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 چگونگي كسب اطالع از. ردندگ مي گياهان محسوب هايبذر بر كيفيت مؤثر و شاخص بنيه از جمله عوامل زني جوانهدرصد 

در اين پژوهش به بررسي اثرات . نمايد مؤثري ايفا ميهاي طبيعي نقش  ارتقاء اين عوامل بر زادآوري و تجديد حيات عرصه

 تاغ اشتك دستاين مطالعه بر روي بذر جنگلهاي .  پرداخته شده استياد شدهعدم وجود بالپوش بذر تاغ بر عوامل  وجود و

عمليات تنك كردن و برش  1373 ساله و در پاييز سال 18سي هاي آن در زمان برر منطقه اشكذريزد انجام گرفت كه درختچه

 اب(يك نمونه به همان حالت . ده به دو قسمت مساوي تقسيم گرديدجاري شهاي بذري بو نمونه. ل گرديده بودروي آنها اعما

نيه بذر مورد مقايسه قرار هاي تعيين قوه ناميه و شاخص ب زي بالپوش آنها در آزمايشساو نمونه ديگر پس از جدا) بالپوش

طوري كه  هب ،داشت) p>05/0(دار   معنيتأثير 1379بذرهاي مورد آزمايش سال  و بنيه زني جوانهدرصد  تراكم كاشت بر. گرفتند

داري  هاي شاهد تفاوت معني ههاي هرس شده با پاي چهبذرهاي توليدي از درخت.  نيز كاهش يافتندها شاخص، اين با كاهش تراكم

)05/0<p( با حذف . دار در سطح يك درصد مشاهده شد معني با بالپوش و بدون بالپوش اختالف بذرهاي در بين اما ،نداشتند

ي بذر با صرف وقت  و نگهدارآوري جمعيابد و انجام اين كار در فرآيند  بذرهاي تاغ افزايش مي و بنيه زني جوانه درصد ،بالپوش

 . و هزينه كمتر ميسر و اجراي آن در سطوح وسيع قابل توصيه خواهد بود

 

 .Haloxylon aphylumو قوه ناميه ،  شاخص بنيهزني، جوانه ، تاغ، بالپوش بذر:ي كليدي ها هواژ
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متعلق  Haloxylon aphylumتاغ با نام علمي  گونه سياه

 و مقاومت به خشكي. شداب ميChenopodiaceae  به تيره

هاي ياي از جمله ويژگ هاي ماسه امكان گسترش در عرصه

در احياء بيولوژيك اين درختچه . مثبت اين گونه است

اي دور مورد  اي مناطق بياباني از گذشته هاي ماسه  تپه

 18ثبيت بيولوژيك حدود ت. استفاده قرار گرفته است

با اين گياه در اي استان خوزستان  هاي ماسه هكتار از تپه

 اين حركت .)1364رهبر، (  آغاز گرديد1338مهرماه سال 

هاي بياباني كشور توسعه يافته  روز در سطح عرصه هروز ب

در گسترش اين برنامه بزرگ، توجه به نهاده بذر از . است

 .اهميت خاصي برخوردار است

رشد اندامهاي تاغ از اواخر اسفندماه آغاز شده و برگها          

اين گياه در   . شود  ماه ظاهر مي   دينر نيز در فرو   و گلهاي آن  

دهي مـاه بـذر    در اواخر آبان  . هدد  سالگي ميوه مي   3سن  

شروع شده و در اواخر آذرماه تا اوايل دي مـاه بـذر بـه           
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 ،مدرسـي و صـديقي    (رسـد     رسيدگي فيزيولوژيكي مـي   

1382(. Clor  و همكاران ) زنـي   در بررسي جوانه  ) 1989

 ،(Haloxylon salicornicum)اي از تـاغ    گونـه بذرهاي

هاي زيـرا بارنـدگي   . دانـد    خواب بذر مي   اين گياه را فاقد   

 آن بـذرهاي زنـي   تواند باعث جوانـه     نوامبر و دسامبر مي   

 دقيقـه پـس از      180 تـا    40 بعد از    زني  جوانهآغاز  . گردد

 Haloxylon salicornicumدريافـت رطوبـت در گونـه    

ش گرديــده نيــز گــزار) Sen )1989 و Sharmaبوســيله 

 . است

 تاغ بذرهايزني   دما بر جوانهتأثيرپيرامون 

و  Srintsov. باشد هاي متعددي در دسترس ميگزارش

نمايند كه رشد  گزارش مي) 1989(همكاران 

  و سفيد تاغ(H. aphyllum) تاغ سياههاي  گياهچه

 (H. persicum) افتد كه دماي سطح  زماني اتفاق مي

نامبردگان . د تجاوز نمايدگرا  درجه سانتي13خاك از 

 درجه 8زني را در دماي باالتر از  تحريك جوانه

) 1382(مدرسي و صديقي . دارند گراد اعالم مي سانتي

 درجه 25تا 17زني را بين  باالترين دما جهت جوانه

دارند كه  دارند، نامبردگان اظهار مي گراد اعالم مي سانتي

 درصد 60نيز گراد   درجه سانتي4 تاغ در دماي بذرهاي

 . زني دارد جوانه

هاي مختلف گياه و زمان  برداشت بذر از قسمت

 Mamedov. گذارد  ميتأثيرزني  آوري نيز بر جوانه جمع

 هاي  از گونهبذرهادارد كه بهترين  اعالم مي) 1987(

 H. aphyllum وSalsola Sp.، ده روز بعد از اولين 

 بدستيخبندان و در قسمتهاي بااليي و مياني تاج 

 درصد 25 تا 18 بذرهاطوري كه قوه ناميه اين  هب. آيد مي

 و از قسمت ي است كه بعد از آن دورهبذرهايبيش از 

 مدرسي و صديقي. اند آوري شده تحتاني گياه جمع

داند   تاغ را زماني ميبذرهايبرداشت به موقع ) 1382(

. نه ريزش قرار گرفته است در آستابذرهاكه 

دارند كه  اعالم مي) 1379(مكاران ندوشن و ه ميرزايي

 . زنند  حاصل از نواحي باالي تاج بهتر جوانه ميبذرهاي

زنـي    در انتخاب نمونه جهت انجـام آزمـايش جوانـه         

 سـاالر   . تاغ شيوه واحدي اعمال نگرديده اسـت       بذرهاي

سـالم     سـالم از غيـر     بـذرهاي جهت جداسـازي    ) 1382(

 ،نمـوده هاي غشايي بذر را با مالش كف دسـت جـدا            بال

 داد و  دقيقـه در آب قـرار  12 تا 7 سپس آنها را به مدت   

عنـوان بـذر     ه ب اند  نشين شده   آنهايي كه در اين فرصت ته     

ــت آ  ــالم جهـ ــت  سـ ــوده اسـ ــاب نمـ ــايش انتخـ . زمـ

جهت مطالعه بذر به ) 1379(ندوشن و همكاران   ميرزايي

ميبدي   باغستاني .اند  هاي بذر اشاره نموده     جدا سازي باله  

 با بـالپوش تـاغ را بوسـيله         بذرهاي) 1383(و همكاران   

 پــوك آنهــا جــدا بــذرهاي از )blower(دســتگاه دمنــده 

به شدت باالي ناخالصي در دو      ) 1382( ساالر   .اند نموده

ژنوتيپ مورد آزمايش خود از استان يزد اشـاره نمـود و            

 و 7/84بـه ترتيـب     رايـاد شـده  سـالم   نابذرهايدرصد 

 .  درصد گزارش نمود7/88

هاي  متعددي بر رشد و تجديد حيات درختچهآفات 

) 1383(همكاران  باغستاني و. گذارند  ميتأثيرتاغ 

هاي  جوان سازي درختچه مناسبترين شيوه پرورشي در

 سانتيمتري از سطح خاك 35تاغ را قطع در ارتفاع 

خوار تاغ بر روي زدگي بذر ميزان آفت. دارند اعالم مي

س شده و ديگر گياهان هر ها و اين درختچه

بوده است دار  معني ي شاهد، فاقد تفاوتها هدرختچ

ميزان بذر خالص زنده ). 1382باغستاني،  شمس زاده و(

 5زاد  ي شاخهها هدرختچ( اين تيمار آزمايشي رتوليدي د

هكتار برابر   اصله در250با لحاظ تراكم )  ساله6تا 
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اشد، كه جهت زادآوري ب ميهكتار   كيلوگرم در700/9

ي مساعد كافي به نظر ها هعرص و استمرار حيات درطبيعي 

 . رسد مي

 ابتدا به بررسي اختالفات موجود بين ،در اين مطالعه

شود، سپس  آوري شده پرداخته مي  جمعبذرهايهاي  نمونه

 ميزان تفاوتهاي موجود بين درصد ،با لحاظ اين اثرات

 با بالپوش و بدون بالپوش بذرهايزني در خصوص  جوانه

 . گردد ميمشخص 

 

 	
�� � ���� 

 مشخصات منطقه مورد مطالعه) 1

 تاغ كاشت دستاين پژوهش در محدوده جنگلهاي 

اند اجرا   ساله بوده18ر زمان مطالعه منطقه اشكذر يزد كه د

كتار دارد كه در  ه3سايت انتخابي وسعتي برابر . گرديد

هاي آن عمليات تنك  بر روي درختچه 1373پاييز سال 

ر قالب طرح آماري كرتهاي خرد شده با سه كردن و د

تكرار صورت گرفت و تا زمان اجراي اين پژوهش تحت 

در دو سطح تراكم موجود كرتهاي اصلي . قرق قرار داشت

 اصله در 125 و 250و تعديل شده به ترتيب با مقادير

ي برش داده شده ها ههكتار و كرتهاي فرعي شامل محدود

 ، سانتيمتري35 ،) سانتيمتر10ارتفاع حدود (در سطح يقه 

عرصه . بودند) بدون برش(سانتيمتري و عرصه شاهد  70

 درصد، 2مورد آزمايش منطقه دشتي با شيب كمتر از 

 متر از سطح 1140ارتفاع  هاي روان و پوشيده از ماسه

-82( گذشته  متوسط بارندگي در سي سال.باشد دريا مي

 كل هواشناسي ارهاد(باشد  متر مي ميلي7/61برابر ) 1353

 درجه 1/18 متوسط دماي ساليانه .)1382 استان يزد،

گراد، حداكثر و حداقل مطلق دما به ترتيب برابر  سانتي

منطقه در . ـ درجه سانتيگراد است5/15و  + 5/46

بندي اقليمي آمبرژه در رديف قلمرو اقليمي خشك  طبقه

سرد و بر اساس روش دمارتن در محدوده اقليم فراخشك 

هرچند در مسير ). 1360 خليلي،(شود  واقع ميسرد 

 ،Salsola tomentosaهاي  هايي از گونه تك بوتهها  آبراهه

Anabasis setifera ، Artemisia sieberi،Stipagrosits 

plumosa و Launea acanthodes  حضور دارند، ولي اين

ر رديف مناطق عاري منطقه از نظر پوشش گياهي طبيعي د

همكاران،  ميبدي و باغستاني (گيرد مياز پوشش قرار 

 زراعي  چگونگي توزيع بارندگي ماهيانه در سال). 1371

 .  ارائه شده است1 در جدول 78-1377

 
  تاغكاشت دستسايت تحقيقاتي جنگلهاي ) به ميليمتر( ميزان بارندگي ماهيانه -1جدول 

 1377-78منطقه اشكذر در سال زراعي 

 كل شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين نداسف بهمن دي آذر آبان مهر

0 0 0 24 23 44 1 5/1 0 0 0 0 5/93 

 



 2 شمارة، 15جلد اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران  ژنتيك وفصلنامة تحقيقات 

 

175

 روش بررسي) 2

در اين .  صورت گرفت1379بررسي حاضر در سال 

 از  ساله،18نخورده  ي دستها هشرايط عالوه بر درختچ

 6واجد رشد مجدد تجمعي ي برش داده شده كه ها هپاي

 گانه 24هاي در هريك از كرت. ده گرديد، استفاند ا ساله بوده

طور تصادفي  ه اصله نهال موجود بود كه ب10حداقل 

اواخر پاييز گيري از سه پايه موجود در آنها  در بذر

تمام . انجام گرفت) مصادف با زمان بذردهي گياه تاغ(

 هاي انتخابي روي هر يك از درختچه موجود بر بذرهاي

م نمونه مجزا و با دو  گر200 و از هر كدام آوري جمع

 .پايه ديگر در آن موضع مخلوط گرديد نمونه هم وزن از دو

ي آزاد خشك  نمونه بذر آماده شده در هوا24بدين طريق 

كشور ها و مراتع سسه تحقيقات جنگلو به آزمايشگاه بذر مؤ

 هاي بذر توسط دستگاه  جداسازي ناخالصي.انتقال يافت

 هر .گاه انجام گرفت موجود در آزمايش(blower)دمنده 

 بوجاري شده به دو قسمت مساوي تقسيم بذرهاينمونه از 

 قسمت حالت نگهداري شد ويك نمونه به همان . گرديد

هاي بذر به دستگاه آسياب  ه منظور جداسازي بالپوشديگر ب

ي با بالپوش و ها هاز هر كدام از نمون. برقي انتقال يافت

ر تصادفي جهت طو ه بذري ب25 تكرار 3بدون بالپوش 

بررسي قوه ناميه انتخاب و روي كاغذ صافي در داخل پتري 

 بذرهايتعداد .  قرار داده شدoc20ديش و در دماي 

ديش تا روز هشتم شمارش و متوسط  زده در هر پتري جوانه

گيري بنيه  جهت اندازه.  تكرار محاسبه گرديدآنها در سه

 گياهچه 7  تا6 در روز هشتم از هر تكرار تعداد بذرها

ب و طول ريشه و ساقه آنها طور تصادفي انتخا هب

گيري و متوسط نمونه در هر تكرار و سپس ميانگين  اندازه

 شاخص بنيه بذر زيرسه تكرار محاسبه و با استفاده از رابطه 

  .هر نمونه مشخص گرديد

 شاخص بنيه بذر) = زني درصد جوانه× ميليمتر 

 چه به  ساقه چه و وع طول ريشهميانگين مجم / (100  

 

شاخص بنيه بذر ابتدا در  و زني جوانهي درصد ها هداد

 ثبت و محاسبات الزم بر روي Excel 2000افزار  محيط نرم

 در قالب ها هه و تحليل آماري داد تجزي.آنها انجام گرفت

طرح آماري كرتهاي دوبار خرد شده در پايه بلوك كامل 

 تراكم به كرتهاي در اين تجزيه نوع. تصادفي انجام گرفت

 و وجود يا تفاعات مختلف برش به كرتهاي فرعي اراصلي،

عدم وجود بالپوش بذر به كرتهاي فرعي و فرعي اختصاص 

 در محيط GLMاين محاسبات بر اساس برنامه . داده شد

 انجام شد و در مواردي كه اثر تيمار SAS.12نرم افزار 

يمارها از آزمون  به منظور مقايسه ميانگين ت،گرديددار  معني

 . دانكن استفاده گرديد
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 و بنيه زني جوانهي درصد ها هنتايج تجزيه واريانس داد

درصد .  درج شده است2 تحت بررسي در جدول بذرهاي

 اصله 250ي تراكم ها ه توليدي از درختچبذرهاي زني جوانه

دار  معنياصله در هكتار با هم تفاوت  125 در هكتار و

 توليدي بذرهايزني  درصد جوانه). p>05/0(داشتند 

ي برش داده شده در سطوح مختلف و ها همجموع درختچ

 مورد بذرهاي اما ،داري با هم نداشتند معنيشاهد تفاوت 

 واجد زني جوانهآزمايش با بالپوش و بدون بالپوش از نظر 

 نتايج مشابهي در ).p>01/0(بوده اند دار  معنيتفاوت بسيار 

درصد بنيه  ثرات ساده تيمارهاي آزمايشي برا رابطه با ميزان
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 اثرات در مجموع. بدست آمده است توليدي بذرهاي

 5 در سطح بذرهايگانه بر بنيه  سهتنها اثر متقابل , متقابل

 ).2 جدول(شده است دار  معنيدرصد 

  وجود و عدم وجود بالپوش بذر بر، ارتفاع برش، نتايج تجزيه واريانس اثرات تراكم-2جدول 

 1379 تاغ در سال بذرهاي و بنيه زني جوانهدرصد 

Fمحاسبه شده و سطوح معني داري  

 يدرجه آزاد منابع تغييرات
 ابذرهدرصد بنيه  بذرها زني جوانهدرصد 

 ns38/9 ns73/4 2 بلوك

 09/24* 80/25* 1 تراكم

 ns10/2 ns44/2 3 ارتفاع برش

 56/154** 27/172** 1 اثر بالپوش بذر

 ns12/1 ns36/2 3 ارتفاع برش × تراكم

 ns03/0 ns37/3 1 نوع بالپوش بذر× تراكم 

 ns69/0 ns38/0 3 نوع بالپوش بذر×  ارتفاع برش 

 ns29/2 *69/3 3 نوع بالپوش× ارتفاع برش × تراكم 

ns، *  اشندب درصد مي1در سطح دار  معنيجود اختالف  درصد و و5در سطح دار  معنيدار، وجود اختالف  تيب بيانگر عدم وجود اختالف معنيتر به** و  . 

 

 سطح تراكم و نوع ثر از تيمارهاي آزمايشي مورد آزمايش متأبذرهاي و بنيه زني جوانههاي درصد نتايج مقايسه ميانگين

ت  تيمارهاي تح در مجموعبذرهابنيه اين   وزني جوانهنتايج مقايسه درصد .  ارائه شده است4 و3 بالپوش در جدولهاي

 . درج شده است6 و5جدولهاي بررسي در 

 

 هاي تاغ با دو سطح  از درختچهصل مورد آزمايش حابذرهاي و بنيه زني جوانههاي درصد ن مقايسه ميانگي-3جدول 

  1379تراكم مختلف در سال 

 متغيرهاي مورد بررسي                               

 

 تيمارهاي آزمايشي

 هابذربنيه  بذرها زني جوانه

 ) اصله در هكتار250(تراكم معمول 
   a8/59   a29/1 

 b6/45 b82/0 )هكتار  اصله در125(اكم تعديل شده تر

 .باشد  درصد مي5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح   بيانگر عدم وجود اختالف معني،حروف مشابه در هر ستون
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  1379هاي تاغ در سال  درختچه بدون بالپوش مورد آزمايش  با وبذرهاي و بنيه زني جوانه مقايسه ميانگينهاي درصد -4جدول 

متغيرهاي مورد بررسي                        

 

 تيمارهاي آزمايشي

  بذرهابنيه  بذرها زني جوانه

 /.b4/30    b54 بالپوش  بابذرهاي

 a9/74    a57/1  بدون بالپوشبذرهاي

 .باشد  درصد مي5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح  ختالف معنيحروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود ا

 

سطوح تراكم و انواع  درهاي تاغ  بدون بالپوش درختچه وش وبالپ با بذرهاي زني جوانههاي درصد  مقايسه ميانگين-5جدول 

  1379برش بررسي شده در سال 

 سطوح تراكم ارتفاع برش  بابالپوشبذرهاي  بدون بالپوشبذرهاي

3/80  ab 7/41  cde  سانتيمتري10ارتفاع (كف بر ( 

7/75  ab 7/40  cde  سانتيمتري35ارتفاع  

0/82  ab 0/42  cde  سانتيمتري70ارتفاع  

7/88  a 0/27  ef  بدون برش(شاهد( 

  اصله در هكتار250

3/81  ab 3/32  def  سانتيمتري10ارتفاع (كف بر ( 

3/53  cd 7/14  f سانتيمتري35ع ارتفا  

0/78  ab 0/19  ef  سانتيمتري70ارتفاع  

7/59  bc 0/26  ef  بدون برش(شاهد( 

  اصله در هكتار125

       . باشد  درصد مي5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح   بيانگر عدم وجود اختالف معني، مشابه در هر ستونحروف
 

 سطوح تراكم و انواع برش  درهاي تاغ الپوش درختچهبدون ب پوش وبال با بذرهاي هاي درصد بنيه مقايسه ميانگين-6جدول 

 1379 بررسي شده در سال 

 سطوح تراكم ارتفاع برش بالپوش  بابذرهاي  بدون بالپوشبذرهاي

67/1  ab 82/0  bcd  سانتيمتري10ارتفاع (كف بر ( 

95/1  a 70/0  cd  سانتيمتري35ارتفاع  

90/1  a 85/0  bcd  سانتيمتري70ارتفاع  

93/1  a 44/0  d  بدون برش(شاهد( 

  اصله در هكتار250

83/1  a 54/0  cd  سانتيمتري10ارتفاع (كف بر ( 

73/0  cd 19/0  d  سانتيمتري35ارتفاع  

48/1  abc 31/0  d  سانتيمتري70ارتفاع  

01/1  abcd 47/0  d  بدون برش(شاهد( 

  اصله در هكتار125

 .    باشد  درصد مي5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح  ختالف معنيحروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود ا
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 مورد بذرهاي و بنيه زني جوانهتراكم كاشت بر درصد 

طوري كه با كاهش  ه ب،گذاشته استدار  معني تأثيرآزمايش 

.  بروز نموده استها شاخص منفي بر اين تأثير ،تراكم

 با بذرهايسي در برر) 1383(ميبدي و همكاران  باغستاني

درصد , 1378 – 79بالپوش در همين عرصه طي دو سال 

كمتر از تراكم معمول  را در تراكم تعديل شده زني جوانه

 ها، هافزايش فاصله خالي در بين درختچ. اند گزارش نموده

ود، ش ميو طوفان را در درون آنها موجب  نفوذ بيشتر باد

ماني آن اثر  مر ممكن است بر تشكيل بذر و زندهكه اين ا

ي هرس شده در ها ه توليدي از درختچبذرهاي .بگذارد

 ساله 18ي شاهد ها هبا پاي)  سالگي6(سال انجام تحقيق 

در سالهاي قبل . اشندب دار مي معنيمجاور آن فاقد تفاوت 

ي ها ه توليدي از درختچبذرهاي زني جوانهاز آن درصد 

 نسبت به  سانتيمتري35يافته در ارتفاع  بر شده و برش كف

ميبدي و  نيباغستا(اند  ي شاهد كمتر بودهها هدرختچ

 نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است .)1383 ،همكاران

كيفيت ي هرس شده، ضعف ها هكه با افزايش سن درختچ

بر شده و برش يافته در  هاي كف بذر توليدي در پايه

ي شاهد  ها ه سانتيمتري در مقايسه با درختچ35ارتفاع 

 . ر عرصه جبران گرديده استموجود د

 درصد 4/30ابر با بالپوش بر بذرهايزني  درصد جوانه

 درصد ،)1383(ميبدي و همكاران  باغستاني. باشد مي

 ها همين درختچه از دار حاصل  بالپوشبذرهاي زني جوانه

 .اند  درصد گزارش نموده40به ميزان  1378را در سال 

تغييرات زيادي در ا دامنه  تاغ ببذرهاي زني جوانهدرصد 

در ) 1382( ساالر .شود  مكتوب مشاهده ميگزارشهاي

 دو ژنوتيپ از سيستان و ،ژنوتيپ از يزد بررسي دو

 درجه 30 تا 25بلوچستان و يك ژنوتيپ از قم در دماي 

 ،7/92 ،3/45 ،7/38 اين مقادير را به ترتيب ،گراد سانتي

 ميروكيلي و صباغ. دارد  درصد اعالم مي77 و 3/94

  درجه35از سه نمونه آزمايش شده در دماي ) 1382(

 ابركوه و خاتم در ،هاي صدوقگراد از شهرستان سانتي

 درصد 2/86 ،93 ،6/93ترتيب به مقادير   به،استان يزد

در ) 1379(ندوشن و همكاران   ميرزايي.اند دست يافته

 اين مقادير را در شرايط ،بررسي چهار ژنوتيپ استان يزد

 درصد 98 تا 47گراد به ميزان   درجه سانتي15 و 25دماي 

 قوه ناميه )1382( صديقي مدرسي و.نمايند گزارش مي

 و Kaul . دارند  درصد اعالم مي97استاندارد در تاغ را 

shankar )1988 (زني بذر درصد جوانهHaloxylon 

salicornicum درصد 98گراد   درجه سانتي20 را در دماي 

 تابع ياد شده زياد در بين ارقام هايتفاوت. دارند اعالم مي

 سن و شادابي ،نوع ژنوتيپ بذر. باشد عوامل متعددي مي

 وضعيت آب ، محل برداشت نمونه روي درخت،درخت

 ميزان ريزشهاي جوي در ،هوايي و عوامل خاكي رويشگاه

 رطوبت و دماي محيط در زمان ،سال برداشت بذر

ت و نحوه برداشت بذر، مدت سپري شده از زمان برداش

هاي سالم   چگونگي انتخاب نمونه،بذرهانگهداري 

صورت ظاهري يا با جداسازي بالپوش آنها و دماي  هب

 بر دامنه تغييرات مؤثرمحيط كشت بذر از جمله عوامل 

ايت رع. باشند  تاغ ميبذرهايزني  درصد جوانه

 ، تاغبذرهايزني   جوانهدستورالعمل يكسان در آزمايشهاي

نتايج بدست آمده از مطالعات مختلف را  امكان مقايسه

 شمارش شده براي بذرهاينحوه انتخاب . كند تر مي ساده

دار است و در راي برخو انجام آزمايش از اهميت ويژه

 سالم از بذرهاي امكان انتخاب ،حضور بالپوش بذر

 با بالپوش بذرهايبوجاري . باشد سالم بسيار مشكل ميغير

 بذرهايداسازي كامل  به ج،در معرض سرعت كم باد
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گردد و با افزايش سرعت آن امكان حذف  پوك منجر نمي

در .  وجود داردبذرها ريز و سالم از مجموعه بذرهاي

 سالم بذرهايكه با حذف بالپوش بذر، جداسازي  حالي

 .انجامد تسهيل يافته و به افزايش درصد خلوص بذر مي

الپوش  بدون ببذرهاي چنانچه از ،زني در مطالعات جوانه

 .شود  از خطاي آزمايش كاسته مياستفاده شود، مسلماً

 بالپوش و بدون بالپوش بذرهاي زني جوانهدرصد 

بخشي ).  5 و 4هاي ولجد(اند  بودهدار  معنيواجد تفاوت 

ي بذر ها هاين افزايش در اثر حذف بالپوش در نمون از

 و  Osman  در اين راستا. آمده استبدستتحت بررسي 

Ghassal )1997 (ها بر  نيز به اثر مثبت حذف براكته

  وAtriplex halimus در دو گونه زني جوانه

Salsola vermiculataكيد نامبردگان در تأ. اند  اشاره نموده

 در زني جوانه، بذرهاهاي اين  بر نقش منفي حضور براكته

ترتيب با  هب ها را معرض عصاره حاصل از اين براكته

و  Ungar .اند اعالم كردهد  درص20 و 8شي معادل كاه

Ajmal khan )2001 ( هاي بذر  ارند كه براكتهد مياعالم

را كامال محدود    آنزني جوانه ،Atriplex griffithiگونه

هاي  نامبردگان تمركز نمكهاي محلول در براكته. نمايد مي

 آن گزارش زني جوانه ر را از جمله عوامل كاهش دهندهبذ

 در رود نمايند كه احتمال مي ضافه مينامبردگان ا. اند نموده

هاي مكانيكي نيز براي ها، محدوديت حضور اين براكته

زده   جوانهبذرهايميزان بنيه .  بذر ايجاد شودزني جوانه

 كمتر از ي با بالپوش نيز عموماًها هحاصل از نمون

اين ). 6 و 4هاي ولجد(اند  ي بدون بالپوش بودهها هنمون

اني كه همواره با محدوديتهاي ي بيابها هكاهش در عرص

اشند ب ميزيادي در روند استقرار گياهان مواجه 

 از اهميت ،)محدوديت آب و افزايش دماي محيط(

 در حين آسياب بذر كه طي .اي برخوردار است ويژه

 ،شود ها انجام مي  جداسازي بالپوشفرآيند بوجاري و

  نارس و ضعيف آن در زير دستگاه خرد و يا پودربذرهاي

  تا حدودي بر نتايج افزايشبذرها كه حذف اين ،ردندگ مي

 بدون بالپوش اثر بذرهاي و بنيه نمونه زني جوانه درصد

تعيين سهم اين اثر مستلزم تحقيقات . گذاشته است

 .است ديگري

زني  شرايط نگهداري بذر، بر ميزان درصد جوانه 

. ر مهم گزارش گرديده استهاي تاغ بسيا گونه

اثرات شرايط ) 1379(شن و همكاران ندو ميرزايي

هاي  نگهداري را بر قوه ناميه بذر تاغ بيش از ديگر گونه

) 1976(و همكاران  Clor. دانند ها مي درختي و درختچه

 H. alicornicum گونه بذرهايدارد كه نگهداري  اعالم مي

گردد و چنانچه  زني مي در دماي معمولي باعث افت جوانه

گراد نگهداري شوند،   درجه سانتي5 در دماي بذرهااين 

 ساالر .شود زني آنها مشاهده نمي كاهشي در درصد جوانه

دارد  اعالم مي) 1996( Sen وGehlot به نقل از ) 1382(

ي كه بذرهاي تازه برداشت شده نسبت به بذرهايكه 

زني  يكسال از برداشت آنها گذشته باشد، درصد جوانه

 .زني بيشتري دارد انهجو شادابي بهتر و سرعت ،باالتر

Sharma و  Sen )1989 ( به كاهش شديد در درصد قوه

ويژه در شرايط گرم و خشك اشاره  ه تاغ ببذرهايناميه 

دارند كه  اعالم مي) 1382(مدرسي و صديقي . نمايند مي

 رطوبت و دماي ،ها در زمان رسيدن بذر روي درختچه

  در روي درختبذرهامحيط مناسب و در نتيجه اين 

زني يا باز شدن مارپيچ جنين اتفاق  مرحله اول جوانه

قابليت  بعد از برداشت مدت زيادي بنابراينافتد و  مي

) 1382(در همين رابطه ساالر . زني نخواهند داشت جوانه

 ماه از زمان بذرگيري با 5/2دارد كه با گذشت  اعالم مي

 تاغ مواجه بذرهايزني   درصد در جوانه40افتي معادل 
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دارند كه  اعالم مي) 1382(مدرسي و صديقي . استشده 

 تاغ مقاومت زيادي به تر و خشك شدن متوالي بذرهاي

 درصد كاهش 75ندارند و اين پديده قوه ناميه بذر را تا 

 بذرهايزني  نمايند كه جوانه آنها اضافه مي. دهد مي

 رفتار .يابد نگهداري شده در فريزر بشدت كاهش مي

 ارتدكس و بذرهايدر حد واسط بين انبارداري بذر تاغ 

داري و انبار به الزم است در نگه سيترانت بوده و ريكال

 درجه 10 تا 0نامبردگان دماي . اين موضوع توجه شود

 درصد را جهت نگهداري 7 تا 5گراد و رطوبت  سانتي

نيز به ) Ghassali )1997 و Osman. دانند  الزم ميبذرها

دو گونه  بذرهايهداري اثرات مثبت دماي پايين در نگ

Atriplex halimus و Salsola vermiculataره  اشا

 Salsola را در گونهتأثيرنامبردگان اين . اند نموده

vermiculata  بذرهاي ،بنابراين .اند بيشتر گزارش نموده 

ايست در دماي پايين و رطوبت كم تا زمان ب ميتاغ را 

رايطي  در چنين ش.مصرف در سردخانه نگهداري نمود

 بدون بالپوش به فضاي كمتري نياز دارد و هزينه بذرهاي

 . با بالپوش خواهد بودبذرهاي بمراتب كمتر از  آننگهداري

بالپوش در بذر مشكالتي را در سبكي وزن و وجود 

زيرا اين . نمايد هاي دستي و هوايي ايجاد ميبذرپاشي

هاي بذري مانع از توزيع يكنواخت و دلخواه بذر  ويژگي

  (Seed plating) بذرهاكردن اين  پليت. گردد  عرصه ميدر

 شرايط را براي اضافه نمودن ،عالوه بر رفع اين مشكل

ها و غيره فراهم نموده كه اين امر  حشره كش،هارچ كشقا

.  خواهد بودمؤثرفقيت بذركاري ؤبر افزايش درصد م

 بدون بالپوش بذرهاياستفاده از  )1380(بردبار مدرسي و 

 خاك ،ه حاوي موادي مانند پيت موس فنالنديپليت شد

 اكسيد آهن و ، اوره، فسفات، گچ، كائولين، بنتونيت،اره

پاشي درون  س به همراه سريش را در بذرويتا واك

. نمايند هاي مساعد در منطقه كاشان توصيه مي عرصه

 بدون بالپوش در سطوح بذرهاي تهيه ،جهت اين امر

ن شديد به بذر و ايجاد  ضربه زد.وسيع الزم خواهد بود

چه شده و  گرما و سايش شديد موجب قطع نوك ريشه

 كمتر قابل ذخيره بذرهادهد و اين  بنيه بذر را كاهش مي

استفاده از ) 1382( مدرسي و صديقي .خواهند بود

دستگاههاي پوليش جهت جداسازي بالپوش بذر را كه 

 جهت اين امر توصيه و براي ،باشد ساخت داخل مي

 نيز به معرفي دستگاههاي پاك كننده بذرهاسازي  خالص

نامبردگان در مورد انجام كار به تعداد . اند بذر اشاره نموده

كيد  تأياد شدهدستگاه پوليش ) سرعت (دور مشخص

 با بذرهايزني   ولي در رابطه با مقايسه درصد جوانه،نموده

بالپوش و بدون بالپوش حاصل از دورهاي متفاوت توسط 

 انجام پژوهش در اين .اند اه گزارشي ارائه ندادهاين دستگ

را در   ميزان كاربري اين دستگاه و متعلقات آن،رابطه

طراحي . سازد آشكار ميمراحل بوجاري بذر تاغ بيشتر 

 سالم بذرهايدستگاه ساينده مناسب كه خسارت وارده به 

هاي تحقيقاتي است كه به حداقل برساند، از جمله اولويترا 

 بدون بذرهايء وضع موجود و به منظور تهيه در ارتقا

 . بايست مورد توجه قرار گيرد بالپوش در سطح انبوه مي

 

��	���� ��� ��	�� 

آمار بارندگي ايستگاه اقليم . 1382. اداره كل هواشناسي استان يزد -

 .شناسي اشكذر

موقعيت و . 1371 ،.ع ،زاده و زارع. ، ابرقويي، ح.ن. ميبدي باغستاني -

زدايي شهيد  اجتماعي ايستگاه تحقيقاتي بيابان -جيه اقتصاديتو

. ع طبيعي يزد مركز تحقيقات كشاورزي و مناب،صدوقي يزد... ا آيت

 . صفحه7، يزد
. 1383، .و رهبر، ا .م ، شمس زاده،.ا ، رهبر،.ن ميبدي، باغستاني -

ي مسن ها هرشد و شادابي درختچ  چند شيوه هرس برتأثيربررسي 
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مركز  . يزدكاشت دستهاي و سطح تراكم مختلف در جنگلغ با دتا

 .  صفحه 46 ،يزد. زي و منابع طبيعي استان يزدتحقيقات كشاور

دانشكده . چاپ اول. شناخت اقليمي استان يزد .1360 ،.ع خليلي، -

 .   صفحه116 ، كرجمنابع طبيعي دانشگاه تهران،

د و سرسبزي  انبوهي و بارندگي روي رشتأثير. 1364، .رهبر، ا -

 مؤسسه ،44نشريه شماره . چاپ اول. كاشت دستتاغزارهاي 

 . صفحه45: تهران.  كشورتحقيقات جنگلها و مراتع

 .هاي تاغ  بررسي مقدماتي خواب اوليه نمونه.1382 ،.ع. ن،ساالر -

 ،كرمان. ش تاغ و تاغكاري در ايرانمجموعه مقاالت اولين هماي

273-284. 

تغييرات انبوهي آفات  .1382 ،. ن،ميبدي انيو باغست .م زاده، شمس -

ي هرس شده تاغكاريهاي مسن استان ها هروي درختچ مهم بر

 .20-17: 60،مجله پژوهش و سازندگي. يزد

 پوشش دادن بذر تاغ .1380،. ز،بار و برد.م. س،مدرسي هاشمي -

(seed plating) پاشي  آن در كميت و كيفيت بذرتأثير و

شي طرح تحقيقاتي مركز تحقيقات  گزارش پژوه.تاغزارها

 .صفحه21 ،اصفهان. نابع طبيعي استان اصفهانكشاورزي و م

استانداردهاي بذري  .1382 ،.م , و صديقي.م. س،هاشمي مدرسي -

ش تاغ و تاغكاري در مجموعه مقاالت اولين هماي. در مورد تاغ

 .3-8 ،كرمان. ايران

 .1379 ،.ع ،نيحسيو مير. ، اسدي كرم،  ف. ح،ندوشن ميرزايي -

). Holoxylon sp(زني بذر  تاغ    بر جوانهمؤثربررسي عوامل 

. نشريه تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

 2-23: 4شماره 

 بذرهايتعيين قوه ناميه . 1382 ،.ك.س ، و صباغ.م. س،ميروكيلي -

 مجموعه .آوري شده از مناطق مختلف استان يزد  جمعتاغ سياه

 .315-312: كرمان. قاالت اولين همايش تاغ و تاغكاري در ايرانم
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Abstract 

Germination percentage and seed vigor are among important characters affecting the seed 
quality. Effects of bracts in seeds of Haloxylon aphylum on seed germination percentage and 
vigor have been evaluated. The seeds were collected from man-made forests of Haloxylon 
aphylum in Ashkezar (Yazd province) in autumn 2004. At the harvest time, the plants aged 18 
and had been pruned and scattered at age of 12. Screened seed samples were divided in two 
parts, a sample with bracts and the second without as bracts. Both seed samples were compared 
for germination percentage and seed vigor. Significant differences were obtained in germination 
percentage and seed vigor for the tree numbers per unit area treatment. It means that with 
reduction of tree accumulation, germination percentage and seed vigor also decreased. The 
seeds sampled from pruned and non pruned trees showed no difference, but differences were 
found among seeds with and without bracts in measured characteristics. Therefore, bractless 
seeds could present better germination percentage and seed vigor in Haloxylon aphylum. Thus, 
use of bract-free seeds is a feasible and advisable way for reproduction of Haloxylon aphylum. 

  
          Key words: Haloxylon aphylum, germination percentage, seed vigor, bracts and seed. 


