فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران ،سال هشتم ،شماره سوم ،پیاپی  ،29پاییز  ،1396صفحات 35.............................................................. 45-35

بررسی اثرپوششدارکردن بذربرجوانهزنی گونه خُلَر ( )Lathyrus sativusتحت شرایط
مختلف تنش رطوبتی وعمق کاشت
محمد باقر ناهیدی* ،1حمید رضا محرابی 2،علی آریاپور

3

تاریخ دریافت  96/4/23 :تاریخ پذیرش96/8/23 :

چکیده
این تحقیق به منظورشناخت شیوههای پوششدارکردن بذر بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی خلر
( )Lathyrus sativusتحت شرایط مختلف تنشهای رطوبتی وعمق کاشت درمنطقه بروجرد انجام
گردید .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد .تیمار
درصد رطوبت خاک (تنش خشکی) درسه سطح14، 9و 21درصد وزن خاک خشک ،تیمارعمق کاشت
در دو سطح سه برابر قطر بذر و کشت در سطح و تیمار ماده پوشش دهنده در چهارسطح شاهد بدون
پوشش( ،)NCماده باپایه آلی (،)OCماده باپایه هیدروژل ( )HCوماده باپایه معدنی ( )CCاستفاده
گردید .درصد جوانهزنی گیاه با استفاده از آزمونهای تجزیه واریانس و چند دامنهای دانکن ،مورد
ارزیابی و اندازهگیری قرارگرفت .اثرات متقابل سهگانه نشاندهنده آن است که درصد جوانهزنی
درسطح رطوبت  21درصد وعمق کاشت سه برابر قطر بذر درهمه تیمارهای پوششدهنده بذرنسبت به
سطح رطوبت  9و  14درصد درعمق کاشت سطحی و سه برابر قطر بذر بسیار بیشتر میباشد .در
سطوح رطوبتی  9و 14درصد در عمق کاشت سطحی ،جوانهزنی یا صورت نگرفته یا به میزان
بسیارکمی صورت گرفته است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پوششدارکردن بذر برروی
درصد جوانهزنی گونه خلر از لحاظ آماری تاثیرمعنیداری نداشته است.
واژههای کلیدی:خُلَر ،درصد جوانهزنی ،تنش رطوبتی ،عمق کاشت.

 - 1نویسنده مسئول:دانشجوی فارغ التحصیل کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
Email: Mohammadbaghernahidi@gmail.com
 - 2گروه مرتعداری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران

 - 3گروه مرتعداری ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
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مقدمه
گونه خلر ( )Lathyrus sativusبه خانواده
لگومینه (نخودیان) تعلق دارد و یکی از 150
گونه ،جنس  Lathyrusاست .با وجود آنکه،
تعداد کمی از گونههای این جنس به عنوان
محصوالت زینتی و زراعی کشت میشود ،اما
خلر تنها گونه این جنس است که به صورت
گسترده به عنوان محصول غذایی کشت میشود
( .)16 ،5گونههایLathyrusدارای تنوع ژنتیکی
باال هستند وبه طورگسترده جهت تامین اهداف
چند گانه شامل غذا ،خوراک و علوفه
درکشورهای آفریقایی مانند اتیوپی ،مصر،
مراکش ،الجزایر و لیبی و در برخی از کشورهای
خاورمیانه مانند عراق ،ایران ،افغانستان ،سوریه و
لبنان؛ و به میزان کمتر دربرخی ازکشورهای
جنوب اروپا مانند پرتغال ،اسپانیا ،و ایتالیا کشت
میشود ( .)18 ،17در گونه خلر در مقایسه با
سایر لگومها ،ویژگیهای مربوط به تحمل
خشکی مورفولوژیکی ،از جمله برگهای باریک،
ساقه با حاشیههای بالدار و سیستم ریشهای
عمیق وگسترده توسعه یافته است ( .)8توان
تحملپذیری باال در دمای شدید و رشد در
مناطق متنوع با میزان دامنه بارندگی ساالنه
 1500-300میلیمتر از ویژگیهای ذاتی خلر
است ( )3و عالوه بر مقاومت قابل مالحظه آن
در مقابل خشکی ( ،)19 ،8تحمل آن در برابر
بارش و سیالب شدید باال میباشد و از طرف
دیگر سیستم ریشهای مقاوم و قابل رسوخ آن
سبب گسترش آن در انواع خاکها از جمله
خاکهای خیلی فقیر ،در شرایط غرق آبی و
خاکهای رسی سنگین میشود ( .)5استحکام

قابل مالحظه خلر همراه با قابلیت ذاتی
بیولوژیکی آن برای تثبیت نیتروژن اتمسفری
سبب شده است که خلر یک محصول جذاب
برای شرایط نا مطلوب باشد ( .)3عالوه بر این با
توجه به نیاز آبی کمتر و تحمل به خشکی باال،
کشاورزان مناطق کم باران یا خشک این
محصول حیاتی را به عنوان منبع تامین ارزان
پروتئین و نشاسته کشت میکنند (.)8 ،1
دانههای خلر حاوی 18/2-34/6درصد پروتئین،
 6درصد چربی 58/2،درصد کربوهیدرات (حدود
 35درصد نشاسته) 1/5 ،درصد ساکارز6/8 ،
درصدپنتوسان 3/6،درصد فیتین 1/5 ،درصد
لیگنین 6/69 ،درصد آلبومین 1/5،درصد
پرومالین13/3،درصد گلوبولین و 3/8درصد
گلوتلین میباشد ( )5از این رو نقش مهمی
درکاهش سوء تغذیه جهانی ایفامیکند (.)3
سطح وسیعی از مراتع ایران را مراتع فقیر
تشکیل میدهند و از طرف دیگر تخریب و
بهرهبرداری بیرویه از مراتع کشور در سالهای
گذشته ،توجه به مقوله اصالح و احیاء مراتع را
بیش از پیش ضرروت بخشیده است .اجرای
برنامه بذرکاری ومرتعکاری به دلیل شرایط
سخت آب و هوایی ،امکان شکست عملیات
اصالحی را افزایش میدهد ،به طوریکه هرساله
وقت و هزینه زیادی صرف پروژههای بذرکاری
میشود و عواملی مانند خشکسالی و تنش
خشکی و عمق نامناسب خاک باعث میگردد
که بذور کشت شده جوانه نزده و یا پس از
جوانهزنی امکان استقرار نداشته باشد .بنابراین
پوششدارکردن بذرمیتواند بارفع محدودیتهای
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استرس خشکی و عمق نامناسب کشت ،قدرت
جوانهزنی و در نتیجه موفقیت پروژههای
مرتعکاری را افزایش دهد .در واقع پوششدار
کردن بذرها با مواد مختلف،سبب میشود که
بذرها در مقابله با محدودیتهای مختلف ازقبیل
کمبودآب ،قابلیت دسترسی به مواد مغذی،
رطوبت بذرو دمای مطلوب از توانایی الزم
برخوردار باشند ( )6و موجبات تسهیل در
جوانهزنی و رشد اولیه را ،به ویژه در شرایطی که
آب و مواد غذایی دارای محدودیت هستند،
افزایش دهد ( .)22 ،10بذرها با مواد مختلفی
پوششدار میشوند از قبیل مواد مغذی (،11
 ،)15 ،13هورمونها (کارانام و وادز،)2010 ،
پوششهای دمای فعال ( )24 ،4و جاذبهای
آب (.)7 ،6به منظور بررسی اثر پوششدار کردن
بذر بر روی ویژگیهای گیاهان مطالعات
متعددی در اقصی نقاط جهان انجام گردیده
است که در ادامه بحث به برخی از آنها اشاره
میشود .رحمان و فاروق ( (2013تاثیر
پوششدار کردن بذر دو گونه از برنج را بر روی
طول برگ ،پنجهزنی ،روابط آب (آب و پتانسیل
اسمزی) ،باروری سنبل ،بازده دانه و کیفیت دانه
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این محققان نشان
داد که پوششدار کردن بذرها تاثیر قابل
مالحظهای بر روی فاکتورهای مورد مطالعه دارد.
گوریم و اش ( )2015در پژوهشی به بررسی
تاثیر پوشش جذاب آب در جوانهزنی بذرهای
جو ،چاودار و گندم پرداختند که نتایج حاکی از
آن بود که در بذرهای پوششدار شده میزان
تولید بیوماس باال میباشد .ویلیامز و همکاران
( )2016تاثیر پوششدار کردن را در بذرهای
چهار گونه بومی از چهار منطقه در غرب ایالت

متحده را تحت بررسی قرار دادند .نتایج آنان
نشان داد که با پوششدار کردن بذر ،تحت
تیمارهای مختلف دما و آب در هر چهار گونه
هیچ گونه تاثیری در جوانهزنی گونهها حاصل
نمیشود و یا اینکه تاثیرات آن منفی است .در
داخل ایران نیز مطالعات متعددی در زمینه
اثرپوششدارکردن درشرایط تنش خشکی وعمق
مختلف کاشت ،بر روی گونههای مختلف مرتعی
انجام گرفته است .از جمله محرابی و همکاران
( )1389با بررسی بذرهای گونه مرتعی توت
روباهی ( ،)Sanguisorba minorاثر متقابل سه
گانه رطوبت خاک ،عمق کاشت و نوع ماده
پوششدهنده را بر روی جوانهزنی این گونه مورد
بررسی قرار دادند که بر اساس آن ،نتایج نشان
داد که در سطوح رطوبتی  14 ،9و  21درصد و
عمق کاشت سطحی ،همواره درصد جوانهزنی در
همه تیمارهای پوششدهنده نسبت به تیمار
شاهد به طور معنیداری بیشتر بوده است .در
مطالعات مشابه دیگر ازجمله درویش و همکاران
( )1391با بررسی شاخص بنیه در گونه چاودار
( ،)Secale montanumرضایی و همکاران
( )1391با بررسی وزن خشک در گونه گون
گزی ( ،)Astragalus brachycalyxتوکلی و
همکاران ( )1392با بررسی شاخص بنیه در
گونه یونجه معمولی ( )Medicago sativaنشان
دادند که درصد رطوبت خاک و عمق خاک بر
روی فاکتورهای مورد بررسی موثر است ،در
حالی که پوششدار کردن بذرها به لحاظ آماری
چندان تاثیری بر فاکتورهای مورد بررسی
ندارد.سعادت و احتشامی ( )1395نیز با
پوششدار کردن بذر ذرت رقم  640NSبا
باکتریهای محرک رشد و عناصر ریز مغذی به
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بررسی تاثیر آن بر روی جوانهزنی آنپرداختند که
نتایج حاکی از آن بود که پوششدار کردن بذر
سبب بهبود درصد جوانهزنی میگردد.
مواد و روشها
دراین پژوهش به منظور پوششدارکردن بذر،
مطالعات در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانهای
انجام گردید .نمونه بذرگونه خلر به طورتصادفی
ازکیسههای بسته بندی شده بذرگیاه خلر
ازمرکز تولید بذر واقع دراستان اصفهان (پاکان
بذر) درتاریخ  91/1/20تهیه گردید .سپس نمونه
بذر به آزمایشگاه تحقیقاتی کشاورزی ومنابع
طبیعی واقع دردانشکده کشاورزی دانشگاه
آزاداسالمی واحد بروجرد منتقل و عملیات
جداسازی مواد زائد آن انجام گردید.آزمونهای
خلوص بذر وتعیین وزن هزاردانه،تعداد
بذردرگرم وآزمون قوه نامیه براساس
دستورالعمل ISTAانجام گردید (توکل افشاری و
همکاران .)1387 ،با توجه به این که ازبین
عوامل محیطی،خاک بیشترین تاثیر را بر روی
موادپوششدهنده بذر میگذارد ،بنابراین جهت
همسانسازی بیشتر محیط اتاقک رشد
(گلخانه) با شرایط رویشگاه طبیعی ،از زیر افقA
خاک واقع در مراتع مجاور دانشکده کشت و
صنعت ،به منظور فراهم کردن بسترکاشت
استفاده گردید .برای کاهش خطا ،عملیات
همگن کردن خاک با الک  0/8سانتیمتر انجام
شد وخاک الک شده را درهوای آزاد پهن گردید
تاخشک شود.سپس به مقدار  1181گرم خاک
خشک را درداخل گلدانهایی با قطر دهانه 8
سانتیمتر که درکف آن دو عددکاغذصافی
قراردارد،ریخته شد و در ادامه بذرها به تعداد 5

عدد با توجه به نوع پوشش بذر درداخل
هرگلدان با فواصل مساوی وبه صورت
مدورکشت گردید .این طرح به صورت آزمایش
فاکتوریل درقالب طرح کامال تصادفی باسه تکرار
به اجرا درآمد .تیمار درصدرطوبت خاک (تنش
خشکی) درسه سطح  %9و  %14و  %21وزن
خاک خشک،تیمارعمق کاشت در دو سطح سه
برابر قطر بذرو کشت درسطح و تیمار ماده
پوششدهنده در چهار سطح شاهد ،بدون
پوشش( ،)NCماده باپایه آلی (، )OCماده باپایه
هیدروژل( )HCو ماده باپایه معدنی()CC
استفاده گردید .نتایج حاصل از آزمونها
بااستفاده از نرم افزارهای  Spssو  Excelمورد
تجزیه وتحلیل قرارگرفت وجدول تجزیه واریانس
وجدول مقایسه میانگینها براساس آزمون چند
دامنهای دانکن انجام گردید.
نتایج
نتایج حاصل ازآنالیز واریانس نشان داد که از
بین اثرات اصلی تیمارها،درصدرطوبت خاک و
عمق کاشت به ترتیب درسطح معناداری  1و 5
درصد بر درصد جوانهزنی گیاه گونه خلر
( )Lathyrus sativusمؤثر بودهاند ،در حالیکه
نتایج پوشش بذر ،بر درصد جوانهزنی گیاه ،اثر
معناداری نداشته است .همچنین اثر متقابل
تیمارهای درصد رطوبت خاک و نوع پوشش بذر
و همچنین تیمارهای عمق کاشت و نوع پوشش
بذر ،اثرمتقابل تیمارهای درصدرطوبت خاک
وعمق کاشت و نیز اثرات سه گانه درصد رطوبت
خاک،عمق کاشت ونوع پوشش بذر،روی
درصدجوانهزنی معنیدارنشدهاند (جدول .)1
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جدول -1تجزیه واریانس تأثیرسطوح مختلف درصد رطوبت،عمق کاشت و پوشش بذر بردرصدجوانهزنی گونه خلر
درجه آزادی

منابع تغییرات

میانگین مربعات درصدجوانه زنی

رطوبت

2

**

عمق

1

*

ns

2001/508

3459/910

پوشش بذر

3

رطوبت خاک ،عمق کاشت

2

ns

رطوبت خاک ،پوشش بذر

6

148/243ns

عمق کاشت ،پوشش بذر

3

ns

رطوبت خاک ،عمق کاشت ،پوشش بذر

6

ns

ضریب تغییرات()CV

100/781
124/635

118/446
103/436

4/ 66
* و **  :به ترتیب درسطح  5و  1معنیدار درصدو  nsغیرمعنیدار

مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای اجرائی
با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن،درسطح
احتمال 1درصدخطا ،عدم معناداری تفاوت میان
سطوح رطوبتی مختلف را درمیزان درصد
جوانهزنی نشان داد؛ هرچند ،دراین تحلیل،
جوانهزنی بیشتری درسطح رطوبتی  %21نسبت
به سطوح رطوبتی  %9و  %14مشاهده شده
است ،اما به لحاظ آماری،اختالف معناداری بین

سطوح مختلف رطوبتی مشاهده نگردید .به
لحاظ عمق کاشت ،درمیزان درصد جوانه زنی
گیاه،تفاوت معناداری درسطح احتمال  1درصد
مشاهده گردید وبین تیمارهای پوششدهنده
بذر ،به لحاظ درصدجوانهزنی ،اختالف معناداری
مشاهده نگردید( جدول.)2

جدول  -2مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بردرصدجوانهزنی گونه خلر باکاربردآزمون چنددامنهای دانکن (در سطح )%5
صفات

رطویت

عمقکاشت

پوشش بذر

تیمار

درصد جوانه زنی

 9%وزن خاک خشک

53/11ab

14%وزن خاک خشک

36/13b

21%وزن خاک خشک

54/15a

سطحی

28/30b

 3برابر قطر بذر

53/13a

بدون پوشش ()NC

40/27a

ماده با پایه آلی )(OC

42/40a

ماده با پایه هیدروژول )(HC

22/43a

ماده با پایه معدنی )(CC

36/43a
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نتایج حاصل از بررسی اثر متقابل نوع ماده
پوششدهنده بذر و درصد رطوبت خاک ،نشان
داد که بیشترین درصدجوانهزنی درهمه
تیمارهای پوششدهنده بذر ،مربوط به سطح
رطوبتی 21درصددرتیمارپوششدهنده ماده با
پایه معدنی( )CCبه مقدار  50درصد میباشد و
از این لحاظ بین سه نوع ماده پوشش دهنده و
تیمار شاهد ،اختالف معنیداری مشاهده
نمیشود.کمترین درصد جوانهزنی هم در
M 21%

تیمارپوششدهنده ماده با پایه هیدروژل ()HC
و درمیزان رطوبت 14درصد ،به مقدار  15درصد
مشاهده گردیدکه از این نظر ،باهمه تیمارهای
پوششدهنده بذردرسطوح مختلف رطوبتی
اختالف دارد ،اما این اختالف به لحاظ آماری
معنادار نیست .به طورکلی ،به لحاظ درصد
جوانهزنی در هر یک از سطوح رطوبتی ،بین
تیمارهای پوشش دهنده بذر و تیمارشاهد(،)NC
تفاوت معناداری مشاهده نگردید(شکل .)1
M 9%

M 14%

60

a

ab

ab

ab
b

d

d

ef

40

d
c

e

30
20
10

درصد جوانه زنی( )%

b

50

0
CC

OC

HC

NC

درصد رطوبت خاک و ماده پوششدهنده
شکل -1اثرمتقابل نوع ماده پوششدهنده( HC ،OC ،NCو  )CCدر درصدرطوبت خاک 14 ،9و  21درصد بردرصدجوانهزنی گونه
خلر

دربررسی اثرمتقابل تیمارهای نوع ماده
پوششدهنده وعمق کاشت ،مشخص گردیدکه
باالترین درصد جوانهزنی درتمامی تیمارها
درعمق کاشت سه برابر قطر بذرصورت گرفته
است که در این میان ،درتیمارپوششدهنده ماده
با پـایه آلی ( )OCبیشترین میزان حاصل شده
است .بیشترین میزان تفاوت درصدجوانهزنی
درمیان سطوح کاشت ،ابتدا درتیمار بدون

پوشش( )NCبه مقدار  20تا  58درصد و سپس
در تیمار ماده پایه آلی ( )OCبه میزان  25تا
 59درصد مشاهده گردید .به لحاظ درصد جوانه
زنی ،در سایر تیمارها درسطوح کاشت سطحی و
کاشت سه برابر قطر بذر ،اختالف معناداری با
تیمار شاهد ( ،)NCمشاهده نشده است(شکل
.)2
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D0

D3
a

60

a

b

40

c
d

30

d
d

20
10

درصد جوانه زنی( )%

a

50

0
CC

OC

HC

NC

عمق کاشت و ماده پوششدهنده
شکل -2اثرمتقابل نوع ماده پوششدهنده( HC ،OC ،NCو  )CCدرعمق کاشت سطحی ( )D0و عمق کاشت سه برابر قطر بذر
( )D3بردرصدجوانهزنی گونه خلر

نتایج حاصل از بررسی اثرات متقابل سه گانۀ
تیمارهای درصد رطوبت خاک ،عمق کاشت و
نوع ماده پوششدهنده ،نشان میدهد که
بیشترین درصد جوانهزنی گیاه خلر در تمامی
سطوح رطوبتی ،در عمق کاشت سه برابر قطر
بذر ،صورت گرفته است .در شکل  3نیز مشاهده
میشود که تفاوت قابل مالحظهای در بین
تیمارهای پوششدهنده ماده با پایه هیدروژل

( )HCو ماده با پایه معدنی ( )CCبا تیمارهای
پوششدهنده ماده با پایه آلی (  )OCو تیمار
شاهد (  ،)NCدر سطح رطوبتی  14درصد
حاصل شده است؛ اما این تفاوت به لحاظ آماری
معنادار نشده است .به طور کلی ،به لحاظ درصد
جوانهزنی ،بین تیمارهای پوششدهنده بذر در
سطوح رطوبتی و عمق کاشت مختلف ،اختالف
معناداری مشاهده نگردید( .شکل .)3

شکل  -3اثر متقابل درصد رطوبت خاک ،عمق کاشت و نوع ماده پوششدهنده بر درصد جوانهزنی گونه خلر
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل ازتحقیق حاکی ازآن است که
اثرپوششدارکردن بذر بر روی فاکتورهای
مورداندازهگیری تحت شرایط تنش خشکی
وعمق کاشت درگیاه گونه خلر (Lathyrus
) sativusازلحاظ آماری اثر معنیداری نداشته
است .نتایج به دست آمده با یافتههای پژوهش
ویلیامز و همکاران ( )2016مشابهت دارد ،به
طوری که محققان مذکور با بررسی تاثیر
پوششدار کردن بذرهای چهار گونه بومی در
چهار منطقه از غرب ایالت متحده نشان دادند
که با پوششدار کردن بذر ،تحت تیمارهای
مختلف دما و آب در هر چهار گونه هیچ گونه
تاثیری در جوانهزنی گونهها مشاهده نمیشود و
بر این اساس محققان مذکور عنوان کردند که
شاید پوششدار کردن بذر برای بهبود استقرار
گیاهان بومی مناسب نمیباشد .همچنین در
مطالعات مشابه از جمله درویش و همکاران
( ،)1391رضایی و همکاران ( )1391و توکلی و
همکاران ( )1392یافته نشان داد که پوششدار
کردن بذر ،به لحاظ آماری چندان تاثیری بر
شاخص بنیه و وزن خشک گونههای مرتعی
مورد بررسی ندارد .نتایج بررسی درصدجوانهزنی
نشان داد که بین رطوبت درسطح  1درصد،عمق
درسطح  5درصداختالف معنیدار وجود دارد و
نوع پوشش بذرمعنیدارنشده است .این نتایج با
یافتههای درویش و همکاران ( ،)1391رضایی و
همکاران ( )1391و توکلی و همکاران ()1392
مشابهت دارد ،چنانکه نتایج پژوهش محققان

مذکور نشان داد که درصد رطوبت خاک و عمق
خاک بر روی بر شاخص بنیه و وزن خشک
گونههای مرتعی مورد بررسی موثر میباشد.
همچنین یافتههای پژوهش گوریم و اش
( 2015و  )2017نشان داد که پوشش جذاب
آب سبب افزایش جوانهزنی در گیاهان گونههای
جو ،چاودار و گندم میشود .همچنین بین اثرات
متقابل رطوبت وعمق،رطوبت و پوشش،عمق و
پوشش واثرات متقابل سه گانه اختالف
معنیداری مشاهده نگردید .بیشترین جوانهزنی
در سطح رطوبتی 21درصد و عمق کاشت سه
برابر قطر بذر حاصل گردید و با توجه به اختالف
پوشش شاهد با پوششهای دیگر اختالف
معناداری مشاهده نگردید .به طور کلی افزایش
عملکرد گیاه ،با افزایش رطوبت از  9درصد به
 21درصد ،و افزایش عمق کاشت،ازکشت
سطحی به کشت سه برابر قطر بذر امری بدیهی
است که علت آن نقش مثبت رطوبت وعمق
مناسب کاشت میتواند باشد .اگر چه نتایج
بررسی مواد پوششدهنده برروی -صفات
اندازهگیری نشان میدهد که اثر معناداری
حاصل نشده است ،ولی دربسیاری از موارد
تفاوت قابل مالحظهای را ایجاد کرده است .از
جمله ،در بررسی اثر متقابل تیمارها بر درصد
جوانهزنی ،بیشترین درصدجوانهزنی در رطوبت
 21درصد باپایه معدنی()CCحاصل گردید وکم
ترین درصد جوانهزنی دررطوبت  9درصد با پایه
حاصل هیدروژل( ،)HCحاصل شد که تفاوت
قابل مالحظهای را ایجاد کرده است .از دیدگاه
کاربردی و مرتعداری مهمترین بخش نتایج
بدست آمده مربوط به اثرهای سه گانه تیمارهای
عمق کاشت ،درصد رطوبت و نوع تیمار
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پوششدهنده است ،به طوریکه در بررسی
اثرهای سهگانه برروی شاخصهای مورد
اندازهگیری اثر معناداری به لحاظ آماری
مالحظه نگردید ،اما با توجه به اینکه هدف از
پوششدارکردن بذر ،موفقیت در پروژههای
بذرکاری باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و رفع
بسیاری از محدودیتهای محیطی دیگر است،
نقش پوششدارکردن بذر را در این گیاه،
نمیتوان انکارکرد .اگرچه بررسی سهگانه
تیمارها برروی شاخصهای مورداندازهگیری
نشان دادکه عملکرد این گیاه با افزایش رطوبت
وعمق روند افزایشی دارد ،اما مهمترین نتیجه
اثرهای سه گانه درقسمت  9درصد (خیلی
خشک) ،و کشت سطحی حاصل شده است .زیرا
در این حالت تیمارهای پوششدار رشد کرده و
تیمارهای بدون پوشش رشدی نداشته است،
بنابراین تیمارهای بدون پوشش در شرایط تنش
زیاد ،عملکردی نخواهند داشت (رضایی و
همکاران ،)1391 ،چرا که در شرایط خشک و
در سطح خاک چندان قادر به حفظ رطوبت
خود نیست و بذر در مجاورت هوا خشک
میشود و قادر به جوانه زدن نمیباشد (درویش
و همکاران .)1391 ،این امر از آن جهت حائز
اهمیت است که در پروژههای بذرکاری در
مراتع،بذر عمدتا در سطح خاک قرار میگیرد،
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که پوششدار
کردن بذر سبب افزایش درصد جوانهزنی و
احتمال موفقیت بیشتر ،پروژه های بذرکاری
میگردد (محرابی و همکاران.)1389 ،

نتیجهگیری نهایی
در این پژوهش تاثیر روشهای پوشش دار کردن
بذر در جوانهزنی گونه مرتعی خلر ( Lathyrus
 ،)sativusتحت شرایط مختلف تنشهای
رطوبتی و عمق کاشت مورد بررسی قرار گرفت.
برای این منظور درصد جوانهزنی گونه خلر در
سه تیمارتنش رطوبتی شامل رطوبت خاک
9،14و  21درصد و تیمارعمق کاشت دردوسطح
سه برابرقطربذر( )D3وکشت درسطح ()D0در
چهار تیمار مربوط به نوع ماده پوشش دهنده
شامل تیمارشاهدبدون پوشش(،)NCماده باپایه
آلی ( ،)OCماده باپایه هیدروژل ( )HCوماده با
پایه معدنی ( )CCمورد اندازهگیری قرار گرفت.
نتایج نشان دادکه درصد جوانهزنی درسطح
رطوبت  21درصد و عمق کاشت سه برابر قطر
بذر در همه تیمارهای پوششدهنده بذرنسبت
به سطح رطوبت  9و  14درصد در عمق کاشت
سطحی بسیار بیشتر میباشد .در سطوح
رطوبتی  9و 14درصد در عمق کاشت سطحی،
جوانهزنی یا صورت نگرفته یا به میزان
بسیارکمی صورت گرفته است .نتایج بدست
آمده حاکی ازآن است که پوششدارکردن بذر بر
روی درصدجوانهزنی گونه خلر از لحاظ آماری
تاثیر معنیداری نداشته است.
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