و شو داده 

سرمادهی در تیمار  .شدند تا اثرات اسید حذف شود

مرطوب بذرهاي این تیمار در ظروف پالستیکی بین دو 

متر  الیه ماسه مرطوب به ضخامت هر الیه پنج سانتی

گراد به مدت دو  قرار گرفته و به دماي چهار درجه سانتی

هفته منتقل شدند، در طی این مدت رطوبت ماسه و 

در تیمار سرمادهی خشک، بذرهاي . کنترل شد هابذر

 - 20به مدت دو هفته در فریزر با دماي تیمار مربوطه 

گراد قرار گرفتند و در تیمار شاهد بذرهاي  درجه سانتی

مربوطه به مدت دو هفته در دماي آزمایشگاه قرار 

  .گرفتند

عدد بذر  25پس از اعمال تیمار سرمادهی، تعداد 

هاي پالستیکی که از ماسه بادي  براي هر تکرار در ظرف

براي . عنوان بستر کشت پر شده بود، قرار گرفتند به

اعمال تیمار نیترات پتاسیم یک درصد و اسید جیبرلیک 

، تیمارهاي هاپس از کشت بذر گرم در لیتر میلی پنج

زنی در  دماي جوانه .ها آبیاري شدند لمربوطه با این محلو

  .گراد بود درجه سانتی 20±1این آزمایش 

متر به عنوان معیار  چه به طول دو میلی خروج ریشه

تعداد و  )2007، 1ایستا( زده در نظر گرفته شد بذر جوانه

صورت  زده در هر واحد آزمایشی به جوانه هارتعداد بذ

 هايشمارش بذر. روزانه و در ساعت معینی شمارش شد

زده براي هر ظرف تا زمانی که در سه روز متوالی  جوانه

مدت . زنی مشاهده نشد ادامه پیدا کرد تغییري در جوانه

  .روز بود 20زمان آزمایش 

ی زن زنی، سرعت جوانه در پایان آزمایش، درصد جوانه

زنی با استفاده از معادالت زیر  و متوسط زمان جوانه

  .محاسبه گردید

استفاده ) 1( رابطهاز  یزن جوانهمحاسبه درصد  يبرا

  .)2006، 2رعنایی و دي سانتانا( شد

GP  )1( رابطه = �
��

�
� ×100 

 يبذرها، تعداد کل یزن جوانهدرصد  GPکه در آن 

 بذرهاتعداد کل  Nدر روز آخر شمارش و  زده جوانه

  .است

 2از رابطه  MGT(3( زنی متوسط زمان جوانه

  ).1981، 4الیس و روبرتز(محاسبه شد 

 =MGT  )2( رابطه
∑����

�
 

 n زنی، متوسط زمان جوانه MGT در رابطه فوق

تعداد روزهاي  dروز و هر زده در  تعداد بذرهاي جوانه

  .باشد زنی می شمارش از آغاز جوانه

                                                             
1 ISTA 
2 Ranai and De Santanan 
3 Mean Germination Time 
4 Ellis and Roberts 
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نمودن متوسط زمان از معکوس زنی  سرعت جوانه

  .زنی محاسبه گردید جوانه

  

 =GR  )3( رابطه
�

���
 

  

 MGTزنی،  سرعت جوانه GRدر این معادله 

  .زنی است متوسط زمان جوانه

استفاده ) 4( رابطهگور از یمحاسبه شاخص و يبرا

  ).1981الیس و ربرتز، (شد 

  

	=VI  )4(رابطه 
∑(��×��)

���
 

  

درصد  GPشاخص ویگور،  VIدر این معادله 

  .طول گیاهچه است SLزنی،  جوانه

ها، طول  براي ارزیابی میزان رشد اولیه گیاهچه

در هر کدام از تیمارهاي آزمایشی با  چه و ریشه گیاهچه

گیري شد و سپس وزن تر  کش اندازه استفاده از خط

با دقت یک هزارم گرم و وسیله ترازو  گیاهچه به

  .گیري گردید اندازه

و  SAS Ver 9.2افزار  نرم باها  ماري دادهآتجزیه 

ها، با  بودن داده نرمال. شد انجام Excelرسم نمودارها با 

مورد بررسی  اسمیرنوف-زمون کولموگروفآ زده اافاست

روش حداقل تفاوت  بانیز ها  مقایسه میانگین. قرار گرفت

  .انجام شددر سطح احتمال پنج درصد  )LSD(دار  معنی

  

  نتایج و بحث

ها نشان داد اثرات  واریانس داده نتایج تجزیه

، پیش تیمار سرمادهی ،دهی با اسید سولفوریک خراش

اسید جیبرلیک، اثرات دو گانه پتاسیم و  نیتراتتیمار با 

× دهی با اسید خراش(، )سرمادهی× دهی با اسید خراش(

× دهی با اسید خراش(گانه  سهو اثرات ) نیترات پتاسیم

 هايبذر زنی رصد جوانهبر د )اسید جیبرلیک× سرمادهی

زنی  سرعت جوانه). 1جدول (دار بود  معنی گون سفید

دهی با اسید سولفوریک، تیمار  تحت تأثیر خراش

نیترات × دهی با اسید خراش(سرمادهی و اثرات متقابل 

جدول (در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت ) پتاسیم

دهی با اسید سولفوریک، تیمار سرمادهی و  خراش). 1

داري بر متوسط زمان  ها تأثیر معنی ات متقابل آناثر

  ).1جدول (زنی بذر گون سفید داشت  جوانه

دهی با اسید سولفوریک و  کاربرد توأم خراش

زنی بذرهاي  سرمادهی مرطوب باعث افزایش درصد جوانه

زنی  ن درصد جوانهیشتریکه ب طوري به. گون سفید گردید

اسید سولفوریک دهی با  در تیمار خراش) درصد 65(

تیمار با اسید  تحت تأثیر سرمادهی مرطوب و پیش

تیمار نشده با  که با بذرهاي پیش دست آمد جیبرلیک به

اسید جیبرلیک در این شرایط در یک گروه آماري قرار 

ز ین) درصد 12(زنی  جوانه درصدزان ین میکمتر. داشت

دهی با اسید سولفوریک و سرمادهی  در تیمار خراش

تیمار با اسید جیبرلیک حاصل شد  دون پیشخشک و ب

تیمار با اسید جیبرلیک در زمان  پیش). 1شکل (

داري بر  دهی بذر با اسید سولفوریک تأثیر معنی خراش

زنی بذر گون سفید نداشت، اما در شرایط  درصد جوانه

زنی  دهی با اسید و سرمادهی درصد جوانه بدون خراش

  ).1شکل (داد درصد افزایش  49میزان  بذر را به

زنی بذر  تیمار با نیترات پتاسیم، درصد جوانه پیش

دهی با اسید و  گون سفید را تحت هر دو شرایط خراش

میزان افزایش درصد . داد افزایشبدون اسید سولفوریک 

تیمار شده با نیترات پتاسیم در  زنی بذرهاي پیش جوانه

دهی با اسید سولفوریک  شرایط بدون اسید و خراش

  ).2شکل (درصد بود  48و  24ترتیب  به

عامل وجود پوسته سخت در بذرهاي خانواده بقوالت 

این تحقیق نشان داد که  جنتای. باشد اصلی خواب می

بذر  کردن پوسته وسیله حل تواند به می ریکسولفواسید 

 1کارگر. زنی را افزایش دهد گیاه گون سفید فرآیند جوانه

زنی  گزارش کردند درصد جوانه) 2013(و همکاران 

در اثر اعمال ) Phalaris minor(قناري  بذرهاي علف

تیمار اسید سولفوریک به مدت شش دقیقه در دو سطح 

درصد  98و  93ترتیب  به تاریکی - تاریکی مدوام و نور

مشاهده نمودند که ) 2006(عیسوند و همکاران  .بود

با اسید  Astragalus siliquosusبذر  دهی پوسته خراش

  .زن بذر این گیاه شد سولفوریک سبب تحریک جوانه

  

                                                             
1 Kargar 
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هاي  با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک بر شاخص پیش تیماردهی با اسید سولفوریک، سرمادهی،  نتایج تجزیه واریانس اثرات خراش .1جدول 

  زنی گون سفید جوانه

Table 1. Analysis of variance of the effect of stratification with sulfuric acid, chilling, pre-treatment 
potassium nitrate and giberlic acid on germination indices of white Astragalus 

  Mean squaresمیانگین مربعات 

  درجه آزادي

df 

  منابع تغییرات

Source of variation 

متوسط زمان 

  زنی جوانه

Mean 
germination 

time 

  زنی سرعت جوانه

Germination 
rate 

  زنی درصد جوانه

Germination 
percentage 

17.187* 0.00980** 1410.66** 1 
  سولفوریک دهی با اسید خراش

Acid H2SO4 stratification 

60.872** 0.02210** 7180.17** 2 
  سرمادهی

Chilling 

7.106ns 0.00211ns 2090.67** 1 
  نیترات پتاسیم

KNO3 

4.192ns 0.00100ns 450.67* 1 
  اسید جیبرلیک

GA 

9.422* 0.00517ns 1660.17** 2 
  سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling 

0.592ns 0.00065** 352.67* 1 
  نیترات پتاسیم× دهی با اسید خراش

Acid stratification× KNO3 

0.264ns 0.00005ns 80.66ns 1 
  اسید جیبرلیک× دهی با اسید خراش

Acid stratification× GA 

0.104ns 0.00004ns 143.17ns 2 
  نیترات پتاسیم× سرمادهی

Chilling× KNO3 

0.294ns 0.00025ns 12.17ns 2 
  اسید جیبرلیک× سرمادهی

Chilling× GA 

0.133ns 0.00012ns 0.66ns 1 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم

KNO3× GA 

0.007ns 0.00006ns 55.17ns 2 
  پتاسیمنیترات × سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling× KNO3 

0.465ns 0.00025ns 282.17* 2 
  اسید جیبرلیک× سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling× GA 

0.025ns 0.00001ns 71.17ns 2 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم× سرمادهی

Chilling× KNO3× GA 

0.006ns 0.00001ns 42.67ns 1 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم× دهی با اسید خراش

Acid stratification× KNO3× GA 

0.139ns 0.00003ns 117.17ns 2 

اسید × نیترات پتاسیم× سرمادهی× دهی با اسید خراش

  جیبرلیک

Acid stratification× Chilling× KNO3× GA 

2.49 0.00068 73.55 72 
  ي آزمایشخطا

Error 

20.19 19.09 28.66 - 
  )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
  دار یرمعنیغ: nsک درصد؛ یدر سطح احتمال پنج و  دار یمعنب یبه ترت: **و  *

*, and **: Significant at 5 and 1% probability levels, respectively; ns: non significant 
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هاي داراي  میانگین( زنی بذر گون سفید تیمار با اسید جیبرلیک بر درصد جوانه ، سرمادهی و پیشسولفوریک دهی با اسید تأثیر خراش .1شکل 

 .)خطاي استاندارد: SE؛ هم ندارندداري با  دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی

Fig. 1. The effect of stratification with sulfuric acid, chilling and pre-treatment with giberlic acid on 
germination percentage of white Astragalus (Means followed by the same letters are not significantly 
different according to Least Significant Difference (LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  
  

  
هاي داراي حروف مشترك  میانگین( زنی بذر گون سفید تیمار با نیترات پتاسیم بر درصد جوانه و پیش سولفوریک دهی با اسید خراشتأثیر  .2شکل 

  .)خطاي استاندارد: SE؛ داري با هم ندارند دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی اساس آزمون حداقل اختالف معنیبر 

Fig. 2. The effect of stratification with sulfuric acid and pre-treatment potassium nitrate on germination 
percentage of white Astragalus (Means followed by the same letters are not significantly different according 
to Least Significant Difference (LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  

کردند که  پیشنهاد) 2007(و همکاران 1کروز

دقیقه یک  60دهی با اسید سولفوریک غلیظ براي  خراش

زنی بذرهاي  تیمار مؤثر براي شروع جوانه

Schizolobium amazollicum نتایج . است

روي درصد ) 2009( 2ترك هاي اولمز و گوك آزمایش

دهد که  ، نشان میColutea armenaزنی گونه  جوانه

                                                             
1 Cruz 
2 Olmez and Gokturk 

را روي درصد  تیمار اسید سولفوریک، بیشترین تأثیر

  .زنی بذر داشته است جوانه

 نفوذپذیر کردناحتماالً اسید سولفوریک از طریق 

بذر سبب کاهش مقامت مکانیکی پوسته در برابر  پوسته

خروج گیاهچه و نیز باعث باال بردن نفوذپذیري پوسته 

 )2001، 3آیدین و اوزون( شوند بذر به آب و اکسیژن می

دگی پوسته در فرآیند و به این ترتیب نقش بازدارن

  .یابد زنی کاهش می جوانه

                                                             
3 Aydin and Uzun 
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نتایج نیز نشان داد سرمادهی خشک در برطرف 

کردن خواب فیزیولوژیکی جنین مؤثر نبود ولی استفاده 

زنی بذر  از سرمادهی مرطوب، باعث افزایش درصد جوانه

دالیل متعددي بر تأثیر مثبت . گون سفید گردید

ذکر شده است که از زنی بذر  سرمادهی بر تحریک جوانه

توان به تأثیر سرما در تغییر فعالیت آنزیمی  این میان می

ها و یا در ساختار  یا در متابولیسم اسید نوکلئیک

کلوئیدي بذر با افزایش آبدوستی، کاهش یا حذف 

زنی درونی بذر مثالً کاهش میزان  هاي جوانه بازدانده

اره اسید آبسزیک و یا فعال کردن و ساخت جیبرلین اش

  ).2015و همکاران، 1باستیالعبد(داشت 

روز سبب افزایش  40مدت  سرمادهی مرطوب به

درصد شد  69زنی بذر باریجه به میزان  درصد جوانه

دیگر،  تحقیقیدر  ).2007، 2افشاري رهنما و توکل(

روز سرمادهی باعث افزایش میزان  14و  7تیمار 

درصد بذرهاي گیاه گون شده است  96-97زنی  جوانه

  ).2006فاتح و همکاران، (

ار متی واسطه پیش زنی بذرها به افزایش جوانه

شدن پوسته بذر در اثر سرما  سرمادهی ناشی از شکافته

است که از مقاومت مکانیکی پوسته دانه بر رویان 

همچنین این احتمال وجود دارد که عامل . کاهد یم

هاي  زا، محرك سرما عالوه بر سنتز اسید جیبرلیک درون

کند که موجب افزایش سرعت و  دیگر را نیز فعالی می

و همکاران،  3گالستون(گردد  زنی بذرها می درصد جوانه

2012.(  

زنی بذر گون سفید  در این مطالعه، بیشترین جوانه

دهی با اسید سولفوریک غلیظ و  یب خراشدر تیمار ترک

علت آن را . روزه مشاهد شد 14دوره سرمایی مرطوب 

گونه بیان نمود که بذر گون سفید داراي  یناتوان  می

خواب دوگانه شامل خواب فیزیولوژیکی و فیزیکی 

باشد که با نتایج برخی محققان مطابقت دارد  می

ال توأم بنابراین اعم). 2006عیسوند و همکاران، (

تیمارهایی براي حذف هر دو نوع رکود فیزیکی و 

منظور افزایش  فیزیولوژیکی در بذر گونه گون سفید، به

                                                             
1 Abdelbasit 
2 Rahnama and Tavakkol Afshari 
3 Galston 

باشد  الزم و ضروري می هازنی بذر درصد و سرعت جوانه

 ).2006عیسوند و همکاران، (

از طرف دیگر جیبرلین نیز تا حدي موجب تحریک 

عدم زنی در بذر گون سفید تحت شرایط  جوانه

رسد  نظر می به. دهی با اسید و سرمادهی شد خراش

بذرهایی که به مدت زمان کافی در معرض سرما قرار 

ها  اند معموالً محتواي درونی هورمون جیبرلین آن گرفته

زنی کافی بوده و نیازي به مصرف بیرونی آن  جهت جوانه

نیست و بنابراین کاربرد اسید جیبرلیک باعث افزایش 

عبارت دیگر،  ذرهاي تیمار شاهد گردید بهزنی ب جوانه

اي است  هورمون جیبرلین از جمله مواد تحریک کننده

تواند جایگزینی مناسب براي برطرف نمودن نیاز  که می

در واقع جیبرلین پس . سرمایی در بذر گون سفید باشد

از انتقال به الیه آلئورن بذر موجب تولید آنزیم آلفا 

نشاسته را به قند تبدیل کرده  که این آنزیم آمیالز شده

و به نقاط در حال رشد رویان انتقال داده و انرژي الزم 

). 2010و همکاران، 4هارتمن(کند  براي رشد را تأمین می

بنابراین، براي برطرف کردن رکود فیزیولوژیکی از تیمار 

نتایج . شود سرمادهی یا اسید جیبرلیک استفاده می

خارجی اسید جیبرلیک را  تحقیقات متعدد تأثیر کاربرد

بر شکست خواب بذر و نیز نقش این هورمون را به جاي 

و 5دانگ(کند  ها تأیید می سمبادهی در بسیاري از گونه

هارتمن و ). 2012و همکاران، 6؛ رضایی2010همکاران، 

گزارش کردند که رکود فیزیولوژیکی ) 2010(همکاران 

هاي  ترین نوع رکود در گون که رایج) رکود جنین(

معتدله سرد است با یک دوره نگهداري بذر در شرایط 

مرطوب سرد و یا استفاده از جیبرلیک اسید برطرف 

  .شود می

استفاده از نیترات پتاسیم موجب شکست خواب بذر 

یکی از . زنی آن گردید گون سفید و افزایش درصد جوانه

هاي شیمیایی مانند نیترات  دالیل اثر مثبت محرك

هاي گیاهی احتماالً مربوط  زنی بذر گونه انهپتاسیم بر جو

به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد 

این . باشد زیک مییهاي رشد نظیر اسید آبس بازدارنده

شکستن خواب فیزیولوژیکی  هاي شمیایی باعث محرك

                                                             
4 Hartmann 
5 Deng 
6 Rezaei 
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نیترات ). 2012و همکاران، 1پور سلطانی(شود  بذر می

زندن به  در حال جوانه هايپتاسیم احتماالً حساسیت بذر

عنوان یک فاکتور مکمل  دهد و به نور را افزایش می

 هازنی بذر کند و موجب افزایش جوانه فیتوکرم عمل می

این نتیجه ). 2009و همکاران، 2حسینی خواجه(شود  می

تأثیر نیترات ) 2016(و همکاران 3هاي بهمنی یا یافته

گیاه دارویی کور زنی در  پتاسیم بر افزایش درصد جوانه

مطابقت  ).Capparis cartilaginea Dence(آویز 

زنی در تیمار سرمادهی  درصد جوانه نکمتر بود .دارد

شدن  دلیل فشره خشک نسبت به تیمار شاهد احتماالً به

پوسته بذر در اثر نیروي حاصل از تشکیل یخ در اطراف 

باشد، زیرا کمبود اکسیژن خود از عوامل القاء  آن می

  ).2014باسیکن و باسیکن، (نده خواب است کن

در تیمار  بذر در روز 17/0 زنی سرعت جوانهن یشتریب

درصد در  19/32که  مشاهده شد مرطوبسرمادهی 

 ).3شکل (شتر بود یب ،بدون سرماتیمار سه با یمقا

در تیمار  بذر در روز 15/0زنی  بیشترین سرعت جوانه

تیمار با نیترات  دهی با اسید سولفوریک و پیش خراش

درصد در مقایسه با  81/23که  پتاسیم مشاهده گردید

تیمار با نیترات پتاسیم و بدون  بدون پیششرایط 

  ).4شکل (دهی با اسید بیشتر بود  خراش

هاي  عنوان یکی از شاخص زنی به سرعت جوانه

دهی با اسید و  اشباشد که در اثر خر کیفیت بذر می

رسد که  نظر می به. سرمادهی مرطوب افزایش نشان داد

واسطه تسریع در جذب آب و  دهی به تیمار خراش

واسطه اثري  تسهیل در تبادل گازها و تیمار سرمادهی به

 زنی دارد که در برطرف نمودن عوامل بازدانده جوانه

زده در واحد زمان  سبب افزایش تعداد بذرهاي جوانه

زنی را سبب  شود و در نهایت افزایش سرعت جوانه می

  .گردند می

دهی با اسید سولفوریک متوسط زمان  خراش

زنی بذر را در تیمار سرمادهی مرطوب کاهش داد،  جوانه

که کمترین میزان این صفت در تیمار  طوري به

دهی با اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب  خراش

درصد در مقایسه با تیمار بدون  24دست آمد، که  به

                                                             
1 Soltani Poor 
2 Khajeh-Hossini 
3 Bahmani 

همچنین ). 5شکل (ریک کمتر بود واسید سولف

زنی  دهی با اسید سولفوریک متوسط زمان جوانه خراش

درصد  00/13بذر را در تیمار بدون سرمادهی به میزان 

دهی با اسید در بذرهاي  اما خراش؛ )5شکل (کاهش داد 

گراد تأثیر  درجه سانتی -20سرمادهی شده در دماي 

   ).5شکل (زنی نداشت  داري بر متوسط زمان جوانه معنی

زنی بذر صفت بسیار مهمی در  نهن مدت جوایمیانگ

استقرار گیاه و استفاده مفید و مؤثر از شرایط محیطی 

باشد، نتایج این آزمایش حاکی از این مسئله است که  می

کاربرد اسید سولفوریک و سرمادهی کمترین مدت 

توان انتظار  در این خصوص، می. زنی را داشتند جوانه

در بذور پرایم  زنی داشت که کاهش میانگین زمان جوانه

زنی و جذب مناسب  دلیل افزایش سرعت جوانه شده به

و 4فانگ. زنی سریع منجر شد آب بوده است که به جوانه

زنی  نیز کاهش میانگین زمان جوانه) 2006(همکاران 

تحت تأثیر تیمار  Cyclocarya paliurusبذر 

. سرمادهی را گزارش نمودند گرم ودهی با آب  خراش

نمودند سرمادهی سبب افزایش تولید ایشان گزارش 

  .اسید جیبرلیک در بذر شده است

 بر اساس نتایج تجزیه واریانس مشاهده گردید که

دهی با اسید  چه تحت تأثیر اثرات خراش طول ریشه

سولفوریک، سرمادهی، پیش تیمار با نیترات پتاسیم و 

× سولفوریک دهی با اسید خراش(اثرات دوگانه 

دهی با اسید،  ثرات خراشا. تقرار گرف) سرمادهی

تیمار با نیترات پتاسیم و اسید  سرمادهی، پیش

× دهی با اسید خراش( دوگانهجیبرلیک، اثرات 

گانه  ، اثرات سه)نیترات پتاسیم× سرمادهی(و ) سرمادهی

و ) نیترات پتاسیم× سرمادهی× دهی با اسید خراش(

 نیترات× سرمادهی× دهی با اسید خراش( چهارگانهاثرات 

بر طول گیاهچه گون سفید ) اسید جیبرلیک× پتاسیم

  ).2جدول (دار بود  معنی

                                                             
4 Fang 
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 زنی بذر گون سفید بر سرعت جوانه یاثرات سرماده .3شکل 

هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل  میانگین(

داري با  معنی دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف اختالف معنی

  )خطاي استاندارد: SE؛ هم ندارند

Fig. 3. The effect of chilling on germination rate 
of white Astragalus (Means followed by the same 
letters are not significantly different according to 
Least Significant Difference (LSD) Test 
(p<0.05); SE: Standard error. 

تیمار با نیترات پتاسیم بر  و پیشسولفوریک دهی با اسید  تأثیر خراش .4شکل 

هاي داراي حروف مشترك بر اساس  میانگین( زنی بذر گون سفید سرعت جوانه

داري  دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی آزمون حداقل اختالف معنی

  .)استانداردخطاي : SE؛ با هم ندارند

Fig. 4. The effect of stratification with sulfuric acid and pre-
treatment potassium nitrate on germination rate of white 
Astragalus (Means followed by the same letters are not 
significantly different according to Least Significant 
Difference (LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  
هاي داراي حروف مشترك بر  میانگین( زنی بذر گون سفید تحت شرایط سرمادهی بر متوسط زمان جوانهسولفوریک دهی با اسید  خراشتأثیر  .5شکل 

  .)خطاي استاندارد: SE؛ داري با هم ندارند دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی اساس آزمون حداقل اختالف معنی

Fig. 5. The effect of stratification with sulfuric acid on mean germination time of white Astragalus under chilling 
conditions (Means followed by the same letters are not significantly different according to Least Significant 
Difference (LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  

تیمار با  دهی با اسید، سرمادهی، پیش اثرات خراش

 دوگانهنیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک، اثرات 

× خراش دهی با اسید( ،)سرمادهی× دهی با اسید خراش(

، )نیترات پتاسیم× سرمادهی(، )نیترات پتاسیم

گانه  اثرات سه و) اسید جیبرلیک× سرمادهی(

 وزن تربر ) اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم× سرمادهی(

شاخص ). 2جدول (گردید دار  گیاهچه گون سفید معنی

دهی با اسید،  تحت تأثیر اثرات خراش بنیه بذر

تیمار با نیترات پتاسیم و اسید  سرمادهی، پیش

× دهی با اسید خراش( دوگانهجیبرلیک، اثرات 

و اثرات ) نیترات پتاسیم× سرمادهی(، )سرمادهی

نیترات × سرمادهی× دهی با اسید خراش( چهارگانه

  ).2جدول (قرار گرفت  )اسید جیبرلیک× پتاسیم
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طول تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک بر وزن تر،  نتایج تجزیه واریانس اثرات خراش دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی، پیش .2جدول 

  گون سفید بنیهطول گیاهچه و شاخص چه،  ریشه

Table 2. Analysis of variance of the effect of stratification with sulfuric acid, chilling, pre-treatment potassium 
nitrate and giberlic acid on root length, seedling length, fresh weight and vigor index of white Astragalus 

  Mean squaresمیانگین مربعات 
درجه 

  آزادي

df 

  منابع تغییرات

Source of variation 
  شاخص بنیه

Vigor 
index 

  وزن تر گیاهچه

Seedling 
fresh weight  

  طول گیاهچه

Seedling 
length 

  چه ریشهطول 

Radicle 
length 

1.75** 45305** 2065** 430.95** 1 
  سولفوریک دهی با اسید خراش

Acid H2SO4 stratification 

27.39** 100854** 13293** 4556.69** 2 
  سرمادهی

Chilling 

6.61** 17574** 2336** 495.04** 1 
  نیترات پتاسیم

KNO3 

1.57* 4952** 367* 5.23ns 1 
  اسید جیبرلیک

GA 

3.24** 14877** 1146** 594.88** 2 
  سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling 

0.34ns 1787* 174ns 74.20ns 1 
  نیترات پتاسیم× دهی با اسید خراش

Acid stratification× KNO3 

0.29ns 124ns 5ns 0.02ns 1 
  اسید جیبرلیک× دهی با اسید خراش

Acid stratification× GA 

0.50ns 1123* 620** 86.91ns 2 
  نیترات پتاسیم× سرمادهی

Chilling× KNO3 

0.29ns 1853** 51ns 4.70ns 2 
  اسید جیبرلیک× سرمادهی

Chilling× GA 

0.11ns 1ns 50ns 0.05ns 1 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم

KNO3× GA  

0.04ns 90ns 280* 37.00ns 2 
  نیترات پتاسیم× سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling× KNO3 

0.40ns 161ns 56ns 0.29ns 2 
  اسید جیبرلیک× سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling× GA 

0.02ns 1327* 6ns 0.02ns 2 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم× سرمادهی

Chilling× KNO3× GA  

0.20ns 173ns 3ns 0.93ns 1 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم× دهی با اسید خراش

Acid stratification× KNO3× GA  

0.68* 370ns 399* 3.85ns 2 
  اسید جیبرلیک× نیترات پتاسیم× سرمادهی× دهی با اسید خراش

Acid stratification× Chilling× KNO3× GA  

0.14 340 87 58.75 72 
  ي آزمایشخطا

Error 

15.00 18.39 19.31 12.35 - 
  )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
  دار یرمعنیغ: nsک درصد؛ یدر سطح احتمال پنج و  دار یمعنب یبه ترت: **و  *

*, and **: Significant at 5 and 1% probability levels, respectively; ns: non significant 
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هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل اختالف  میانگین( بر وزن تر گیاهچه گون سفید سولفوریک دهی با اسید تأثیر خراش .6شکل 

  .)خطاي استاندارد: SE؛ داري با هم ندارند درصد اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج  معنی

Fig. 6. The effect of stratification with sulfuric acid on seedling fresh weight of white Astragalus (Means 

followed by the same letters are not significantly different according to Least Significant Difference (LSD) 
Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  
  

  
هاي داراي حروف مشترك بر  میانگین( تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک بر وزن تر گیاهچه گون سفید تأثیر سرمادهی و پیش .7شکل 

  .)خطاي استاندارد: SE؛ داري با هم ندارند دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی اساس آزمون حداقل اختالف معنی

Fig. 7. The effect of chilling, pre-treatment potassium nitrate and giberlic acid on seedling fresh weight of 
white Astragalus (Means followed by the same letters are not significantly different according to Least 
Significant Difference (LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  

وزن تر گیاهچه را دهی با اسید سولفوریک  خراش

دهی  درصد نسبت به تیمار بدون خراش 25/55زان یم به

  ).6شکل (با اسید افزایش داد 

تیمار با اسید جیبرلیک وزن تر گیاهچه را در  پیش

ترتیب  شرایط بدون سرمادهی و سرمادهی مرطوب به

درصد افزایش داد، اما تأثیر  72/18و  47/54میزان  به

داري بر وزن تر گیاهچه در شرایط سرمادهی  معنی

سرمادهی مرطوب وزن تر ). 7شکل (خشک نداشت 

گیاهچه را افزایش و سرمادهی خشک موجب کاهش 

تیمار با نیترات پتاسیم  پیش. وزن تر گیاهچه گردید

موجب افزایش وزن تر گیاهچه گون سفید در شرایط 

ترتیب  بدون سرمادهی، سرمادهی مرطوب و خشک به

  ).7شکل (شد  درصد 18/17و  94/30، 66/52میزان  به

ها همچنین ممکن است تحت  افزایش نمو گیاهچه

پوسته بذر،  دهی خراش. دهی بذر قرار گیرد تأثیر خراش

شود که در نتیجه  چه می سبب تسهیل خروج ریشه
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کند و  زنی صرف می جوانهرویان انرژي کمتري را براي 

  .شود بیشتر انرژي آن صرف رشد رویشی گیاهچه می

هاي گون  هچسرمادهی سبب افزایش وزن تر در گیاه

تواند در کسب رطوبت و مواد غذایی  شد که این عمل می

سزایی داشته باشد از طرف دیگر با  از محیط نقش به

هاي  زنی و شاخص هاي جوانه افزایش فعالیت آنزیم

عنوان محرکی  تواند به زنی، اعمال سرمادهی می هجوان

زنی و افزایش  زنی سریع و نیروي اولیه جوانه براي جوانه

زنی در  پایین بودن جوانه. بنیه بذرها استفاده شود

علت اثر منفی دماهاي  تواند به سرمادهی خشک می

هاي  ها و در نتیجه کاهش فعالیت پایین بر فعالیت آنزیم

زنی بذر و رشد  یوسنتزي الزم براي جوانهمتابولیسمی و ب

و 1المشیري و نمو گیاهچه باشد که با نتایج شاکري

و همکاران 2رحمان. مطابقت دارد) 2009(همکاران 

نیز بهبود رشد گیاهچه ذرت و افزایش در وزن ) 2015(

تیمار هورمونی بذر  تر و خشک آن را در نتیجه پیش

 .اند گزارش کرده

چه  پتاسیم باعث افزایش طول ریشهکاربرد نیترات 

درصد در مقایسه با تیمار شاهد گردید  60/7میزان  به

در ) متر میلی 71/78(چه  بیشترین طول ریشه ).8شکل (

دهی با اسیدسولفوریک توأم با سرمادهی در  تیمار خراش

دست آمد  گراد به مدت دو هفته به سانتی درجه 4دماي 

دهی با اسید  عدم خراش(که در مقایسه با تیمار شاهد 

درصد بیشتر بود  77/30حدود ) سولفوریک و سرمادهی

  ).9شکل (

چه گردید که  سرمادهی سبب افزایش طول ریشه

از محیط  تواند در دریافت آب و مواد غذایی این عمل می

چه در  افزایش طول ریشه. داشته باشد سزایی بهنقش 

تواند  دهی با اسید سولفوریک می تیمارهاي خراش

تر بذرها باشد که باعث افزایش  زنی سریع دلیل جوانه به

هایی شده است که  چه در مقایسه با گیاهچه رشد ریشه

زنی کمتري  زنی را دیرتر آغاز کردند و درصد جوانه جوانه

   .داشتند

اسید سولفوریک و دهی با  کاربرد همزمان خراش

سرمادهی مرطوب طول گیاهچه گون سفید را افزایش 

. سرمادهی خشک طول گیاهچه را کاهش داد. داد

                                                             
1 Shakeri-Almoshiri 
2 Rehman 

ب جتیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک مو پیش

بهبود طول گیاهچه گون سفید گردید هر چند که از 

بیشترین طول گیاهچه . دار نبود لحاظ آماري معنی

دهی با اسید  در تیمار خراش) متر میلی 88/84(

تیمار با نیترات  سولفوریک، سرمادهی مرطوب و پیش

دست آمد که با بذرهاي  پتاسیم و اسید جیبرلیک به

م اختالف یتیمار نشده با اسید جیبرلیک و نیترات پتاس

کمترین طول گیاهچه تحت تأثیر . داري نداشت معنی

  ).3جدول (دست آمد  سرمادهی خشک به

کار  چه با استفاده از تیمارهاي به ساقه افزایش طول

 که رفته در این پژوهش ممکن است به این دلیل باشد

دهی با اسید  ی که تحت تأثیر دو تیمار خراشهایبذر

اند، زودتر  سولفوریک و سرمادهی مرطوب قرار گرفته

تري دارند و فرصت  زنی سریع زنند، جوانه می جوانه

ی بذرها با افزایش سرماده. بیشتري براي رشد دارند

طور غیر مستقیم در  تواند به میزان جیبرلین بذرها می

  .تحریک رشد گون دخالت داشته باشد

هاي هورمونی  سرمادهی مرطوب موجب تغییر نسبت

شود و با  جیبرلین می درون بذر به نفع ترکیبات شبه

هاي  سازي آنزیم توجه به نقش این هورمون در فعال

، 3واقفی و نصیري میرزاده(یی کننده مواد غذا تجزیه

، 4لسانی و مجتهدي( ها و طویل شدن سلول )2013

  .تواند باعث افزایش رشد گیاهچه گردد ، می)2005

اسید جیبرلیک همچنین باعث طویل شدن دیواره 

دنبال آن باعث هیدرولیز ترکیبات  شود و به سلولی می

 زاي به قندهاي ساده مانند گلوکز و یا فرکتو نشاسته

ها  تر شدن پتانسیل اسمزي سلول شود که باعث منفی یم

کند و در  گشته و ورود آب را به داخل سلول تسهیل می

، 5ارتکا(شود  ها می نهایت باعث افزایش رشد گیاهچه

2013.(  

                                                             
3 Mirzadeh Vaghefi and Nasiri 
4 Lessani and Mojtahedi 
5 Arteca 
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گون  چه طول ریشهبر  سولفوریک اسیددهی با  تأثیر خراش. 8شکل 

هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل  میانگین( سفید

داري با  دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی اختالف معنی

 .)خطاي استاندارد: SE؛ هم ندارند

Fig. 8. The effect of stratification with sulfuric acid 

on radicle length of white Astragalus. (Means 
followed by the same letters are not significantly 
different according to Least Significant Difference 
(LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

گون سفید  چه طول ریشهبر  سولفوریک ا اسیدبدهی  تأثیر خراش .9شکل 

هاي داراي حروف مشترك بر اساس  میانگین( تحت شرایط سرمادهی

دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف  آزمون حداقل اختالف معنی

  .)خطاي استاندارد: SE؛ داري با هم ندارند معنی

Fig. 9. The effect of stratification with sulfuric acid on 
radicle length of white Astragalus under cold chilling 
conditions (Means followed by the same letters are not 
significantly different according to Least Significant 
Difference (LSD) Test (p<0.05); SE: Standard error. 

  

گون و شاخص بنیه تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک بر طول گیاهچه  ، سرمادهی و پیشسولفوریک دهی با اسید تأثیر خراش .3 جدول

  سفید

Table 3. The effect of stratification with sulfuric acid, chiling, pre-treatment potassium nitrate and giberlic 
acid on seedling length and vigor index of white Astragalus 

دهی با  خراش

  اسید سولفوریک

Acid H2SO4 
stratification 

  سرمادهی

Chilling  

نیترات 

  پتاسیم

KNO3  

  

  )متر میلی( طول گیاهچه

Seedling Length (mm)  

  

  شاخص بنیه

Vigor index  

اسید جیبرلیک 

  )صفر(

GA (0 ppm) 

اسید جیبرلیک 

)5( 

GA (5ppm) 

اسید جیبرلیک 

  )صفر(

GA (0 ppm) 

اسید جیبرلیک 

)5( 

GA (5ppm) 

دهی  بدون خراش

  با اسید سولفوریک

No 
stratification 
with H2SO4 

0 ˚C  
0  34.3fg 42.3ef 11.2gh 6.2i 
1  46.0ef 49.2de 15.2efgh 10.5h 

4 ˚C 
0  60.5cd 66.0bc 20.3cdef 19.4defg 
1  60.4cd 50.3de 19.2defg 24.4cde 

-20 ˚C  
0  18.2ij 20.3hij 3.8ij 2.7j 
1  33.5fgh 45.2ef 14.2fgh 4.2ij 

         

دهی با  خراش

  اسید سولفوریک

Stratification 
with H2SO4 

0 ˚C  
0  48.9de 50.7de 16.2fgh 12.5fgh 
1  65.7bc 69.4bc 24.8cde 28.5bcd 

4 ˚C 
0  72.6abc 71.8abc 34.2bc 32.4bcd 
1  74.5ab 84.9a 61.9a 44.6ab 

-20 ˚C  
0  10.9j 26.3ghi 2.6j 0.8k 

1  33.0fgh 28.9ghi 4.4ij 5.3i 

داري با هم  دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی میانگیندر هر صفت 

 .ندارند

Means followed by the same letters are not significantly different according to Least Significant Difference 
(LSD) Test (p<0.05). 

دهی با اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب  خراش

موجب افزایش شاخص بنیه بذر گون سفید گردید، اما 

 .سرمادهی خشک شاخص بنیه بذر را کاهش داد

دهی  در تیمار خراش) 85/61(بیشترین شاخص بنیه بذر 

تیمار با  با اسید تحت تأثیر سرمادهی مرطوب و با پیش

اسید جیبرلیک و نتیرات پتاسیم مشاهده گردید و 
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دهی با اسید  در تیمار خراش) 76/0(کمترین میزان آن 

خشک و بدون  سولفوریک تحت تأثیر سرمادهی

تیمار با نتیرات پتاسیم و اسید جیبرلیک حاصل  پیش

  ).3جدول (گردید 

  

  گیري نتیجه

مناسب براي گون سفید از گیاهان مرتعی و حفاظتی 

با . باشد می شکخ هیمن تع در مناطق خشک وامر ءاحیا

 سفید توان گفت خواب بذر گون ه این نتایج میبتوجه 

بهترین  و است ییکژولویترکیبی از خواب فیزیکی و فیز

اسید دهی بذر با  خراش آن مورد استفاده براي تیمار

دقیقه توأم با سرمادهی  10سولفوریک غلیظ به مدت 

؛ رلین استبتیمار با جی روز یا پیش 14مرطوب به مدت 

زنی  ثر و افزایش جوانهؤم ارهايبا اعمال تیم ،بنابراین

 بازده راتع کمم ءاحیا و توان به افزایش تولید، اصالح می

جهت حفاظت از خاك  ق دریو از این طر هکمک نمود

این  ایدارس به فرسایش و توسعه پاین مناطق حسا

  .مناطق گام برداشت
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The Effect of Seed Pre-treatments on Germination of Astragalus 
gossypinus Seed 
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Extended Abstract 

Introduction: White Astragalus (Astragalus gossypinus Fisherr.) is one of the valuable plants for 
producing gum, which is of critical importance in soil conservation and the economy of the country. This 
plant is propagated by seed; its seeds are in the natural state of dormancy. Therefore, recognizing the factors 
affecting dormancy and creating optimal conditions for seed germination of this plant is necessary for the 
cultivation and reclamation of rangelands. This study was conducted with the aim of finding the best 
treatment for breaking the dormancy and improving seed germination under various chemical and physical 
treatments. 

Materials and Methods: The experiment was carried out as a factorial based on a completely 
randomized design with four replications at the gene bank of cereal and legume Lab of Ilam University, 
2017. The factors included two levels of scarification chemical (with and without sulfuric acid (H2SO4) for 
10 minutes), three levels of stratification (control, moist chilling at +4 °C and dry chilling -20 °C), potassium 
nitrate in two levels (zero and 1% KNO3) and gibberellic acid in two levels (zero and 5 ppm GA3). 
Germination indices including germination percentage, germination rate, seedling and radicle length, 
seedling fresh weight and vigor index were measured. 

Results: Initial assessment of vital indices in seed such as germination and primary growth showed that 
the simultaneous application of scarification by sulfuric acid and moist chilling at +4 °C has the most impact 
on removing dormancy and increasing germination percentage. The highest germination rate was observed in 
moist chilling at +4 °C, which was 32.19 percent more than that of the control treatment. Scarification by 
sulfuric acid reduced the mean germination time in moist chilling at +4 °C. Scarification by sulfuric acid 
increased the fresh weight of the seedling by 55.25 percent, compared with the control. Pre-treatments with 
potassium nitrate undre control conditions, moist chilling at +4 °C and dry chilling at -20 °C increased the 
fresh weight of seedlings, at 52.66, 30.94 and 17.18 percent, respectively. Application of potassium nitrate 
increased root length by about 60.7 percent, compared with control. The highest radicle length (78.71 mm) 
was obtained when the seed was treated with sulphuric acid with wet chilling at 4 ° C for two weeks, which 
was 30 percent higher than control. The highest seedling length (84.88 mm) was obtained in scarification 
with sulfuric acid, wet chilling, and potassium nitrate and gibberellic acid. The highest seed vigor index 
(61.85 %) was observed in the treatment of scarification with sulfuric acid under moist chilling, and pre-
treatments of gibberellic acid and potassium nitrate. 

Conclusions: In general, it can be concluded that seed dormancy of Astraglus gossypinus involves both 
physical and physiological dormancy. The best treatment for removing the dormancy of this species seems to 
be scarification with sulfuric acid for 10 minutes puls concentrated stratification in moist chilling at +4 °C for 
two weeks. 
 
Keywords: Germination, Chiling, Gibberellic acid, Gum, Potassium nitrate, Sulfuric acid 
 
Highlights: 

1- Determination of the optimal seed dormancy techniques of white Astragalus for the purpose of 
increasing seed germination percentage. 

2- Comparison of the efficiency of different dormancy breaking techniques. 
3- The combined effect of sulfuric acid, chilling and priming with gibberellic acid and potassium nitrate 

on germination indices. 
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