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های  بذر و رویش نهال یمان زندهتیمارهای مختلف بر  ریتأثبررسی 

 (.Ziziphus spina-christi Lکُنار )گونۀ 
 صالحیالساداتاعظمایرانطبیعیوآبخیزداریمسجدسلیمان،منابعادارۀیجنگلدارارشدکارشناس؛

 تهران،یدانشگاهآزاداسالمقات،یواحدعلوموتحق،یگروهجنگلداراستادی؛تاا اسداهلل

 کرج،دانشگاهتهرانمنابعطبیعیدانشکدۀ،یگروهجنگلداردانشیار؛اعاماددیوح

 بهبهانیایاالنبخاتمیدانشگاهصنعت،یگروهجنگلداراریانشدی؛ریرضابص
 

  هچکید

آن در برابر گرما و خشکی، لزوم کاربرد زیاد در حفاظت آب و خاک و مقاومت  (Ziziphus spina-christi) جنگلی کنار گونۀنقش بارز 
یدافنن   ،پدووهش  ایدن  ف. هدد دکن یم آن در فضای سبز شهری آشکار یریکارگ بهکنار و  یها شگاهیروو احیای  یجنگلکاراین گونه را در 

تحقیق حاضر  ،بر این اساس و سبز شدن بذور کنار و ایجاد شرایط بهینه برای تولید نهال سالم است. یزن جوانهافزایش  برایمناسب مار تی
سدطح   چهارسطح، بسنر کاشت در  سه بذر در یده خراشآزمایش فاکنوریل با سه فاکنور  صورت بهدر نهالسنان شهرسنان مسجدسلیمان، 

اصلی تمدام فاکنورهدا    هایواریانس نشان داد که اثر ۀننایج تجزی. گرفتتصادفی نامنعادل انجام  در قالب طرح کامالًسطح  سهآبیاری در  و
 دار یمعند درصدد   1در سدطح احنمدال    یمان زندهمنقابل آنها برای صفت درصد  های( و اثریده خراش)بسنر کاشت، روش آبیاری و روش 

درصدد   26/4و  24/48سداتت در اسدید بدا     6در آب و سداتت   48مددت   به ی قرارگرفنههابذر ،یده خراشمخنلف  یها روش. در است
، طول ساقه، طدول ریشده، وزن خشدا سداقه و     یمان زندههمچنین برای صفات درصد . بودند یمان زندهدارای بیشنرین و کمنرین  بیترت به

گدرم و   148/0، مندر  یسدانن  96/16، منر یسانن 4/17درصد،  81/54 انگینمیبا  بیترت به نیسنگ مهیننسبت وزن خشا ساقه به ریشه، خاک 
 29/48) یمدان  زندده درصد  روزه دارای بیشنرین مقادیر هرری ایبتحت آ ۀشد کشتبذرهای  نشان دادننایج  .ندبهنرین بسنر کاشت بود 45/1

رویدش   ،روزه هدر با آبیاری . ندبود گرم( 93/0)و وزن خشا ریشه گرم(  109/0)، وزن خشا ساقه (منر یسانن 6/13) ، طول ساقهدرصد(
 در ههدرروز  آبیاریخاک سنگین در  ترکیبات تیماریهمچنین و تملکرد گیاه در مقیاس وزن نیز تحت تأثیر قرار گرفت. شد بیشنر  ها نهال
درصد دارای  11/1 و 60با  بیترت بهبذر در اسید خیساندن ساتت  2و خاک سنگین در روش آبیاری هرروزه در ساتت خیساندن بذر  48

 بدا ضرایب همبسنگی قطر یقده  شد. منجر بذر کنار  یمان زندهکاهش سنگینی بافت خاک به کاهش درصد  و ندبود یمان زندهکمنرین درصد 
درصدد   1( در سطح 86/0( و وزن خشا ساقه با ریشه )85/0( و ریشه )85/0(، طول ساقه با وزن خشا ساقه )83/0وزن خشا ریشه )

و وزن  هید نام ۀ قدو نندایج نشدان داد   و  با صفات رویشی نهال نداشدت  یدار یمعنهمبسنگی و ارتباط  یمان زندهدرصد  بود. دار معنیمثبت و 
بدا ندرم    یدهد  خدراش مخنلدف   یها روشهمچنین و سبز شدن برخوردار بود.  یزن جوانه برای مناسبیبذر مورد اسنفاده از شرایط هزاردانۀ 
 .داشتدر پی را  یزن جوانهو افزایش  تر آسان ینز جوانهسخت بذری  یها پوسنهکردن 

 .نهالسنان، یمان زنده، یزن جوانهبذر کنار، آبیاری،  :كليدي گانواژ

                                                 
06814442907،تلفن:مسئولۀنویسندEmail: a.salehi1379@gmail.com 

 

 28/01/1394تاریخدریافت:

 20/03/1394تاریخپذیرش:



  1395،زمستان4شمارۀ ،69هایچوب،مجلةمنابعطبیعیایران،دورۀجنگلوفرآورده  
690 

 مقدمه
زمدین را  کدرۀ  درصدد از خشدکی    30که حدود  ها جنگل

 خشدا  مده یندر اقلدیم خشدا و   بیشنر  ،دهند یمتشکیل 

از این نظدر توجده بده فداکنور تحمدل       [.1] اند گرفنهقرار 

هددای   ورهاز د بددردن بهددرهخشددکی و در صددورت امکددان 

یکدی از   ،طوالنی آبیاری برای پرورش نهال در نهالسدنان 

کندار   گونۀ جنگلی است. های رویشگاهشرایط بسیار مهم 

بیشدنر بدا    اسدت کده   یدی گرا یخشدک  یهدا  گونهاز جمله 

 صدورت  بده و  زدید آم یمد دیگدر   یگدرا  یخشک یها گونه

. شدود  یمکوچا مشاهده  یها گروهخالص تنها به شکل 

ب و معمول برای تسهیل جدذب آ طور  بهبذرهای سخت 

 یور غوطده ی، فیزیکدی،  شیمیای یده خراشبه  یزن جوانه

یدا هوادیددگی    1در آب در حال جوشیدن، چینه سدرمایی 

کلی هدر تیمداری کده نفویپدذیری      طور به[. 2]نیاز دارند 

ا ید  یدهد  خدراش پوسنه بذر را از بین ببرد یا کاهش دهد، 

هددف تیمارهدای   [. 3] شدود  یمنامیده  2اسکاریفیکاسیون

بدذر بدرای   پوسدنۀ  ، غلبه بدر رکدود فیزیکدی    دهی خراش

ست. این تیمارها شدامل  کردن آن به آب و گازهانفویپذیر

، 3فیزیکددی، بیولددو،یکی، گرمددادهی خشددا  یهددا روش

[. 4] ی اسدت شیمیای یها محلولدر آب و  یورساز غوطه

بر بدذر محصدوالت    یده خراش تأثیر تیمارهایزمینۀ در 

کشاورزی و برخی از گیاهان زیننی و مرتعدی اطالتدات   

در مورد درخنان جنگلدی   که  یدرحال ،زیادی وجود دارد

 از جمله کنار اطالتات کاربردی چندانی وجود ندارد.

آب مصدددرفی یکدددی از  مقددددار روش آبیددداری و 

و رشدد نهدال    یزن جوانهفاکنورهای بسیار مهم در صفات 

تأثیر سطوح مخنلف آبیداری بدر    جنگلی است. یها هگون

                                                 
1. Stratification 

2. Scarification 

3. Dry heat 

درخنان جنگلی شدامل سدرو،    یها نهال یزن جوانهرشد و 

و همکدداران  یتصددر .اسددت شدددهمطالعدده بندده و سدددر 

تأثیر سطوح مخنلف آبیاری بدر رشدد   مطالعۀ در ( 2008)

 یدار یمعند نهال بلندمازو دریافنندد کده تفداوت    توسعۀ و 

روزه و دیدم   شدش  وچهار ، دو تیمارهای آبیاریتأثیر بین 

بددر رشددد نهددال بلددوط وجددود دارد، ولددی بددرای کدداهش 

 اسدت  تدر  مطلوب ها نهالروزه برای  شش، آبیاری ها نهیهز

و  الرن مددا(، 2003) یفددوتل براسدداس تحقیقددات .[5]

در مددورد تددأثیر ( 2006) ( و کاسددنرو2000) دونالددد مددا

 یهدا  نهدال  یزند  جوانده سطوح مخنلف آبیاری بر رشد و 

گرفنده در مدورد    صدورت  یهدا  پدووهش با توجه به کنار 

افدزایش  سبب مخنلف آن، ر،یم آبیاری مناسب  یها گونه

 ناگدداکورا [.8-6] شددود مددی هددا نهددال یمددان زندددهرشددد و 

 جده ی( نن1991) لدر یو م مدر ی( و ت2003) ی(، پسول2004)

اسددنرس رطددوبنی موجددب کدداهش رشددد و کدده  گرفننددد

 .[11 -9] دشو یم نهال یمان زنده

 درمقاومت بده شدوری    ،ی( در پووهش1984آرمینا، )

vulgaris Ziziphus  کدده در کددرد و گددزارش  را بررسددی

 یهدا  گونده رشدد   ،مندر  یسدانن بدر   موس یلیم 30 شوری

Ziziphus وو بدددین ترتیددب کنددار را جددزاسددت  موفددق 

سددلیمان [. 12]کددرد  یبنددد طبقددهپرتملکددرد  یهددا گوندده

بدده   Ziziphusوارینددۀ 10واکددنش  ( در تحقیقددی2009)

آبیاری با آب شور در وضعیت اقلیمی خشدا کویدت را   

در  شدده  بررسدی  یهدا  نده یوارکه تمام  کرد بیانو  بررسی

 [.13] کنندد رشدد   توانند میب شور نیز شرایط آبیاری با آ

خددود ننیجدده گرفددت کدده  مطالعددۀ ( در 2008نصددیری )

 20و  10مددت   بده سدید سدولفوریا   ابا بذر  یده خراش

بددیش از سددبب داری در شددرایط مزرتدده دقیقدده و نگهدد

 [.15] شددد زده جوانددهر شدددن تعددداد بددذرهای  دوبرابدد

در تحقیقدی بدا   ( 2010و همکاران ) خانکهدانی زاده حسن
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 یزند  جوانهبر  یده خراشمخنلف  یها وهیش ریتأث»تنوان 

ننیجدده  «(christi-spina Ziziphusکنددار وحشددی ) بددذر

ا سدولفوری  کدردن بدذرها در اسدید    ور غوطهکه  ندگرفن

نسددبت بدده سددایر  یدار یمعندد ریتددأثدقیقدده  30مدددت  بدده

 بدذر ایدن گونده دارد    یزن جوانهبر  یده خراشتیمارهای 

 ینی(، حسد 2003) یخدان  چیقلد  یهدا  مطالعده  جینندا  [.16]

 جنگلدی  یهدا  گونده  دربارۀ( 2003) مورزادهی( و ت2005)

افدزایش  سدبب  مناسدب  شدت نور  که دریافت نشان داد

 .[19 -17] شود یم شادابی نهال رشد و اع،ارتف

 یارید آب مید ر، نتعیدی  ،با توجه بده کمبدود مندابب آب   

بدا توجده بده    بندابراین   ؛رسدد  یمبه نظر  یمناسب ضرور

اسدنان خوزسدنان،    یهدا  نهالسناندر کنار گونۀ نهال  دیتول

تعیدین بسدنر کاشدت و تیمدار      ،مناسب یاریدور آب نییتع

 است. شدهسی برر در این پووهشقبل از کاشت مناسب 

 ها روشو مواد 
در در نهالسنان شهرسدنان مسجدسدلیمان    حاضر پووهش

 1یب نهالسدنان حددود   شد  .گرفتاسنان خوزسنان انجام 

منددر و منوسددط  262آن از سددطح دریددا ، ارتفدداع درصددد

گدزارش شدده    درصدد  39منطقده  سدالیانۀ  رطوبت نسبی 

 خشدا  مده ینن، روش دومارتاقلیم منطقه براساس . است

، گدراد  یسدانن درجدۀ   65/25ه سدالیان  دماینوسط . ماست

درجدۀ   6/51مداه سدال    نیتر گرممطلق در  دمایثر اکحد

 اه سدال در سردترین مد  آنقل او حد در مرداد گراد یسانن

آمدار  مطابق  است. در دیزیر صفر  گراد یسانندرجۀ  8/1

 مندر  یلد یم 2/372منطقه سالیانۀ بارش  منوسط ،هواشناسی

آمبروترمیدا ایسدنگاه هواشناسدی    براساس منحنی  است.

مداه از اواسدط    7مددت   بهشهرسنان، فصل خشا منطقه 

در  ادامده دارد.  آبدان و تدا اواسدط   شود  آغاز میروردین ف

اسددی ایسددنگاه سددینوپنیا   بنددابر آمددار هواشن  ضددمن

اخیددر دارای سدده روز  دهددۀ ، منطقدده در مسجدسددلیمان

 1386 یددو روز یخبندددان در  و 1387 یخبندددان در دی

 .[20]وده است ب

 یهدا  هید پااز ر کندار  وبدذ ، این پدووهش  برای اجرای

پوشش گسنرده و سدالم   تاجمادری مناسب، سیلندریا با 

طبیعدی   یها شگاهیرودر فصل بهار از و در زمان مناسب 

در  ها. سپس بدذر شد یآور جمبسلیمان مسجدشهرسنان 

گهداری پالسنیکی ن یها سهیکدرون  سایه خشا شده و

دانه بده  و وزن هزار هینام ۀ قوتعیین  منظور به اهشدند. بذر

مندابب طبیعدی   دانشدکدۀ  ر درخنان جنگلدی  آزمایشگاه بذ

یشگاه فرابدر میدوه از هسدنه بدا     کرج مننقل شدند. در آزما

نامیدۀ   ۀقدو و  هجدا شدد  ساییدن با اسنفاده از دسنارروش 

تعیدین   یآزمایشدگاه مندداول   یها روشبا اسنفاده از بذر 

بدا دقدت    یترازوید از دانه نیدز  یین وزن هزارتعبرای شد. 

از کاشدت در گلددان،    پیش ها. بذرشد گرم اسنفاده 01/0

فاکنورهدای   مورد نظر قرار گرفنند. تأثیر فاکنورهایتحت 

سده  بدذور در   یدهد  خدراش شدامل   این پدووهش  مدنظر

سده  در آبیداری  سدطح و  چهدار  سطح، بسدنر کاشدت در   

بدا  و  لنیات یپلز جنس ارفنه کار به یها گلدان .بودندسطح 

خداک  نیز خاک مورد اسنفاده بودند و  کیلوگرم 2ظرفیت 

درصد مدواد   ،ها شیآزمااس که براس بودنهالسنان ی معمول

سدیلت،   درصدد  3/45برابر بدا   بیترت بهآن  ۀدهند لیتشک

خاک برابدر    pH.بودشن  درصد 8/6درصد رس و  1/46

 مندر  یننسدا بدر   مدنس یز یدس 25/3آن برابر   ECو 1/7با 

خنثدی بدا    یهدا  خاکرا در گروه  آن توان یممربب بود که 

 شوری کم قرار داد.

بعددد از تیمددار  جداسددازی بددذرهای سددالم منظددور بدده

بدذرهای پدوک کده در سدطح آب شدناور       ،یدهد  خراش

بدذر   2-3ماه در هر گلددان   د و در تیر، حذف شدنبودند

 ویدش آبیاری تا اننهای فصدل ر برنامۀ مطابق  و شنه شدکا
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 صدورت  بده آزمدایش  . ندد تحت تیمار آبیداری قدرار گرفن  

، بسدنر کاشدت و   یدهد  خدراش فاکنوریل با سه فداکنور ) 

اجدرا  نامنعدادل  تصادفی  کامالًپایۀ آبیاری( در قالب طرح 

( درصدد  95اسید سولفوریا غلدی  )  با یده خراششد. 

خیساندن بذر در آب و  ساتت 6و  2در دو سطح زمانی 

سداتت   48مددت   بده  گراد یساننۀ درج 37تا  30 با دمای

 نظدر بدا دماسدنج    در این حالت دمای مورد گرفت؛انجام 

مدداوم و   طور به زمانی معینفاصلۀ بذرها در و  کننرل شد

 .آرام تکان داده شدند

 سدطح چهدار  در در ایدن مطالعده   کاشت  بسنرفاکنور 

به  2نسبت  به)ترکیب خاک و کود  خاک سنگین. 1شامل 

خداک، کدود و ماسده    )ترکیدب   نیسدنگ  مهینخاک  .2؛ (1

)ترکیب خاک،  سبا خاک .3(؛ 1،1،2 به نسبت بیترت به

خاک معمول . 4 ( و2،1،1 به نسبت بیترت بهماسه  کود و

آبیداری  همچنین فاکنور . شدبررسی شاهد  تنوان بهمنطقه 

بررسدی   بدار  ایروز سه  و دو ،روزه هرسطح زمانی سه 

 شد.

مهمی تأثیر هرز که  یها تلفتملیات وجین و کننرل 

 صدورت  بهدارند  ها نهالکیفیت و شادابی ، ها نهالدر رشد 

در پایان اتمال شد. فصل رویش مدت مکانیکی در طول 

صدفات   یرید گ انددازه ، 1389اولین فصل رویش در آبان 

 طول ریشه، ،ارتفاع، قطر یقه ،یمان زندهدرصد شامل  کمّی

اقه نسبت طول سد ، ریشه، وزن خشا ساقهوزن خشا 

نسبت وزن خشا ساقه به وزن خشدا   و به طول ریشه

با شمارش تعدداد   ها نهال یمان زنده. صورت گرفتریشه 

 کده مشخص شد  یتیمارترکیب موجود در هر  یها نهال

موجود  یها نهالنسبت  صورت به، یمان زندهرصد از آن د

و  هدا  نهدال ارتفاع محاسبه شد. شده  کاشنهبه کل بذرهای 

دقدت   بدا و  مندر  یسدانن بر حسب  کش خط ابطول ریشه 

از آوردن قطر یقه،  دست بهبرای  .شد یریگ اندازه منر یلیم

بدرای  شدد.   اسدنفاده  مندر  یلد یمبدا دقدت   کولیس  دسنگاه

ریشده و بدر     نسبت طول ساقه به طول ریشده، محاسبۀ 

گلددان جددا شدده و دو    خدارج شددن از   از پس  ها نهال

دقدت   بدا  کدش  خدط جداگانده بدا    ،اقه و ریشده قسمت س

 ،وزن خشا یریگ اندازهبرای  و شد یریگ اندازه منر یلیم

 80 دمدای  دسدنگاه آون در  سداتت در  48 ،ریشه وساقه 

سدپس وزن خشدا هدر     گرفنندد. قرار  گراد یسانن ۀدرج

 01/0 با دقدت ترازو  ۀوسیل بهاتم از ساقه و ریشه قسمت 

 .شد یریگ اندازه گرم

پددس از  منغیرهددا یریددگ اندددازهحاصددل از  یهددا داده

آمداری   افدزار  ندرم بدا اسدنفاده از   شده و ثبت  ،یآور جمب

SPSS ( تجزیه19نسخۀ ) در ابنددا آزمدون  . وتحلیل شدند 

اسدمیرنوف  -کولمدوگروف  بدا روش  هدا  دادهنرمال بودن 

 طور مسدنقیم  بهها  . با توجه به نرمال بودن دادهبررسی شد

د. اسنفاده شد  ها دادهبرای تجزیۀ های پارامنریا  از آزمون

ی شددامل کمّددصددفات هددای  تحلیددل آمدداری داده و تجزیدده

نهدال، نسدبت طدول سداقه بده       قطر یقه، ارتفاع، یمان زنده

تجزیدۀ  نسبت وزن خشا ساقه به ریشه توسدط   ریشه و

فاکنوریدل   آزمایش صورت بهمیانگین مقایسۀ و  ،واریانس

 نامنعدادل کامالً تصدادفی  پایه در قالب طرح فاکنور سه با 

صورت گرفت. بدرای   SPSSآماری  یافزار نرمدر محیط 

ز امنقابددل  هددایمیددانگین اثرمقایسددۀ رسددم نمودارهددای 

 اسنفاده شد.اکسل  افزار نرم

 و بحثنتايج 
 98بدذور در ایدن مطالعده    نامیدۀ   ۀقدو ننایج نشان داد کده  

بدرآورد  گدرم   95/611بدذور  هزاردانۀ وزن  بود ودرصد 

در ایدن   شدده  هکه بذور اسدنفاد  کند یمشد. این ننایج بیان 

و سدبز شددن    یزند  جوانده ی برای مناسبمطالعه از شرایط 

 برخوردار بودند.
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 واريانس ۀتجزي

اصدلی تمدام    هدای که اثر ددانشان  واریانستجزیۀ ننایج  

( و یدهد  خدراش  رها )بسنر کاشت، روش آبیاری وفاکنو

در سدطح   یمان زندهمنقابل آنها برای صفت درصد  هایاثر

همچنددین در مددورد  .اسددت دار یمعندددرصددد  1احنمددال 

بدین   یدار یمعند اخنالف  یده خراشمخنلف  یها روش

. شده برای سدایر صدفات وجدود نددارد     اتمال یها روش

 بددرای تیمارهددای واریددانس تمددام صددفاتتجزیددۀ ننددایج 

 یدهد  خراشمخنلف  یها روشنشان داد که  یده خراش

کندار   یهدا  نهدال صفات رویشدی   در یدار یمعناخنالف 

مچنین در مورد سطوح مخنلف بسدنر کاشدت   نداشنند. ه

که بدرای صدفات وزن خشدا سداقه و     مشخص شد نیز 

بین  یدار یمعنوزن خشا ساقه به ریشه اخنالف نسبت 

در مدورد سدایر صدفات     و بسنرهای کاشت وجدود دارد 

(. 1بین آنها وجود نداشدت )جددول    یدار یمعناخنالف 

ی اصدلی  که برای تعیین فاکنورها دهد یماین ننیجه نشان 

تغییدرات   تدوان  یمو رویش نهال کنار  یزن جوانهدر  مؤثر

 .در نظر گرفتخاک بسنر کاشت را 

اصدلی فداکنور    هدای واریدانس اثر  ۀتجزید همچنین 

آبیاری نشان داد که سطوح مخنلدف آبیداری در مدورد    

ریشده، طدول سداقه بده      ،طول سداقه  یمان زندهصفات 

ند داشدن  دار یمعند ریشه و وزن خشا سداقه اخدنالف   

کده اثدر    واریدانس نشدان داد   ۀتجزیننایج  (.1)جدول 

 یدهد  خدراش بسدنر کاشدت در روش    ۀدوجانبمنقابل 

و  ،درصدد  5 برای صفت طول ساقه در سطح احنمدال 

بسنر کاشت در روش آبیاری بدرای   ۀدوجانبمنقابل  اثر

صفات طول ساقه و طدول سداقه بده ریشده در سدطح      

 دار یعنددماخددنالف  .بددود دار یمعندددرصددد  5احنمددال 

از جملده دو غلظدت    یدهد  خدراش مخنلف  یها روش

ندرم شددن و    سبباسید سولفوریا یا اسنفاده از آب 

سخت داخلی و خارجی بذر کندار   یها پوسنهشکسنن 

. شود یمبذر  یزن جوانهتغییرات سبب شده و در ننیجه 

 یزند  جوانده  ،یدهد  خدراش  یهدا  روشبر ایدن اسداس   

کده در   هند داشدت خوا در پیرا  آنو افزایش  تر آسان

نیدز بده ایدن    ( 2008و زینلدی )  مقددم  یحداتم بررسی 

مخنلدف   یهدا  روش .[4] موضوع اشداره شدده اسدت   

تمدام   دربدا یکددیگر    یدار یمعند اخنالف  یده خراش

نداشدنند و فقدط در صدفت     هدا  نهدال صفات رویشدی  

آمداری   دار یمعند با یکدیگر اخدنالف   یمان زندهدرصد 

سداتت   48مدت  بهبذر خیساندن  که  یطور به ،داشنند

 بذر بود. یمان زندهبهنرین روش برای افزایش 

کمندر تحدت تدأثیر سدطوح      ها نهالصفات رویشی 

 د،بودند  شدده  اصلی فاکنورهای مطالعهاثرهای مخنلف 

 یهدا  نهالهزاردانه،  و وزن هینامۀ قوچراکه با توجه به 

در بده  مخنلدف قدا   یها خاکحاصل در این تحقیق در 

شدرایط نامسداتد    در برابر زیادیمت و از مقاو ندرشد

 یهدا  روشمحیطی برخوردارند. این شرایط در مدورد  

آبیاری و ایجاد تنش آبی روی گیاه تا حدودی صدد   

میدزان   ،ر روش آبیداری ید کده بدا تغی   یطدور  به ،کند یم

و کاهش تملکرد در مقیداس وزن گیداه    ها نهالرویش 

. ردید گ یمد بیشنر و کمندر تحدت تدأثیر قدرار      بیترت به

مقایسدۀ  واریدانس و   ۀتجزی کلی براساس ننایج طور به

بدر روی   آبیداری  یها روشدر مورد فاکنور  ها نیانگیم

اظهار داشت کنار  توان یم ها نهالصفات مورد بررسی 

 هدای  یافنده این ننایج با  ؛گیاهی مقاوم به خشکی است

و  (2000، فددوتلی )(2000) دونالددد مدداو  الرن مددا

بدودن  ن دار یمعن .[9-7] داردقت ( مطاب2004ناگاکورا )

کده سدطوح مخنلدف     دهدد  یمد منقابدل نشدان    هایاثر

چندددانی نداشددنه اسددت.  ریتددأثبددر یکدددیگر فاکنورهددا 

به تغییدر   زیادیمقاومت کنار  یها نهالدیگر  تبارت به
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و در واقددب دارای نددوتی  داشددنندشددرایط ایجادشددده 

مقاومت و تحمل به خشکی و شرایط محیطی بودندد.  

بسنر  ۀدوجانبمنقابل  در اثر ها نهال ۀساقطول  اخنالف

کاشددت در روش آبیدداری نیددز منغیددر بددودن مندداطق   

 دار یمعن. کند یمجغرافیایی پراکنش این گونه را اثبات 

 یمنقابل فاکنورها در این مطالعه ارتبداط  هایاثر نبودن

اصلی فاکنورها در مورد  هایاثر نبودن دار یمعنبا  قوی

صدفات   همۀکه اگر  امعنرد. بدین بسیاری از صفات دا

و رویشی نهدال مددنظر    یزن جوانهصفات  ۀدسندر دو 

اصدلی   هدای اثر همدۀ کده   شود یمقرار گیرند، مالحظه 

آنها در مدورد   ۀجانب سهمنقابل دو و  هایفاکنورها و اثر

داشدنند.   دار یمعند با یکدیگر اخنالف  یمان زندهصفت 

فاکنورهدا   ۀجانب سهاصلی، دوجانبه و  هایولی تمام اثر

 دار یرمعند یغبرای بیشنر صدفات رویشدی نهدال کندار     

 ۀمرحلد کده   کدرد اسننباط  توان یمبودند. بر این اساس 

و  یزندد جواندده ،زندددگی گیدداه کنددار ۀدورحسدداس از 

دیگدر بدذور    تبارت بهیا سبز شدن آن است.  یمان زنده

جوانده   ،مخنلدف  یهدا  تدنش در شدرایط   شدده  بررسدی 

در  در صورت سبز شدن، یا شوند ینمو سبز  زنند نمی

مخنلددف  یهددا طیمحددخددود در  مراحددل رشددددیگددر 

 .ندارندیکدیگر با  یدار یمعنخنالف ا

 مقايسۀ ميانگين

میانگین با آزمون دانکن در سطح احنمال  ۀننایج مقایس

 یهدا  روشدر  یمدان  زندهدرصد برای صفت درصد  5

سداتت   48نشدان داد کده روش    یدهد  خراشمخنلف 

آب دارای بیشدددنرین مقددددار درصدددد  خیسددداندن در

درصد( بود و کمنرین مقددار نیدز    24/48)با  یمان زنده

 درصدد بدود.   26/4ساتت اسید بدا   6مربوط به روش 

بیشدنر از   نیسدنگ  مده ینمیانگین تمام صفات در خداک  

صفات  بود و خاک معمولی از نظر تمده ها خاکسایر 

دبود. در مورد صفات درص ها خاکاز سایر  تر فیضع

یورویشنهالکنارزن وانهی،بسارکاشتوروشآبیاریبرخصوصیاتدهخراش.ناایجتجزیۀواریانساثرهای1 دول

تنابعتغییر
در ۀ

 آزادی

(MSتیانگینتربعات)

درصد

 یتانزنده

قطر

 یقه

طول

 ساقه

طول

 ریشه

طولساقه

 بهریشه

وزن

خشک

 ساقه

وزن

خشک

 ریشه

وزن

خشک

ساقهبه

 یشهر

4/11602ns07/0ns1/17ns6/1ns14/0ns001/0ns003/0ns15/0**2یدهخراش

8/198ns12/0ns6/12ns1/18ns04/0*011/0ns002/0*68/0**3بسترکاشت
2/3134ns90/0**5/168*7/55*31/0*011/0ns007/0ns06/0**2روشآبیاری

6/416ns22/0*6/44ns7/25ns12/0ns005/0ns004/0ns14/0**4بسترکاشت×یدهخراش
6/1059ns09/0ns8/11ns4/25ns13/0ns002/0ns001/0ns01/0**2روشآبیاری×یدهخراش

9/182ns16/0*7/46ns6/3*30/0ns009/0ns004/0ns30/0**2روشآبیاری×بسترکاشت
4/413ns02/0ns7/44ns3/2ns33/0ns007/0ns002/0ns04/0**1روشآبیاری×بسترکاشت×یدهخراش

1941/038/01/1538/009/0004/0003/020/0 خطایآزمایشی

CV(%)0/104/212/231/202/217/223/245/20خطا

R-Squre(%)0/991/933/926/954/941/935/974/92دقت

Root MSE 01/062/08/39/330/006/005/045/0

ازلحاظآماریداریرمعنیغ:nsدرصد،5درسطحآماریداریمعن:*درصد،1درسطحآماریداریمعن:**
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، وزن خشدا سداقه و   طول ریشده ، طول ساقه، یمان زنده

 نیسدنگ  مده ینخداک   ،وزن خشا ساقه بده ریشده  نسبت 

 96/16 ،مندر  یسانن 4/17درصد،  81/54با مقادیر  بیترت به

دارای بیشدنرین مقدادیر    45/1گدرم و   148/0 ،مندر  یسانن

روش هدر روز آبیداری دارای    ،در مورد تمام صفات بود.

در مدورد صدفات   بددین معندی کده    بیشنرین مقادیر بود. 

، طول سداقه، وزن خشدا سداقه و وزن    یمان زندهدرصد 

 29/48بدا مقدادیر    بید ترت بهخشا ریشه هر روز آبیاری 

دارای  93/0م و گددر 109/0، منددر یسددانن 6/13درصددد، 

 بیشنرین مقادیر بود.

ی در دهد  خراشی اثر منقابل روش ها نیانگیممقایسۀ 

بسددنر کاشددت نشددان داد کدده میددانگین صددفات درصددد  

ی، طول ساقه و طدول ریشده در ترکیدب تیمداری     مان زنده

سداتت خیسداندن بدذر     48در روش  نیسدنگ  مهینخاک 

 0/17 و مندر  یسدانن  7/17درصد،  6/56با مقادیر  بیترت به

(. 1بیشنر از سایر ترکیبات تیماری بدود )شدکل    منر یسانن

ی اثدر منقابدل روش   هدا  نیانگید مهمچنین ننایج مقایسدۀ  

ی در روش آبیاری نشان داد که میانگین صدفت  ده خراش

ی در ترکیدب تیمداری هدر روز آبیداری و     مان زندهدرصد 

 1/56ساتت در آب با مقددار   48خیساندن بذر به مدت 

 (.2ین مقدار بود )شکل درصد بیشنر

بررسی اثر منقابل بسنر کاشدت در روش آبیداری نیدز    

نشان داد که میدانگین همدۀ صدفات در ترکیدب تیمداری      

در روش هر روز آبیاری بیشنر از دیگر  نیسنگ مهینخاک 

ی و مدان  زندهترکیبات تیماری بود. در مورد صفات درصد 

ی در روش هدر روز آبیدار   نیسدنگ  مهینطول ساقه، خاک 

دارای  منددر یسددانن 4/17درصددد و  8/54بددا  بیددترت بدده

(. مقایسدۀ اثرهدای منقابدل    3بیشنرین مقادیر بود )شدکل  

ی مدان  زندده همۀ ترکیبات فاکنورها بدرای صدفت درصدد    

نشان داد که صفت یادشده برای خاک سدنگین در روش  

سداتت   48مددت   هر روز آبیداری و خیسداندن بدذر بده    

درصد( بدود   60ین مقدار )( در آب دارای بیشنر1)تیمار 

 بدا دیگدر ترکیبدات تیمداری داشدت.      دار یمعنو اخنالف 

روز  همچنین ترکیب تیماری خاک سنگین در روش هدر 

سدداتت در 2مدددت  آبیدداری در خیسدداندن بددذر بدده   

هالکنارورویشنیزن وانه،بسارکاشتوروشآبیاریبرخصوصیاتیدهخراشتیانگینسطوحفاکاورۀ.ناایجتقایس2 دول


سطوحفاکاور

 تیانگینصفات

درصد

 یتانزنده

قطر

 یقه

طول

 ساقه

طول

 ریشه

طول

ساقهبه

 ریشه

وزن

خشک

 ساقه

وزن

خشک

 ریشه

وزن

خشک

ساقهبه

 ریشه

یدهخراشسطوح
a24/48a09/2a95/11a42/13a92/0ab089/0b075/0a25/1ساعتآب24
b18/8a00/2a63/9a04/14b73/0b068/0b050/0a26/1ساعتاسید2
c26/4a31/2a25/14a63/14a01/1a124/0a111/0a22/1ساعتاسید6

سطوحبسار

کاشت

b01/47a12/2bc91/10bc96/12b89/0b087/0b067/0ab31/1 خاکسنگین
c71/34a96/1c21/10c84/11b88/0b071/0b068/0c11/1 خاکمعمولی

d06/34a15/2b12/12b97/13b90/0b085/0b078/0bc18/1 سبکخاک
a81/54a23/2a40/17a96/16a06/1a148/0a113/0a45/1 نیسنگمهینخاک

سطوحآبیاری
a29/48a22/2a6/13a4/14a96/0a110/0a093/0a25/1هرروزآبیاری

b03/31a95/1b4/9a6/12ab83/0b053/0b045/0a20/1آبیاریبارکیهردوروز
c59/8b55/1c3/5b6/7b75/0b057/0b042/0a36/1آبیاریبارکیهرسهروز

است.داریمعنۀاختالفدهندنشانوحروفغیرمشابهداریمعنۀنبوداختالفدهندنشان(وحروفمشابهP=05/0درصدصورتگرفت)5آزموندانکندرسطحاحتمال
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درصدد دارای کمندرین مقددار     11/1( با 2یمار اسید )ت

 (.4بود )شکل  یمان زندهدرصد 

 تدر  سدبا که هر چده بافدت خداک     نشان دادننایج 

. شود یمکنار کاسنه  یها نهال یمان زندهاز درصد  ،شود

و سبز شدن  یزن جوانهکه برای  دهد یماین یافنه نشان 

موجدود در بافدت   اندواع پدارامنر    ،بذور کنار در خداک 

کدده ماسدده زهکددش چرا ؛داساسددی داراهمیددت اک خدد

ود بده  و افزودن کد  کند میدر خاک را ایجاد را مناسب 

ی مدورد نیداز بدذر    افزایش تناصر غذاینیز سبب خاک 

( بیدان  2001. ویلدال و راوتدا )  شود می یزن جوانهبرای 

تدأثیر   1مدانی بدذر کهدور    زندده بر داشنند که نوع خاک 

همدراه کدوددهی    بده ن داشنه و اسنفاده از خاک نهالسنا

 [.21در پی داشنه اسدت ] را  ها نهالمانی  بیشنرین زنده

آبیدداری بددر صددفت درصددد   روشاثددر انددواع بررسددی 

کنار نشدان داد کده روش هدر روز     یها نهال یمان زنده

را درصدد(   29/48) یمدان  زندهبیشنرین درصد  ،آبیاری

بدذور کندار    گفت توان یمبر این اساس . در پی داشت

بده   ،رشد ۀاولیو سبز شدن در مراحل  یزن انهجوبرای 

 د.ندارنیاز شدیدی رطوبت و جذب آن از خاک 

 
دربسارکاشتیدهخراشورویشنهالدراثرتاقابلفاکاورهاییتانزندهتیانگینصفاتدرصدۀتقایس.1شکل

 
درروشآبیارییدهخراشدراثرتاقابلفاکاورهاییتانزندهتیانگینصفتدرصدۀتقایس.2شکل

                                                 
1 . Prosopis L. 
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ورویشنهالدراثرتاقابلفاکاورهایبسارکاشتدرروشآبیارییتانزندهتیانگینصفاتدرصدۀتقایس.3شکل

 
دربسارکاشتدرروشآبیارییدهخراشتاقابلفاکاورهایدراثریتانزندهتیانگینصفتدرصدۀتقایس.4شکل

 همبستگی

 ،طدول سداقه  ایر صفات شامل سقطر یقه با همبسنگی  

و وزن خشدا ریشده    ، وزن خشا سداقه طول ریشه

در  83/0 و 70/0، 75/0 ،68/0 بددا مقددادیر بیددترت بدده

همچنین همبسنگی طدول   بود. دار معنیدرصد  1سطح 

( و طددول ریشدده و وزن 57/0سدداقه بددا طددول ریشدده )

 بدود  دار معندی درصد  5( در سطح 51/0خشا ساقه )

قطر  با افزایشننایج همبسنگی  با توجه به .(3)جدول 

طول سداقه، طدول ریشده، وزن خشدا     ، نهال کنار ۀیق

. همچنین یابد میافزایش نیز ساقه و وزن خشا ریشه 

طول ساقه با طول ریشه، وزن خشدا   زیادهمبسنگی 

 رویددشسدداقه و ریشدده بیددانگر آن اسددت کدده میددزان  

 یهدا  اندامساقه در گیاه کنار با  وهیو بههوایی  یها اندام

ی ریشدده ارتبدداط دارد.  غددذایاندوخنددۀ زیرزمینددی و 

افددزایش وزن و تولیددد   ،و رشددد نهددال  زنددی جواندده

سدوی  همدراه دارد. از   بده را در گیداه کندار    توده زیست

وزن خشا ساقه و وزن  زیاددیگر ضریب همبسنگی 

که اننقال تناصدر از ریشده    دهد یمخشا ریشه نشان 

اصدر  ننقال تنو رشد ساقه با ا گیرد میبه ساقه صورت 

. ننایج همبسدنگی صدفات   ارتباط داردی از ریشه ایغذ

دیگدر صدفات    بدا  یمدان  زندده که درصد  دهد مینشان 

دیگدر درصدد    تبارت به ؛درویشی گیاه کنار رابطه ندار

رشدد رویشدی و ثبدات و     دیید تأبده   ،سبز شدن بدذور 

 .شود ینممنجر پایداری آن در خاک 
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دهی،بسارکاشتوزنیبذرورویشینهالکناردرترکیباتتیماریسهفاکاورخراشانه.ضرایبهمبساگیخصوصیات و3 دول

 روشآبیاری

صفات
درصدزنده

 مانی

-قطریقه)میلی

متر(
طولساقه

 متر()سانتی

طولریشه
 متر()سانتی

وزنخشکساقه
 )گرم(

وزنخشکریشه
 )گرم(

1درصدزندهمانی

30/01متر(قطریقه)میلی

68/01**23/0متر(طولساقه)سانتی

57/01*75/0**18/0متر(طولریشه)سانتی

51/01*85/0**70/0**25/0وزنخشکساقه)گرم(

86/01**63/0**85/0**83/0**26/0وزنخشکریشه)گرم(

درصداست.1و5داریدرسطحاحتمالترتیبمعنی:به**و*

 يريگ جهيتن
 منطقدۀ تحقیدق،  در بدذور کندار   قوۀ نامیدۀ  با توجه به  

تامدل  و اسدت   مناسدب نامیده  قدوۀ  کده   گفت توان یم

اتمدال تیمارهدای    ننایج. همچنین نیستمحدودکننده 

از  مندأثر صدفات بدذور   حاکی از آن است که  مخنلف

ترکیب تیمداری مناسدب بدا    و است تیمارهای مخنلف 

مددت   بده خیساندن بذور ر تیما ،توجه به شرایط منطقه

نسدبت   بده کاشت بدذور در خداک    ،ساتت در آب 48

 یریرپذیتأثبا توجه به  .استسنگین و آبیاری هرروزه 

کندار از سدطوح مخنلدف     یها نهالکم صفات رویشی 

و  یزند  جوانده ) ویدش راولیدۀ  به مراحدل   دتیمارها بای

 داشت.ی ا وهیوتوجه  بذورسبزشدن( 
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