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تاریخ دریافت5931/55/9 :
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تاریخ پذیرش5931/1/9 :

چکیده
اسفندک ( )Zygophyllum fabago L.در مناطق خشک و در زمینهای بایر و غیررقابر ششرم مریرویرد .برا وججرب برب ورجا
سازگاری فراوا این گیاه با شرایط سخم ،آزمایشی ببمنظجر بررسی وأثیر عجام محیطی نجر و دما بر ججانبزنی بذر اسرفندک
طراحی و اجرا شد .آزمایش در قالب طرح شامالً وصادفی با دو سطح نجر (نرجر و وراری)ی) و دو سرطح دمرا ( 22و 28درجرۀ
سانتیگراد) در سب و)رار انجام گرفم .بذرها ضدعفجنی و در دو سطح دمایی  22و یا  28درجۀ سانتیگرراد در شررایط نرجر و
واری)ی قرار داده شدند .در روز هفتم درصد ججانبزنی ،طجل ریشبچب ،طجل ساقبچب ،وز ور و خشگ گیاهچب ،شاخص بنیرۀ
طجلی و وزنی بذر اندازهگیری شد .نتایج وجزیۀ واریانس دادهها نشا داد شب اثرات اصلی و برهم)نش نرجر و دمرا برر درصرد
ججانبزنی ،طجل ریشبچب ،طجل ساقبچب و شاخص بنیۀ طجلی بذر وأثیر معنیداری داشم .بیشترین درصد ججانربزنری و میرزا
صفات اندازهگیریشده در ویمار با دمای  28درجۀ سانتیگراد و در واری)ی مشراهده شرد .همچنرین نرجر در دمرای  22درجرۀ
سانتیگراد اثر مثبتی بر مؤلفبهای ججانبزنی داشم .از بررسی نتایج چنین برمیآید شرب نرجر در دماهرای شرم و دمرای زیراد در
شرایط واری)ی ،وأثیر افزایشی قاب مالحظبای بر ججانبزنی بذر اسفندک میگذارد .این نترایج مریوجانرد بررای ششرم و ایجراد
پجشش گیاهی وجسط اسفندک در مناطق خشک و بیابانی مفید باشد.
کلمات کلیدی :اسفندک ،نجر ،دما ،ججانبزنی ،شاخص بنیۀ بذر.

 .1گروه زیسمشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجا  ،وبریز
 .2گروه زیسمشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجا  ،وبریزEmail: nchapar@azaruniv.ac.ir /

 .3گروه زیسمشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجا  ،وبریز
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گیاهچبها بسیار حساساند و این ن)تب برای گیاها بیابرانی و

مقدمه
گیاهرررا گلررردار ویرررره اسررر ند ( )Zygophyllaceaeدر 22
سرده یا جِنس و  282گجنب وقسیم بندی شده اند .در این ویره،
میشجند و نج درختی بزرگ ببندرت دیده میشرجد (بیرر 1و
هم)ارا  .)2003 ،گیاها این ویره نیاز آبی بسیار پایینی دارند
(غفجر .)1912 ،اسفندک ( )Zygophyllum fabago L.گیراهی
علفی ،پایا ،دول ب و بب اروفرا  00ورا 100سرانتیمترر برجده و
وجسط بذر و)ثیر مییابد .این گیراه بررگهرای بییریشر) ،
گجشتی و مجمی بب طجل  2ورا  3سرانتیمترر دارد .میرج گیراه
ش سجل ،آویختب و مستطیلیش) و محتجی وعداد زیادی برذر
اسم (قهرما  .)1991 ،در زبرا انگلیسری برب

Syrian bean

 caperمشهجر بجده و در پاشسرتا  ،ایررا  ،افنانسرتا  ،عررا ،
عربستا  ،شمال افریقا ،فرانسب ،ایتالیا و ورشیرب پراشنرده اسرم
(الجمررال 2و هم)ررارا  .)1992 ،اسررفندک بیشررتر در منرراطق
خشک و نجاحی است ی و در زمینهای بایر و غیرقاب ششرم
حاشیۀ مزار و باغها مشاهده میشرجد (حسرین و هم)رارا ،
)2011؛ بنابراین میورجا از آ بررای بهبرجد پجشرش گیراهی
چنررین منرراطقی بهررره برررد .همچنررین در طررب سررنتی از
سرشاخبهای آ ببعنجا ضد براشتری و ضرد قرار اسرتفاده
میشجد (زیدی و شراو .)2002 ،3اغلرب گجنربهرای اسرفندک
گیاها مقاوم بب خش)ی و متحمر برب شرجری هسرتند .ایرن
گیاها ببخجبی با محیط خشک سازگار شده و میزا فرراوا
سدیم را در برگهای خجد انباشتب میشنند (فالورز و شجلمر،4
 .)2012اهمیم زیسممحیطی دیگر این گیاه در وجانایی زیراد
آ برای جرذب و انباشرتگی انرجا عناصرر سرنگین ازجملرب
شادمیم و روی اسم (لجفجر 2و هم)رارا  )2010 ،شرب نشرا
میدهد اسفندک قابلیم شراربرد گیراه پراالیی در خراک هرای
آلجدهشده با عناصر سنگین را دارد.
طی چرخۀ زنردگی یرک گیراه ،برذرها بیشرترین وحمر
شرایط سرخم محیطری را دارنرد .ایرن در حرالی اسرم شرب
1. Beier
2. Elgamal
3. Zaidi & Crow
4. Flowers & Colmer
5. Lefevre

گیراهی در چنررین محریطهررایی برب روی)ردهررای سازشرری در
ججانبزنی دانبها و رشد گیاهچبهای ججا وابستب اسم.
فرایند ججانبزنی با خروج ریشۀ جنینری از پجشرش دانرب
0

مشخص میشجد و بیانگر شرو رشد گیاهچب اسم (شیگ ،
1992؛ گجومن .)2012 ،1با این اوفرا  ،ریشربچرب در ومراس
مستقیم با آب و عناصر غذایی قرار گرفتب و برا جرذب آ هرا
مججب رشد بیشتر و استقرار گیاهچب (یرک مرحلرۀ مهرم در
چرخۀ زندگی گیاه) میشجد .مجفقیرم اشجلرجکی)ی و الگرجی
وجزیع گیاها  ،ببخصجص در محیطهای سخم و ورنشزا برب
چگجنگی انجام فرایند ججانب زنی دانب ها وابستب اسم (بیجلی،8
1991؛ سجنگ .)2002 ،9ونشهای محیطری ماننرد نرجر ،دمرا،
شجری و خش)ی ،مراح مختلف ججانبزنی دانربهرا را مترأثر
مرریسررازند (خررا  10و هم)ررارا  2000 ،و 2001؛ سررجنگ،
11

 .)2002دما (سانچز و هم)ارا 2014 ،؛ زینلی و هم)رارا ،
2011؛ قاسمی و هم)ارا  )2014 ،و نجر (زمرا و هم)رارا ،
2010؛ شیران جر و هم)ارا 2013 ،؛ سلیمی2010 ،؛ آرچین و
هم)ارا  )2014 ،ازجملب عجام محیطری مهمری هسرتند شرب
ججانبزنی بذر در خاک را زمانی شرب آب در دسرترس اسرم،
وحم وأثیر قرار میدهند .دربار اغلب گیاها  ،اگر نجر و آب
در دسترس باشند ،دمای خاک وعرداد دانربهرای ججانربزده و
سرعم ججانبزنی را وعیین خجاهد شرد .هرر گیراه شجرپسرند
ورجیح دمایی خاصی برای ججانبزنی ببویژه در شرایط شرجر
12

دارد (راشد و هم)ارا  .)2012 ،بالفاصلب بعد از جذب آب
متابجلیسم دانبها فعال میشجد .افزایش ونفس سلجلی از اولین
فرایندهای بیجشیمیایی دخی در ججانبزنی محسجب میشجد.
وحرک مجدد مجاد برای مصرف (وجلید انرکی و اس)لمهرای
شربنی) و نیز آغاز مجدد وقسیمات سلجلی در محرجر رویرانی
می وجاننرد وحرم ورأثیر شررایط دمرایی محریط قررار گیرنرد.
6. Kigel
7. Gutterman
8. Bewley
9. Song
10. Khan
11.Sanchez
12. Rasheed
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متفاوت و متنج اسم .برذر برخری از گیاهرا شجرپسرند در

ضدعفجنی شدند .آزمایش بربصرجرت طررح شرامالً وصرادفی

واری)ی ججانب نمیزنند ،ولری در برخری نرجر اثرر جزرری برر

برای دو سطح نجر (نجر با شدت  100می)رومرجل فجورج برر

ججانبزنی دارد .در وحقیقی شب در سال  1992وجسط باسر)ین

مترمربع در ثانیب و واری)ی) و دو سطح دمرا ( 22و  28درجرۀ

و باس)ین 1روی  41گجنب گیراه شجرپسرند صرجرت گرفرم،

سانتیگراد) طی  1روز در بهار  1394طراحی و با سب و)ررار

مشخص شد شب  20گجنب در معرض نجر بهتر ججانب میزننرد،

انجام شد .در هر پلیم 30 ،بذر بر روی شاغذ واومرن ششرم

درحالیشب  11گجنب ببصجرت ی)سا در نجر و واری)ی ججانب

شرردند .ش رمارش بررذرهای ججانرربزده از اولررین روز بعررد از

میزدند .در مطالعرۀ مشرابهی شرب وجسرط زِهررا 2و هم)رارا

آبگیری وا روز هفتم بربطرجر روزانرب انجرام گرفرم .پرس از

( )2013منتشر شد ،اثرات برهم)نشی انرجا نمرک هرا ،نرجر،

شمارش نهایی وعداد بذرهای ججانبزده در روز هفرتم ،طرجل

ورراری)ی و دماهررای مختلررف بررر ججانرربزنرری گیرراه هالجفیررم

ریشبچب و طجل ساقبچب (برا اسرتفاده از شاغرذ میلریمترری)

 Phragmites karkaمرجرد بررسرری و مطالعرب قرررار گرفررم.

اندازهگیری شد .درصد ججانبزنی از رابطۀ ( )1محاسربب شرد

چنین گزارشهایی نشا میدهند شب پاسرخهرای ججانربزنری

شب در آ  GPدرصد ججانبزنی Ni ،وعداد برذر ججانربزده ورا

بذرهای گیاها شجرپسند ببشدت بب شرایط نرجری و دمرایی

روز  iو  Nوعداد ش بذر اسم .همچنین شاخص بنیۀ طرجلی

وابستب اسم .با وججب بب اهمیرم اسرفندک در احیرای منراطق

و وزنرری گیاهچررب (رابطررۀ  )2مررجرد محاسرربب قرررار گرفررم

خشک و بیابانی و همچنین وجا زیاد ایرن گیراه در جرذب و

(عبدالباقی.)1913 ،

انباشتگی مقادیر فراوا عناصر سرنگین از خراکهرا ،بررسری

()1

نیازهای نجری و دمایی بذر این گیراه در مرحلرۀ ججانربزنری
برای استقرار گیاهچب از اهمیم بسیار زیادی برخجردار اسم؛
زیرا قرار گرفتن بذور پس از جدا شد از گیاه مادر در سطح
خاک یرا مردفج شرد درو خراک آ را در وضرعیمهرای
نجری متفاووی قررار مریدهرد شرب برا درنظرگررفتن دماهرای
متفاوت مناطق مختلف رویشگاهی این گیاه ،بررهم)نش ایرن
دو عام محیطی وأثیر بسزایی در نحج ججانبزنی و وضرعیم
گیاهک حاص دارد؛ بنابراین ،وحقیق حاضر با هدف بررسری
وأثیر برهم)نش نجر و دما بر ججانبزنی گیاه اسفندک صرجرت
گرفم .نتایج این وحقیق میوجاند در وهیۀ گیاهک های با بنیرۀ
قجی (حتی در محیط آزمایشگاه یا گلخانرب) بررای ششرم در
مناطق بیابانی و ایجاد پجشش گیاهی یرا اهرداف دیگرر مفیرد
باشد.

) ( GP = 100

درصد ججانبزنی × ] / 100میانگین طجل (یا وز خشک) گیاهچب[ =
شاخص بنیب طجلی (یا وزنی) بذر
()2
آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS .16و مقایسب
میانگینها نیز بب روش دان)ن انجام شد.

نتایج
در جدول ( )1نتایج وجزیۀ واریانس ویمارهای مختلف نجر و
ᵒ

یررا ورراری)ی در دمررای  22و یررا  28 Cبررر ویژگرریهررا و
شاخص های مجرد اندازهگیری یا محاسببشده ،نشا داده شده
اسم .هما گجنب شب دیده میشجد اثر برهم)نشی نجر و دما بر
درصد ججانب زنی ،طجل ریشبچب ،طجل سراقبچرب و شراخص
بنیۀ طجلی بذر معنیدار اسم.

مواد و روشها
بذرهای اسفندک از زمین های دانشگاه شهید مدنی آذربایجا
(طرررجل جنرافیرررایی  42/20و عررررض جنرافیرررایی )31/48
1. Baskin
2. Zehra
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جمع آوری و با هی جشلریم سدیم 1درصد بب مردت  2دقیقرب
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جدول ( :)5نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) تیمارهای مختلف

با درصد ججانبزنی ویمار نجر و دمای  22درجرۀ سرانتیگرراد

(شرایط نوری و دمایی) بر صفات مورد اندازهگیری بذور و

(84/44درصد) ندارد .بررسی روند ججانبزنی نشا مریدهرد

گیاهچههای اسفندک

شب ججانبزنی بذرها در ویمار واری)ی و  28درجۀ سانتیگرراد

درجه آزادی

جوانهزنی

ریشهچه

ساقهچه

طولی بذر

نور

1

*10182/92

8/24

*182/09

*021/021
*429/282

روز

0

*10821

*108/183

*103/314

1101/001

نور× دما

1

*1332/931

*142/29

*219/224

*

1394/830

نور× روز

0

*900/001

2/092

*29/1

دما× روز

0

210/231

30/312

*41/431

نور× دما × روز

0

113/938

*21/044

*29/802

خطایآزمایش

20

103/830

13/994

3/133

*
*
*

91/02

92/012

181/023
10/212

* نشاندهندۀ معنیداری در سطح یکدرصد است .اعداد جـدول مربـو
به میانگین مربعات است .مقدار معنیدار برای همۀ دادهها صفر است.

ججانب زنی در حیجر نجر و دمای  28درجۀ سانتیگرراد برجده
اسم.
طول ریشهچه
40
35

a

30

ab
ab

25
20
15

b

10

درصد جوانهزنی

5
120
100

درصد جوانه زنی

a
ab
ab
b

80

0
7
روز

6
L-28

40

7

روز

4

5
L-22

3
D-28

2

4

5
L-22

2

3
D-28

1
D-22

نمودار ( :)2تأثیر دماهای مختلف ( 22 ᵒCو  )28 ᵒCدر نور ( )Lو
تاریکی ( )Dبر طول ریشهچۀ اسفندک

60

6
L-28

طول ریشه چه (میلی متر)

دما

1

11/490

34/121

*212/929

*

پنجم بب حداشثر مقدار خرجد رسریده اسرم .شمتررین درصرد

اثر اصلی زما (روز) و برهم)نش سبجانبرۀ برین نرجر و

20

دما و روز آزمایش وأثیر معنیداری بر طجل ریشربچرب داشرتب

0

اسم (جدول  .)1در دمای  28درجۀ سرانتیگرراد و وراری)ی

1
D-22

نمودار ( :)5تأثیر دماهای مختلف ( 22 ᵒCو  )28 ᵒCدر نور ( )Lو
تاریکی ( )Dبر درصد جوانهزنی بذور اسفندک

با وججب بب داده های جدول ( )1و نمرجدار ( ،)1مریورجا

بیشترین طجل ریشبچب ( 30میلی متر) و در دمرای  22درجرۀ
سانتیگراد و واری)ی شمترین طجل ریشبچرب ( 11میلریمترر)
مشاهده شد (نمجدار .)2
طول ساقهچه

دید شب اثر اصلی نجر و روز ججانب زنی ،برهم)نش نجر و دما،

هما طجر شب از دادههای جدول ( )1برداشم میشجد ،اثررات

و برهم)نش نجر و روز بر درصد ججانبزنری برذور اسرفندک

اصلی و برهم)نشی هر سب فاشتجر مجرد آزمایش (نجر ،دمرا و

معنیدار ولی اثر اصلی دما بیمعنی اسم .اثر غیرمعنیدار دمرا

روز) بر طجل ساقبچب معنیدار اسم .بیشترین طجل ساقبچرب

بر درصد ججانب زنی مججب بی معنی شد اثر سبجانبرۀ نرجر،

( 21میلیمتر) در ویمار واری)ی و دمای  28درجۀ سانتیگرراد

دما و روز بر درصد ججانبزنی شده اسم .حداشثر ججانبزنری

مشاهده شد .طجل ساقبچب در سایر ویمارها وفاوت معنیداری

بب میزا  93/33درصد مربجط بب ویمرار وراری)ی و دمرای 28

باهم ندارند و حدود 22درصد طجل ساقبچب در گیاهچبهرای

درجۀ سانتیگراد در روز هفتم اسم شب از نظر آماری وفاووی

ویمار واری)ی و دمای  28درجۀ سانتیگرادند.
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درصد

طول

طول

شاخص بنیۀ

برخالف سایر ویمارها پس از روز سجم آغراز شرده و در روز

تأثیر برهمکنش نور و دما بر جوانهزنی اسفندک (...)Zygophyllum fabago L.
30

مربجط بب این دو شاخص در دو نمجدار ( )2و ( )0ارارب شرده

25

اسم .چنا شب در این نمجدارها مشاهده میشجد ،افزایش دمرا
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b
b
b

در واری)ی وأثیر قاب وججب و معنی داری در افزایش بنیۀ طجلی
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نمودار ( :)9تأثیر دماهای مختلف ( 22 ᵒCو  )28 ᵒCدر نور ( )Lو
b

تاریکی ( )Dبر طول ساقهچۀ اسفندک

30

b
b
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وزن تر و خشک گیاهچه
با وججب بب نمجدار ( )4وفراوت برین میرانگینهرای وز ورر و

0
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L-22

D-22

D-28

خشک گیاهچبهای هفمروزه اسفندک در ویمارهای متفاوت

نمودار ( :)1تأثیر دماهای مختلف ( 22 ᵒCو  )28 ᵒCدر نور ( )Lو

الگجی ی)سانی ندارد .وز ور در شرایط وراری)ی برا افرزایش

تاریکی ( )Dبر شاخص بنیۀ طولی اسفندک
6

دما الگجی افزایشی و در شررایط نرجری الگرجی شاهشری برا
a

افزایش دما را نشا داد .چنانچب مالحظب مریشرجد ،بیشرترین

5

وز ور و خشک (با اختالف معنیداری) در ویمار مربجط برب

4

بذرهای قرارگرفتب در واری)ی و دمای  28درجۀ سرانتیگرراد

3

اسم.

2
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c
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b

b

L-28
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نمودار ( :)6تأثیر دماهای مختلف ( 22 Cو  )28 Cدر نور ( )Lو
تاریکی ( )Dبر شاخص بنیۀ وزنی اسفندک

0.02
0

D-28

b

b

1

ᵒ

نمودار ( :)1تأثیر دماهای مختلف ( 22 Cو  )28 Cدر نور ( )Lو
تاریکی ( )Dبر وزن تر و خشک گیاهچههای اسفندک

بحث و نتیجهگیری
ججانبزنی بذر فرایند حساس و ظریفی اسرم؛ زیررا زمرا و
م)ا ججانبزنی سرنجشم فرد و درنتیجب ،نیروی محرک الزم
برای وش)ی جمعیم پجیا را وعیین مریشنرد .برذرهرا اغلرب

شاخص بنیۀ بذر

نسبم بب شیفیم نجر ،دمای محیط ،وضرعیم رطجبرم خراک،

بنیۀ طجلی و وزنی بذرهای ججانبزده برا اسرتفاده از میرانگین

شجری خاک و عجام دیگر محیطی حساسانرد .ججانربزنری

طجل یا وز گیاهچب قابر محاسربب اسرم (رابطرۀ  .)1نترایج

اغلب گجنرب هرای شجرپسرند در شررایطی از محریط (ونراوب
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a

1
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6

نجری ،ونییرات دمایی محیط ،آب یرا رطجبرم خراک ،میرزا
شجری و )...اوفا می افتد شب برای رشد گیاه بهینب باشد (شیج

شب این بذرها قادر خجاهند بجد زمانی شب در خاک مردفج انرد
1

یا زمانی شب در سطح خاک قرار میگیرند ،ججانرب زده (راشرد

اسفندک در واری)ی و در دمای  28درجۀ سانتیگراد ،شررایط

گیاهچب ججا را افزایش دهند .نتایج آزمرایش حاضرر وأییرد

بهینۀ ججانبزنی را دارند .افزایش طجل ریشبچرب و سراقبچرب

میشند دمای  28درجۀ سانتیگراد و واری)ی منجر بب بیشترین

برای گیاهچۀ زیر خاک معیار مطلجبی برای نشرا داد ورجا

درصد ججانب زنی و بنیۀ برذر شرده اسرم؛ بنرابراین برذرهای

استقرار آ اسم.

اسفندک ورجیح میدهند زمانی شب در خاک مدفج اند و دمای

پس از آبگیری از محیط ،دما از طریق متابجلیسرم دانربهرا

محیط نسبتاً افزایش مییابد ججانب بزننرد و برا افرزایش طرجل

قدرت و سرعم ججانبزنی آ ها را وحم وأثیر مسرتقیم قررار

ریشبچب و ساقبچرب و افرزایش بنیرۀ برذر ،اسرتقرار آ را در

میدهد .گیاها در طیف وسیعی از دماها وجا ججانربزنری و

محیط ویمین نمایند .برخالف نترایج بربدسرمآمرده دربرار

رشد را دارند .این محدود دمایی ببشردت برب گجنرۀ گیراهی

اسفندک ،در وحقیقری شرب روی ججانربزنری

وابستب اسم؛ برای مثال ،دمرا ورأثیر چنردانی برر ججانربزنری

صجرت گرفتب ،مشخص شد شب این گیاه حساسیتی بب وجرجد

دانرربهررای  Salsola drummondiiدر یررک محرردود دمررایی

یررا نبررجد آ نرردارد (علررجی و هم)ررارا  .)2012 ،دادههررای

مشخص نداشم .عردم حساسریم ایرن برذرها برب دمرا یرک

آزمایش ما نشا میدهد شب بذرهای اسفندک احتماالً خرجاب

راه)ار سازشی خجبی را ببوججد میآورد شب وجلیرد گیاهچرب

ندارند و برای ججانبزنی نیازمند مطلق نجر یا واری)ی نیسرتند.

ونها زمانی شب شررایط مناسرب باشرد ،اوفرا افترد (راشرد و

در اغلب مجارد بذرهایی شب خجاب ندارند ،ببطجر ی)سرا در

هم)ارا )2012 ،؛ بنابراین در چنین گجنبهرایی رطجبرم (نرب

نجر و واری)ی ججانب مریزننرد (باسر)ین و باسر)ین.)1988 ،

دمای محیط) عام محدودشنند ججانبزنی و استقرار خجاهرد

طجل ریشبچب و ساقبچرب از شراخصهرای مهرم و مرؤثر در

بجد.

مرحلۀ ججانبزنی اسم؛ زیرا ریشب در وماس مستقیم با خراک

Cressa cretica

نجر ی)ی از عجام شلیدی اسم شب زما ججانبزنی اغلب

اسم و آب را از خاک جذب و ساقب نیز آب و مجاد محلرجل

گجنبهای شجرپسند را وعیین میشند .نجر شرایط خرجاب برذر

را از ریشب بب سایر نقاط منتق میشند .طجی شد ریشبچرب

را برای محافظم گیاهچب در شرایط سخم محیطری وسرهی

در دمررای بیش رتر مرریوجانررد نشررانی از بهتررر بررجد وضررعیم

میشند .نجر میوجاند پاسخهای ججانبزنی را ببصجرت مستق

متابجلیسمی گیاهچۀ ججا باشد شب بب استقرار سریع آ شمک

یا در برهم)نش با سایر عجام محیطی ماننرد شرجری و دمرا

خجاهد شرد .همچنین زیاد بجد میزا رشد طجلی ساقبچب در

Haloxylon

گیاهچبای شب در دمای زیاد و وراری)ی قررار دارد ،مریوجانرد

 recurvumو  Zygophyllum simplexدر حیجر نجر (خا و

بب دلی مصررف ذخرایر برذر جهرم رشرد سرریع گیاهچرب و

شنترل شند .بذور برخی گیاها شجرپسند ازجملب
اونگرررار )1991 ،2و  Lasiurus scindicusو

Panicum

اشتساب سریع نجر و آغاز فتجسنتز باشد .قجی بجد بنیرۀ برذر

 turgidumدر واری)ی مطلق (ال شبالوی 3و هم)ارا )2011 ،

بدین مفهجم اسم شب محجرهرای جنینری خرارجشرده از برذر

بهتررر ججانررب مرریزننررد .برررع)س ،بررذور وعرردادی از گیاهررا

قجی ،بب مقدار بیشتر و با شردت بیشرتری ،قنرد و اسریدهای

شجرپسند مث  Atriplex stocksiiبطرجر ی)سرا در نرجر و

آمینب را از بخشهای ذخیره ای برذر جرذب شررده و وجانسرتب

واری)ی ججانب مری زننرد (خرا و اونگرار  .)1991 ،نیازهرای

اسررم ایررن متابجلیررمهررا را سررریعوررر بررب پلرریسرراشاریدها و

متفاوت نجری بذور مختلف ،وعیینشنند ایرن مجضرج اسرم

پرووئین ها وبدی شند .همچنین بذری با بنیۀ قرجی نسربم برب
بذر با بنیۀ ضعیف ،اجاز آبشرجیی شمترری از متابجلیرمهرای

1. Qu
2. Khan & Ungar
3. El Keblawi

استفادهنشده را بب محیطهای آبی اطراف محجر بذر مریدهرد.
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و هم)ررارا  )2012 ،و از ایررن طریررق شررانس زنررده مانررد
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...)Zygophyllum fabago L.( تأثیر برهمکنش نور و دما بر جوانهزنی اسفندک

 وأثیر افزایشی قاب مالحظبای بر ججانب زنری،در دماهای پایین

بنیۀ بذر شاخصی برای ظرفیم بیجسنتز گیاهچب و ی) ارچگی

 بنابراین با وججرب برب نترایج حاصر مریورجا.بذر می گذارد

 بربدلیر مناسرب، در آزمایش حاضر.غشای سلجلی آ اسم

گیاهک هایی با بنیۀ خجب در آزمایشگاه یا گلخانب وهیب شرد و

 افزایش طجل ریشربچرب و سراقبچرب،بجد شرایط آبی بذرها

 برای ایجاد پجشش گیاهی در شرایط،پس از استقرار در خاک

 همچنرین برا دقرم در نترایج.هماهنگ با افرزایش وز برجد

.محیطی سخم مجرد استفاده قرار داد

ببدسم آمده از آزمایشات چنین ببنظر میرسد شب حیجر نجر
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Abstract
Syrian bean caper (Zygophyllum fabago L.) grows in dry and uncultivable wastelands. Because of high
tolerance to adverse conditions, an experiment was designed and fulfilled to investigate the effect of
two environmental factors, light and temperature, on Syrian bean caper seed germination. Experiment
was performed in a completely randomized design with two levels of light (light and dark) and two
levels of temperature (22 and 28 ᵒC) in three replicates. Sterilized seeds were placed in light or dark
under 22 or 28 ᵒC temperatures. At 7th days of germination, root and shoot lengths, fresh and dry
weights and seed vigor were measured. Analysis of variance showed that germination percent, root
and shoot lengths and seed vigor were, significantly, affected by the main effect and interaction of
light and temperature. The highest percentage of germination was scored at 28 ᵒC and dark. The light
at 22 ᵒC had a positive effect on germination of seeds. The results suggest that light at low temperature
and dark in high temperature increased, considerably, syrian bean caper seed germination. The results
can be used for culture and make up the vegetation cover by Zygophyllum in aired and desert regions.
Key words: Zygophyllum fabago, light, temperature, germination, seed vigor.
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