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بررسی اثر عمق كاشت بر خصوصیات جوانهزنی و سبز شدن گونه اسپرس ( Onobrychis

)sativa
ولياله رئوفي راد* ،1ستاره باقري ،2محمد جعفري ،5علي طويلي
تاريخ دريافت 93/1/ 23

4

تاريخ پذيرش پذيرش 93/8/ 4

چکیده
عمق كاشت بدليل تأثير زيادي كه بر جوانهزني ،سبز شدن و استقرار گياهچه دارد ،در برنامههاي اصالح و
احياي مراتع بسيار حائز اهميت ميباشد .اسپرس ( )Onobrychisيکي از مهمترين گونههاي مرتعي بوده
كه از نظر علوفهايي ،حفاظتي و يا به عنوان گياهان جذب كننده زنبور عسل داراي اهميت بسيار بااليي
ميباشند .از اينرو ،در اين تحقيق ،اثر  4سطح عمق كاشت ( 4/3 ،5 ،1/3 ،0/3سانتيمتر) بر جوانهزني و
سبز شدن اسپرس به صورت طرح بلوکهاي كامل تصادفي در چهار تکرار تحت شرايط گلخانهاي انجام
گرديد .بذرها در گلدانهاي پالستيکي كشت شده و پس از رشد جوانهها ،تعداد آنها شمارش شده و
خصوصيات مختلف جوانهزني (طول ريشهچه ،ساقه چه و گياهچه ،بنيه بذر ،درصد و سرعت جوانهزني ،وزن
تر و خشک ريشهچه و ساقهچه) ،اندازهگيري شده و اطالعات بدست آمده با استفاده از تجزيه واريانس،
آزمون دانکن و دانت مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .نتايج نشان داد كه تيمارها بر خصوصيات
جوانهزني و رشد گياهچه شامل وزن تر ريشهچه و وزن خشک ساقهچه در سطح  3درصد تاثير معنيداري
دارند و بر درصد جوانهزني ،سرعت جوانهزني ،طول ريشهچه ،بنيه بذر ،طول گياهچه ،طول ساقهچه در
سطح يک درصد تاثير معنيدار دارند .نتيجه بدست آمده مبين آن است كه ميان چهار تيمار كاشت ،تفاوت
معنيداري وجود دارد و عمق كاشت كمتر نسبت به عمق كاشت بيشتر بهتر ميباشد .بنابراين توجه به
عمق كشت در برنامههاي اصالح و احياي مراتع امري ضروري بوده و ميتواند در موفقيت اين برنامهها
نقش مهمي داشته باشد.
كلمات كلیدی :اسپرس ،بذر ،سبز شدن ،عمق كشت ،مرتع
 .1فارغالتحصيل دكتري مرتعداري دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي ساري ،ساري ،ايران.
نويسنده مسئولal.raufi@yahoo.com :
 . 2دانشجوي دكتري مرتعداري دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي ساري ،ساري ،ايران.
. 5استاد دانشکدة منابع طبيعي دانشگاه تهران ،ايران
 .4دانشيار دانشکدة منابع طبيعي دانشگاه تهران ،ايران
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مقدمه
جنس اسپرس به خانواده  Fabaceaeو طايفه
 Hedysareaeتعلق دارد ( .)52جنس اسپرس در
ايران  59گونه و زيرگونه يکساله و چندساله دارد
كه داراي ارزش علوفهاي و مرتعي فوق العاده
هستند و در مناطق مختلف آب و هوايي پراكنش
يافتهاند ( .)22اسپرس يا  Sainfoinدر زبان
فرانسه به معني علوفه سالم است كه به خاصيت
اين گياه در تغذيه دامهاي بيمار اشاره دارد.

اسپرس را به عنوان گياهي بياباني ،مقاوم به
خشکي و شوري ،پر محصول ،با ارزش علوفهاي
در حد يونجه و مناسب براي اكوسيستمهاي
خشک و بياباني معرفي كردهاند ( .)53عوامل
اقليمي و خاكي پراكنش اسپرس را تحت تأثير
قرار ميدهند .بسياري از گونههاي جنس اسپرس
ميتوانند در شرايط آب و هوايي مختلف اعم از
محيطهاي نسبتاً سرد تا مرطوب ،نيمه گرم يا
گرم دوره رويشي خود را با موفقيت گذرانده و
چرخه زندگي خود را تکميل كنند .مناطق جلگه-
اي ،ساحلي ،كويري ،كوهستاني تا ارتفاع 5000
متر ،صخرههاي شيبدار ،جنگلهاي انبوه و
بسته ،علفزارهاي باز با خاکهاي قليايي يا
اسيدي زيستگاه گونههاي مختلف اسپرس مي-
باشند ( .)52اسپرس به دليل داشتن ريشههاي
عميق و قوي ،در مقابل خشکي مقاوم بوده و با
خاکهاي عميق و گچي و مناطق گرم سازگاري
دارد ( .)22همچنين در مناطقي با بارندگي 500

ميليمتر ميتوان آن را بصورت ديم كشت كرد.
در چنين شرايطي عملکرد علوفه خشک تا 5300
كيلوگرم در هکتار گزارش شده است ( .)5بر
طبق گزارشها ( ،)24اسپرس قادر است از عمق
 180سانتيمتري خاک ،رطوبت جذب نمايد كه
حاكي از گسترش ريشههاي اين گياه در اين
عمق است .همچنين مقاومت اسپرس نسبت به
سرما و خشکي بسيار زياد بوده و در محدوده
حرارتي  - 20تا  +58درجه سانتيگراد قادر به
رشد و نمو ميباشد .اين گياه در شرايط ديم ،در
مناطقي كه داراي بارندگي بين  230تا 500
ميليمتر باشد به خوبي مستقر شده و مدت  5تا 4
سال علوفه كافي توليد مينمايد (.)50 ،29
استقرار محصوالت يک مرحله بحراني از چرخهي
زندگي گياهي است و با توجه به شرايط كاشت
متفاوت است ( .)12جوانهزني اولين مرحله نموي
و يکي از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگي
گياهان و يک فرايند كليدي در سبز شدن
گياهچه ميباشد ( .)13اين مرحله به شدت
تحت تاثير عوامل محيطي بويژه دما و رطوبت
خاک قرار ميگيرد ( .)4،2،21،55عمق كشت
يکي از مهمترين عواملي است كه باعث سبز
شدن نامناسب گياهچه ميگردد ( .)52الزمه
توليد و مديريت مناسب انتخاب يک رقم مناسب
با مقدار كافي بذر به همراه تركيب زمان و عمق
كاشت مناسب است ( .)28عمق كم باعث سبز
شدن غير يکنواخت گياه ميگردد زيرا بذر
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معموالً خيلي سريع خشک ميشود و نميتواند

گياهچه تحت تاثير عمق كشت ،اندازه بذر ،رقم و

جوانه بزند كاشت عميقتر نيز باعث تأخير در

بافت خاک است به طوري كه با افزايش عمق

سبز شدن ،افزايش خطر خسارت آفات و امراض

كشت از  2تا  20سانتيمتر گياهچه به طور

به گياهچه شده و اگر عمق كاشت خيلي زياد

خطي كاهش يافت و سبز شدن گياهچه در

باشد گياه را ضعيف ميكند و ممکن است گياه

بذرهاي بزرگتر و كاشتهاي سطحيتر زودتر

سبز نشود ( .)25نتايج تحقيقات مختلف ،تأثير

شروع شد ( .)19گزارش شده است كه با افزايش

عمق كشت بر روي خصوصيات جوانهزني گياهان

عمق كاشت ،تعداد روز تا سبز شدن بذور نوروزک

مختلف را به اثبات رسانده است .كاشت در عمق

افزايش يافت و بيشترين درصد بقاء گياهچه در

 12سانتيمتر باعث كاهش قدرت گياهچه و

عمق صفر و 2سانتيمتري بود ( .)51بذور

كاشت در عمق  5سانتيمتر (سطحيترين عمق

 Morrenia odorataنيز در عمقهاي كمتر از

كاشت) باعث استقرار ضعيف گياهچه در كشت

 22سانتيمتر به راحتي جوانه ميزنند (.)54

گندم ميشود ( .)28همچنين در تحقيقي ،با

مطالعات همچنين نشان ميدهد كه Cirsium

افزايش عمق كاشت از  3تا  20سانتيمتر تعداد

 arvenseتوانايي جوانهزني در عمق  5سانتي-

روزهاي كاشت تا سبز شدن سيب زميني افزايش

متري را دارد ( .)59نتايج مشابهي نيز براي

يافت و بيشترين عملکرد غده از عمق 13

 Jacquemontiaگزارش شده است ( .)55از

سانتيمتر به دست آمد ( .)5از طرف ديگر بعضي

آنجايي كه كشت مستقيم بذور به خصوص در

از بذور براي سبز شدن بايد نزديک سطح خاک

مناطق خشک و نيمه خشک به دليل خصوصيت

باشند ( .)11نتايج يک مطالعه نشان داد كه

جوانهزني تصادفي يا عدم استقرار گياهچه ،داراي

درصد جوانهزني بذور كهورک تحت تاثير عمق

ريسکپذيري باال ميباشد ،لذا جهت افزايش

كشت قرار ميگيرد طوري كه بيشترين جوانه-

ميزان موفقيت و كاهش هزينههاي كشت مجدد،

زني در عمق  0/3سانتيمتر ( 81درصد) اتفاق

الزم است كه شناخت كافي از خصوصيات

ميافتد .و بعد از آن به ترتيب عمقهاي  1و 1/3

جوانهزني بذور داشته باشيم در اين رابطه عمق

سانتيمتر ( 23و  53درصد) بيشترين جوانهزني

كشت مناسب يکي از مواردي ميباشد كه

را داشتند ( .)2نتايج يک بررسي نشان داد كه

استقرار موفقيتآميز گياهچه را تضمين ميكند

درصد سبز شدن بذور گندم با افزايش عمق

از اين رو اين آزمايش با هدف بررسي اثر عمق

كاشت كاهش نشان ميدهد ( .)18بررسي اثر

كشت بر خصوصيات جوانهزني بذر اسپرس انجام

عمق كشت در غالت نيز نشان داد كه استقرار

شد.
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طول ريشهچه و ساقهچه تمامي گياهچههاي هر

مواد و روشها
به منظور تعيين مناسبترين عمق كشت
اسپرس 15 ،عدد گلدان پالستيکي به ارتفاع 20
سانتيمتر و قطر  10سانتيمتر انتخاب شدند و
در هر يک از گلدانها ميزان  1كيلوگرم خاک
ريخته شد .در هر گلدان  13عدد بذر در چهار
عمق ( 0/3شاهد) 4/3 ،5 ،1/3 ،سانتيمتر
كاشته شدند .گلدانها تحت شرايط گلخانه و به
موقع آبياري شدند .علفهاي هرز نيز وجين شده
و پس از رويش جوانهها شمارش بذور جوانهزده
هر روز و در يک زمان معين انجام شد .همچنين
شمارش روزانه بذرهاي جوانهزده براي اندازه-
گيري سرعت و درصد نهايي جوانهزني انجام
گرفت و پس از هشت روز درصد و سرعت نهايي
جوانهزني از طريق رابطه يک ( )15و سرعت
جوانهزني با استفاده از رابطه  )25( 2محاسبه
شد.
رابطه (:)1

 G 100
N

گلدان با استفاده از خطكش ميليمتري اندازه-
گيري شد .طول گياهچه نيز با استفاده از رابطه
 5به دست آمد.
رابطه (:)5
طول ساقهچه  +طول ريشهچه = طول گياهچه

با داشتن درصد جوانهزني و طول گياهچه
شاخص بنيه بذر براي هركدام از تيمارها
محاسبه شد .در زمان برداشت نيز بوتهها بطور
كامل از گلدانها خارج شده و وزن تر كل اندام
اندازهگيري و سپس از ناحيه طوقه قطع گرديد و
وزن تر ريشه و اندام هوايي اندازهگيري شد ،پس
از محاسبه وزن تر ،محصول برداشت شده به
مدت  48ساعت درون آون قرار داده شد و در
دماي  20درجه سانتيگراد خشک گرديد .سپس
نمونهها از آون خارج و با ترازوي ديجيتال با دقت
 0/0001گرم توزين گرديد و وزن خشک اندامها

GP 

نيز محاسبه گرديد .در پايان معنيدار بودن همه
تيمارها مورد بررسي قرار گرفت و دادههاي

كه در اين رابطه  ،GPدرصد جوانهزني ،G ،تعداد

آزمايشي با استفاده از نرم افزار آماري SPSS

بذور جوانهزده ،N ،تعداد كل بذور ميباشد.

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .مقايسه

رابطه (:)2

Si
Di

n

GR  
i 1

در رابطه باال  ،Siتعداد بذور جوانهزده در هر
شمارش ،Di ،تعداد روز تا شمارش  nام و ،n
دفعات شمارش است .پس از مدت زمان الزم از
كشت بذور ( 50روز) و رشد مطلوب گياهچهها،

ميانگين با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال  3درصد انجام شد.
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وزن تر ريشهچه و وزن خشک ساقهچه در 4

نتایج
تاثير عمق كشتهاي مختلف بر خصوصيات گونه
 Onobrychis. sativaطول ريشهچه و ساقهچه،
گياهچه ،بنيه بذر ،وزن تر و خشک ريشهچه و
ساقهچه و درصد جوانهزني (جدول  )1نشان مي-
دهد كه بين ميانگين خصوصيات مورد برسي
گونه  Onobrychis. sativaدر اعماق مختلف
كاشت در بعضي تيمارها اختالف معنيدار وجود
دارد و در برخي ديگر اختالف معنيداري

تيمار مختلف ،اختالف معنيدار در سطح 3
درصد و نيز بين ميانگين طول ريشهچه ،طول
ساقهچه ،طول گياهچه ،بنيه بذر ،درصد جوانه-
زني و سرعت جوانهزني در تيمارهاي مختلف
اختالف در سطح يک درصد معنيدار است .و
بين ميانگين وزن تر ساقهچه و وزن خشک
ريشهچه در تيمارهاي مختلف اختالف معنيدار
مشاهده نشد.

مشاهده نميشود .به اين ترتيب كه بين ميانگين
جدول  - 1تجزيۀ واريانس جوانهزني گونۀ  O. sativaدر عمق كشتهاي مختلف
ميانگين مربعات
منابع تغيير
ويژگي
52/522
بين گروهها
طول ريشهچه
2/545
خطا
12/525
بين گروهها
طول ساقهچه
1/551
خطا
145/882
بين گروهها
طول گياهچه
4/405
خطا
145/882
بين گروهها
بنيه بذر
4/405
خطا
0/505
بين گروهها
وزن تر ريشهچه
0/085
خطا
0/352
بين گروهها
وزن تر ساقهچه
0/191
خطا
0/002
بين گروهها
وزن خشک ريشه چه
0/003
خطا
0/025
بين گروهها
وزن خشک ساقهچه
0/003
خطا
333/385
بين گروهها
درصد جوانهزني
58/912
خطا
1/852
بين گروهها
سرعت جوانهزني
0/192
خطا
* اختالف معنيدار در سطح  3درصد
** اختالف معنيدار در سطح يک درصد

درجه آزادي
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12

F
28/828

سطح معنيداري
**0/000

10/552

**0/001

55/555

**0/000

55/555

**0/000

5/315

*0/049

2/810

0/083

1/532

0/504

3/092

*0/012

8/052

**0/005

9/324

**0/002
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همانگونه كه شکل  1نشان ميدهد كه تيمار

به شاهد بيشتر بوده و با آن اختالف معنيدار

عمق  1/3بر درصد جوانهزني تاثير كمتري دارد،

دارد (شکل  .)4شکل  3Aنشان ميدهد كه عمق

به طوري كه اختالف آن با شاهد معنيدار نمي-

 1/3سانتيمتر بر وزن تر ريشهچه تاثير كمتري

باشد اما تاثير عمق  5و  4/3بيشتر از شاهد بوده

دارد ،به طوري كه اختالف آن با شاهد معنيدار

و اختالف تيمار عمق  5با شاهد معنيدار نبوده و

نميباشد و عمق  5و  4/3سانتيمتر تاثير

تيمار عمق  4/3با شاهد اختالف معنيدار دارد.

كاهشي بر وزن تر ريشهچه داشته به طوري كه

بيشترين و كمترين مقدار سرعت جوانهزني به

تيمار عمق  5سانتيمتر با شاهد اختالف معني-

ترتيب مربوط به عمقهاي  5و  4/3سانتيمتري

دار ندارد ولي در عمق  4/3سانتيمتر اختالف

بوده كه با شاهد اختالف معنيداري دارند (شکل

معنيدار با شاهد مشاهده شد .شکل  3Bنشان

 .)2مقايسه ميانگين طول ساقهچه در عمقهاي

ميدهد كه عمق  1/3سانتيمتر بر وزن خشک

مختلف نشان ميدهد كه تاثير عمق  1/3سانتي-

ريشهچه تاثير كمتري دارد ،به طوري كه اختالف

متر بر طول ساقهچه نسبت به تيمارهاي  5و

آن با شاهد معنيدار نميباشد و تاثير عمق 5و

 4/3كمتر بوده است به طوري كه اختالف آن با

 4/3سانتيمتر بيشتر از شاهد بوده و با آن

شاهد معنيدار نميباشد .اگرچه عمق  5و 4/3

اختالف معنيدار دارند .شکل  5Aنشان ميدهد

سانتيمتر نسبت به شاهد تاثير بيشتري بر طول

كه عمق  1/3بر وزن تر ساقهچه تاثير كمتري

ساقهچه داشته اما در عمق  5سانتيمتر نسبت

دارد ،به طوري كه اختالف آن با شاهد معنيدار

به شاهد اختالف معنيداري مشاهده نشد ولي

نميباشد اما تاثير عمق  5و  4/3بيشتر از شاهد

در عمق  4/3سانتيمتر نسبت به شاهد اختالف

بوده و با آن اختالف معنيداردارد .شکل  5Bنيز

معنيدار مشاهد شد (شکل  .)5مقايسه ميانگين

نشان ميدهد كه عمق  1/3سانتيمتر بر وزن

طول ريشهچه در عمقهاي مختلف نشان مي-

خشک ساقهچه تاثير كمتري دارد ،به طوري كه

دهد كه عمق  1/3سانتيمتر نسبت به شاهد بر

اختالف آن با شاهد معنيدار نميباشد .تاثير

طول ريشهچه تاثير كمتري دارد به طوري كه

عمق  5و  4/3سانتيمتر بيشتر از شاهد بوده و با

اختالف آن با شاهد معنيدار نميباشد .در

آن اختالف معنيدار دارند.

صورتيكه تاثير عمق  5و  4/3سانتيمتر نسبت
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شکل  -1مقايسۀ ميانگين اثر عمق و در صد جوانهزني  O. sativaعمق كشتهاي مختلف
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شکل  -2مقايسۀ ميانگين سرعت جوانهزني  O. sativaدرعمق كشتهاي مختلف
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شکل -5مقايسۀ ميانگين طول ساقهچه  O. sativaدرعمق كشتهاي مختلف
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شکل  -4مقايسۀ ميانگين طول ريشهچه  O. sativaدرعمق كشتهاي مختلف
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شکل  -3مقايسۀ ميانگين وزنتر و خشک ريش هچه  O. sativaدر عمق كشتهاي مختلف
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شکل  -5مقايسۀ ميانگين وزنتر و خشک ساقهچه  O. sativaدر عمق كشتهاي مختلف

براي بررسي اختالف ميانگين بين تيمارها و

مشاهده ميشود و در ساير عمقها اختالف

شاهد آزمون دانت انجام شد (جدول  .)2نتايج

معنيدار مشاهده نميشود .در مورد وزن خشک

آزمون دانت نشان ميدهد كه طول ريشهچه در

ريشهچه در هيچ كدام از عمقهاي كشت

عمقهاي  1/3و  5سانتيمتر اختالف معنيدار

اختالف معنيدار مشاهده نشد .از نظر درصد

در سطح  3درصد وجود دارد .در عمق 4/3

جوانهزني در عمقهاي  1/3و  5سانتيمتر

سانتيمتر اختالف معنيدار مشاهده نميشود.

اختالف معنيدار مشاهده شد و در عمق 4/3

بين طول ساقهچه و شاهد در كليه عمقها

سانتيمتر اختالف معنيدار مشاهده نشد .بين

اختالف معنيدار وجود دارد .در مورد وزن تر

سرعت جوانهزني و شاهد در عمقهاي  1/3و 4

ريشهچه ،وزن تر ساقهچه و وزن خشک ساقهچه

سانتيمتر اختالف معنيدار وجود دارد و در عمق

فقط در عمق  1/3سانتيمتر اختالف معنيدار

 5سانتيمتر اختالف معنيدار وجود ندارد.
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جدول  - 2مقايسه ميانگين بين تيمارها با شاهد (آزمون دانت)
ويژگي

گروهها

طول ريشهچه

1

*

9/05230

1/08502

2

*5/50230

1/08502

5
طول ساقهچه

وزن تر ريشهچه

وزن تر ساقهچه

وزن خشک ريشهچه

وزن خشک ساقهچه

سرعت جوانهزني

n.s

1/93000

1/08502

1

*4/34300

0/91145

2

*4/55230

0/91145

5

*

2/95230

0/91145

1

*0/39230

0/20220

2

0/34300 n.s

0/20220

5

n.s

0/20220

*

0/22300

1

0/833000

0/509055

2

0/555230 n.s

0/509055

5

0/315300 n.s

0/509055

1

n.s

0/094230

2

n.s

0/058230

0/49820

5

0/018300 n.s

0/49820

1

*0/184300

0/042252

2

درصد جوانهزني

اختالف ميانگين

اشتباه استاندارد

n.s

0/49820

0/114300

0/042252

5

0/91000 n.s

0/042252

1

*22/300

3/820

2

*

19/000

3/820

5

1/000 n.s

3/820

1

*1/55000

0/50928

2

n.s

5

*

0/55000

0/94230

0/50928
0/50928

* اختالف معنيدار در سطح  3درصد :n.s ،عدم اختالف معنيدار

بحث و نتیجهگیری
اسپرس داراي ويژگيهاي خاصي است كه به

ريشههاي اصلي و فرعي عميق و قوي ،نسبت

سازگاري خوب اين گونه مرتعي در مناطق

سطح برگ به وزن خشک پائين و در نتيجه سطح

خشک كمک ميكند .اسپرس به دليل داشتن

تبخير كم ،مقاومت روزنهاي باال در محيطهاي
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خشک و عدم ريزش برگها در زمان رسيدن

سانتيمتر مشاهده شد .با افزايش عمق ،جوانهزني

كامل ،در مقابل خشکي مقاوم بوده و با خاکهاي

به طور منظم كاهش يافت و كمترين ميزان در

عميق و گچي سازگاري دارد و قادر است از عمق

عمقهاي  5و  4/3سانتيمتر ديده شد .كاهش

 180سانتيمتري خاک رطوبت جذب نمايد كه

درصد جوانهزني با افزايش عمق در برخي

حاكي از گسترش ريشههاي اين گياه در اين

مطالعات

است

عمق است ( .)15همچنين اين گياهان با توليد

(.)2،18،50كاهش شديد طول ريشهچه ،طول

غالف باعث ميشوند كه پس از رسيدگي كامل

ساقهچه ،درصد جوانهزني ،سرعت جوانهزني در

زماني كه بذرها روي خاک ميريزند مانع رسيدن

تيمارهاي  4/3سانتيمتري عمق كشت نسبت به

رطوبت به بذر شوند .اين ويژگي همراه با سازوكار

شاهد نشان دهنده تأثير شديد عمق كشت بر

سختي بذر ،اين امکان را به وجود ميآورد كه

صفات مذكور ميباشد .وجود چنين تاثير فاحشي

بذرهاي توليدي در شرايط خشکي طوالني،

نشان دهنده اهميت فوقالعاده عمق كشت بر

قدرت زندهماني خود را حفظ كنند و فقط زماني

روي خصوصيات جوانهزني ،رشد و توليد گونۀ

براي جوانهزني تحريک شوند كه رطوبت به اندازه

اسپرس ميباشد .دليل اصلي عدم جوانهزني در

كافي در خاک وجود داشته باشد (.)12

عمقهاي بيشتر ،ايجاد خواب ثانويه در بذر است

نتايج نشان داد كه تيمارها بر خصوصيات جوانه-

( .)3،9،10دليل القاي خواب ثانويه هنوز بطور

زني و رشد گياهچه شامل :وزن تر ريشهچه و
وزن خشک ساقهچه در سطح  3درصد تاثير
معنيداري دارند و بر درصد جوانهزني ،سرعت
جوانهزني ،طول ريشهچه ،بنيه بذر ،طول
گياهچه ،طول ساقهچه در سطح يک درصد تاثير
معنيدار دارند .ولي بر وزن تر ساقهچه و وزن
خشک ريشهچه تاثير معنيداري ندارند .در مورد
درصد جوانهزني نتايج تجزيه واريانس نشان داد
كه درصد جوانهزني بذور تحت تاثير عمق كاشت
بود و اثر تيمارهاي عمق كشت بر ميزان جوانه
زني بذور اسپرس در سطح يک درصد معنيدار
بود .بيشترين درصد جوانهزني در عمق 0/3

به

اثبات

رسيده

كامل روشن نشده است .بعضي از محققين دليل
آن را سخت شدن تبادالت گازي با افزايش عمق
قرارگيري بذر ميدانند .بخصوص به نظر ميآيد
كه اين امر ممکن است به علت عدم وجود O2

( )9،10يا افزايش ميزان  )20( CO2كه ناشي از
متابوليسم بذر است بوجود آيد ( .)9به بيان ديگر
با افزايش عمق نسبت  O2/CO2كاهش مييابد .از
طرف ديگر رفتار جوانهزني بذر با افزايش عمق
ممکن است به انرژي ذخيره شده در بذر نيز
بستگي داشته باشد ،چرا كه در برخي آزمايشات
معلوم شده است كه در بعضي گونهها ،حتي در
شرايط عدم وجود اكسيژن كافي و تنها با فراهم
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بودن انرژي الزم ،متابوليسم بذر شروع ميشود

در يک نتيجهگيري كلي ،ميتوان بيان كرد كه با

( .)1كاشتهاي عميقتر ممکن است استقرار

افزايش عمق كشت ،جوانهزني اسپرس كاهش

گياهچه را به دليل ميزان آب بيشتر در قسمت

شديدي پيدا ميكند كه ممکن است ناشي از نياز

دانه كه باعث جوانهزني و سبز شدن بهتر مي-

به نور يا اكسيژن براي جوانهزني باشد .اما دليل

شود ،افزايش دهد در غير اينصورت ،عملکرد به

اصلي كاهش جوانهزني القا خواب ثانويه در عمق-

دليل تأخير در سبز شدن بعد از زمان مطلوب،

هاي بيشتر ذكر شده است ( .)28،58به عالوه

كاهش خواهد يافت ( .)28همانگونه كه در

كاهش جوانهزني با افزايش عمق ممکن است

شکلهاي  1تا  5مشخص شده است كليه عمق-

مربوط به كاهش انرژي ذخيرهاي بذر باشد.

هاي كشت بر صفات مورد مطالعه اثر بازدارنده

بنابراين يک محدوده بهينه براي عمق دفن به

داشت و با افزايش ميزان عمق كشت بر

منظور افزايش جوانهزني نهالها و متعاقب آن

خصوصيات بازدارندگي آن افزوده شده است ،به

رشد نهال وجود دارد ( .)14بهطور كلي به نظر

طوري كه عمق كشت  0/3و  4/3سانتيمتر به

ميرسد در شرايط نامناسب ،مانند فشردگي

ترتيب كمترين و بيشترين اثر بازدارندگي را

خاک ،غرقاب يا عمق زياد قرارگيري بذر ،بذرها تا

نسبت به شاهد بر خصوصيات جوانهزني و

زمان ايجاد شرايط مناسب ،از جوانهزني خودداري

رويشي گونۀ اسپرس داشت .داليل بيولوژيکي

ميكنند زيرا در اين شرايط جوانهزني ،مخرب و

براي درک اثر بازدارندگي عمق ،هنوز به طور

براي گياهچه نابود كننده است .به محض دريافت

كامل مشخص نشده است .اما مسائلي از قبيل

عاليم مناسب زيستي مانند نور ،دما ،بارندگي و

فقدان نور ،كاهش تبادل گازها و حضور دي

...يا شرايط زراعي مطلوب ،مثل آمادهسازي

اكسيد كربن حاصل از فعاليتهاي بيولوژيکي

مناسب بستر بذر ،بذرها جوانهزني خود را آغاز

خاک و همچنين كاهش ذخيره انرژي بذر در

ميكنند ( .)10با توجه به عمقهاي انتخاب شده

عمقهاي باال در اين رابطه قابل ذكر است

براي اين پژوهش ،مشخص شد كه عمقهاي

( .)8،23بذرهاي كه در اعماق زياد دفن مي-

كمتر و نزديک به سطح خاک به علت اينکه

شوند ،معموالً تعداد نهالهاي كمتري مستقر

زودتر جوانه ميزنند و رشد ميكنند ،از قدرت

ميكنند .به دليل اينکه قبل از جوانهزني و

رويش باالتري برخوردار هستند ليکن ساير

رسيدن به سطح خاک از بين ميروند .يا به دليل

مؤلفههاي رشدي آنها نيز باالتر خواهد بود و

كمبود اكسيژن ،نور و نوسان دما قادر به جوانه-

عمق كشت زياد افت عملکردي شديدي در پي

زني نيستند (.)58

خواهد داشت .بنابراين در برنامههاي بذركاري به
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،اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه عمق كشت

منظور احياء و اصالح مراتع بخصوص در مناطق

مناسبترين عمق كشت گونههاي مهم در امر

خشک و بياباني با استفاده از گونه مذكور

اصالح و احياء مراتع را به منظور مديريت بهينه

بايستي سعي شود بذور حتيالمکان در عمقهاي

.و عملکرد باالي محصول تعيين كرد

 ضمن اينکه بايد با.سطحي خاک قرار گيرند
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