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بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر زندهمانی بذر و رویش نهالهای
گونۀ کُنار ()Ziziphus spina-christi L.
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چکیده
نقش بارز گونۀ جنگلی کنار ( )Ziziphus spina-christiدر حفاظت آب و خاک و مقاومت زیاد آن در برابر گرما و خشکی ،لزوم کاربرد
این گونه را در جنگلکاری و احیای رویشگاههای کنار و بهکارگیری آن در فضای سبز شهری آشکار میکند .هددف ایدن پدووهش ،یدافنن
تیمار مناسب برای افزایش جوانهزنی و سبز شدن بذور کنار و ایجاد شرایط بهینه برای تولید نهال سالم است .بر این اساس ،تحقیق حاضر
در نهالسنان شهرسنان مسجدسلیمان ،بهصورت آزمایش فاکنوریل با سه فاکنور خراشدهی بذر در سه سطح ،بسنر کاشت در چهار سدطح
و آبیاری در سه سطح در قالب طرح کامالً تصادفی نامنعادل انجام گرفت .ننایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثرهای اصلی تمدام فاکنورهدا
(بسنر کاشت ،روش آبیاری و روش خراشدهی) و اثرهای منقابل آنها برای صفت درصد زندهمانی در سدطح احنمدال  1درصدد معندیدار
است .در روشهای مخنلف خراشدهی ،بذرهای قرارگرفنه بهمددت  48سداتت در آب و  6سداتت در اسدید بدا  48/24و  4/26درصدد
بهترتیب دارای بیشنرین و کمنرین زندهمانی بودند .همچنین برای صفات درصد زندهمانی ،طول ساقه ،طدول ریشده ،وزن خشدا سداقه و
نسبت وزن خشا ساقه به ریشه ،خاک نیمهسنگین بهترتیب با میانگین  54/81درصد 17/4 ،ساننیمنر 16/96 ،سداننیمندر 0/148 ،گدرم و
 1/45بهنرین بسنر کاشت بودند .ننایج نشان داد بذرهای کشتشدۀ تحت آبیاری هرروزه دارای بیشنرین مقادیر درصد زنددهمدانی (48/29
درصد) ،طول ساقه ( 13/6ساننیمنر) ،وزن خشا ساقه ( 0/109گرم) و وزن خشا ریشه ( 0/93گرم) بودند .با آبیاری هدرروزه ،رویدش
نهالها بیشنر شد و تملکرد گیاه در مقیاس وزن نیز تحت تأثیر قرار گرفت .همچنین ترکیبات تیماری خاک سنگین در آبیاری هدرروزه در
 48ساتت خیساندن بذر و خاک سنگین در روش آبیاری هرروزه در  2ساتت خیساندن بذر در اسید بهترتیب با  60و  1/11درصد دارای
کمنرین درصد زندهمانی بودند و کاهش سنگینی بافت خاک به کاهش درصد زندهمانی بذر کنار منجر شد .ضرایب همبسنگی قطر یقده بدا
وزن خشا ریشه ( ،)0/83طول ساقه با وزن خشا ساقه ( )0/85و ریشه ( )0/85و وزن خشا ساقه با ریشه ( )0/86در سطح  1درصدد
مثبت و معنیدار بود .درصد زندهمانی همبسنگی و ارتباط معنیداری با صفات رویشی نهال نداشدت و نندایج نشدان داد قدوۀ نامیده و وزن
هزاردانۀ بذر مورد اسنفاده از شرایط مناسبی برای جوانهزنی و سبز شدن برخوردار بود .همچنین روشهای مخنلدف خدراشدهدی بدا ندرم
کردن پوسنههای سخت بذری جوانهزنی آسانتر و افزایش جوانهزنی را در پی داشت.

واژگان كليدي :آبیاری ،بذر کنار ،جوانهزنی ،زندهمانی ،نهالسنان.
نویسندۀمسئول،تلفن06814442907:

Email: a.salehi1379@gmail.com
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مقدمه

رشد و جوانهزنی نهالهای درخنان جنگلی شدامل سدرو،

جنگلها که حدود  30درصدد از خشدکی کدرۀ زمدین را

بندده و سدددر مطالعدده شددده اسددت .تصددری و همکدداران

تشکیل میدهند ،بیشنر در اقلدیم خشدا و نیمدهخشدا

( )2008در مطالعۀ تأثیر سطوح مخنلف آبیاری بدر رشدد

قرار گرفنهاند [ .]1از این نظدر توجده بده فداکنور تحمدل

و توسعۀ نهال بلندمازو دریافنندد کده تفداوت معندیداری

خشددکی و در صددورت امکددان بهددرهبددردن از دورههددای

بین تأثیر تیمارهای آبیاری دو ،چهار و شدشروزه و دیدم

طوالنی آبیاری برای پرورش نهال در نهالسدنان ،یکدی از

بددر رشددد نهددال بلددوط وجددود دارد ،ولددی بددرای کدداهش

شرایط بسیار مهم رویشگاههای جنگلی است .گونۀ کندار

هزینهها ،آبیاری ششروزه برای نهالها مطلوبتدر اسدت

از جمله گونههدای خشدکیگرایدی اسدت کده بیشدنر بدا

[ .]5براسدداس تحقیقددات فددوتلی ( ،)2003مدداالرن و

گونههای خشکیگدرای دیگدر مدیآمیدزد و بدهصدورت

مددادونالددد ( )2000و کاسددنرو ( )2006در مددورد تددأثیر

خالص تنها به شکل گروههای کوچا مشاهده میشدود.

سطوح مخنلف آبیاری بر رشد و جواندهزندی نهدالهدای

بذرهای سخت بهطور معمول برای تسهیل جدذب آب و

کنار با توجه به پدووهشهدای صدورتگرفنده در مدورد

جوانهزنی به خراشدهی شیمیایی ،فیزیکدی ،غوطدهوری

گونههای مخنلف آن ،ر،یم آبیاری مناسب سبب افدزایش

در آب در حال جوشیدن ،چینه سدرمایی 1یدا هوادیددگی

رشددد و زندددهمددانی نهددالهددا مددیشددود [ .]8-6ناگدداکورا

نیاز دارند [ .]2بهطور کلی هدر تیمداری کده نفویپدذیری

( ،)2004پسولی ( )2003و تیمدر و میلدر ( )1991ننیجده

پوسنه بذر را از بین ببرد یا کاهش دهد ،خدراشدهدی یدا

گرفننددد کدده اسددنرس رطددوبنی موجددب کدداهش رشددد و

اسکاریفیکاسیون 2نامیده میشدود [ .]3هددف تیمارهدای

زندهمانی نهال میشود [.]11 -9

خراشدهی ،غلبه بدر رکدود فیزیکدی پوسدنۀ بدذر بدرای

آرمینا )1984( ،در پووهشی ،مقاومت بده شدوری در

نفویپذیرکردن آن به آب و گازهاست .این تیمارها شدامل

 Ziziphus vulgarisرا بررسددی و گددزارش کددرد کدده در

روشهددای فیزیکددی ،بیولددو،یکی ،گرمددادهی خشددا،3

شوری  30میلیموس بدر سداننیمندر ،رشدد گونده هدای

غوطهورسازی در آب و محلولهای شیمیایی اسدت [.]4

 Ziziphusموفددق اسددت و بدددین ترتیددب کنددار را جددزو

در زمینۀ تأثیر تیمارهای خراشدهی بر بدذر محصدوالت

گونددههددای پرتملکددرد طبقددهبندددی کددرد [ .]12سددلیمان

کشاورزی و برخی از گیاهان زیننی و مرتعدی اطالتدات

( )2009در تحقیقددی واکددنش  10وارینددۀ  Ziziphusبدده

زیادی وجود دارد ،درحالی که در مورد درخنان جنگلدی

آبیاری با آب شور در وضعیت اقلیمی خشدا کویدت را

از جمله کنار اطالتات کاربردی چندانی وجود ندارد.

بررسی و بیان کرد که تمام واریندههدای بررسدیشدده در

روش آبیددداری و مقددددار آب مصدددرفی یکدددی از

شرایط آبیاری با آب شور نیز میتوانند رشدد کنندد [.]13

فاکنورهای بسیار مهم در صفات جوانهزنی و رشدد نهدال

نصددیری ( )2008در مطالعددۀ خددود ننیجدده گرفددت کدده

گونههای جنگلی است .تأثیر سطوح مخنلف آبیداری بدر

خراشدهی بذر با اسدید سدولفوریا بدهمددت  10و 20
دقیقدده و نگهددداری در شددرایط مزرتدده سددبب بددیش از

1. Stratification
2. Scarification
3. Dry heat

دوبرابددر شدددن تعددداد بددذرهای جوانددهزده شددد [.]15
حسنزادهخانکهدانی و همکاران ( )2010در تحقیقدی بدا

یبذرورویشنهالهایگونةکُنار()Ziziphus spina-christi L.

زندهمان
بررسیتأثیرتیمارهایمختلفبر 
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تنوان «تأثیر شیوههای مخنلف خراشدهی بر جوانهزندی

مسجدسددلیمان ،منطقدده در دهددۀ اخیددر دارای سدده روز

بددذر کنددار وحشددی ( »)Ziziphus spina-christiننیجدده

یخبندددان در دی  1387و دو روز یخبندددان در دی 1386

گرفنند که غوطهور کدردن بدذرها در اسدید سدولفوریا

بوده است [.]20

بددهمدددت  30دقیقدده تددأثیر معندیداری نسددبت بدده سددایر

برای اجرای این پدووهش ،بدذور کندار از پایدههدای

تیمارهای خراشدهی بر جوانهزنی بدذر ایدن گونده دارد

مادری مناسب ،سیلندریا با تاجپوشش گسنرده و سدالم

[ .]16نندایج مطالعدههدای قلدیچخدانی ( ،)2003حسدینی

و در زمان مناسب در فصل بهار از رویشگاههای طبیعدی

( )2005و تیمورزاده ( )2003دربارۀ گوندههدای جنگلدی

شهرسنان مسجدسلیمان جمبآوری شد .سپس بدذرها در

نشان داد که دریافت شدت نور مناسدب سدبب افدزایش

سایه خشا شده و درون کیسههای پالسنیکی نگهداری

ارتفاع ،رشد و شادابی نهال میشود [.]19 -17

شدند .بذرها بهمنظور تعیین قوۀ نامیه و وزن هزاردانه بده

با توجه بده کمبدود مندابب آب ،تعیدین ر،یدم آبیداری

آزمایشگاه بذر درخنان جنگلدی دانشدکدۀ مندابب طبیعدی

مناسب ضروری به نظر میرسدد؛ بندابراین بدا توجده بده

کرج مننقل شدند .در آزمایشگاه فرابدر میدوه از هسدنه بدا

تولید نهال گونۀ کنار در نهالسنانهدای اسدنان خوزسدنان،

روش ساییدن با اسنفاده از دسنار جدا شدده و قدوۀ نامیدۀ

تعیین دور آبیاری مناسب ،تعیدین بسدنر کاشدت و تیمدار

بذر با اسنفاده از روشهای مندداول آزمایشدگاهی تعیدین

قبل از کاشت مناسب در این پووهش بررسی شده است.

شد .برای تعیین وزن هزاردانه نیدز از ترازویدی بدا دقدت
 0/01گرم اسنفاده شد .بذرها پیش از کاشدت در گلددان،

مواد و روشها

تحت تأثیر فاکنورهای مورد نظر قرار گرفنند .فاکنورهدای

پووهش حاضر در نهالسنان شهرسدنان مسجدسدلیمان در

مدنظر این پدووهش شدامل خدراشدهدی بدذور در سده

اسنان خوزسنان انجام گرفت .شدیب نهالسدنان حددود 1

سطح ،بسدنر کاشدت در چهدار سدطح و آبیداری در سده

درصددد ،ارتفدداع آن از سددطح دریددا  262منددر و منوسددط

سطح بودند .گلدانهای بهکاررفنه از جنس پلیاتیلن و بدا

رطوبت نسبی سدالیانۀ منطقده  39درصدد گدزارش شدده

ظرفیت  2کیلوگرم بودند و خاک مورد اسنفاده نیز خداک

است .اقلیم منطقه براساس روش دومارتن ،نیمدهخشدا

معمولی نهالسنان بود که براساس آزمایشها ،درصد مدواد

است .منوسط دمای سدالیانه  25/65درجدۀ سداننیگدراد،

تشکیلدهندۀ آن بهترتیب برابر بدا  45/3درصدد سدیلت،

حداکثر دمای مطلق در گرمترین مداه سدال  51/6درجدۀ

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

ساننیگراد در مرداد و حداقل آن در سردترین مداه سدال

با  7/1و  ECآن برابر  3/25دسیزیمدنس بدر سداننیمندر

 1/8درجۀ ساننیگراد زیر صفر در دی است .مطابق آمدار

مربب بود که میتوان آن را در گروه خاکهدای خنثدی بدا

هواشناسی ،منوسط بارش سالیانۀ منطقه  372/2میلدیمندر

شوری کم قرار داد.

است .براساس منحنی آمبروترمیدا ایسدنگاه هواشناسدی

بددهمنظددور جداسددازی بددذرهای سددالم بعددد از تیمددار

شهرسنان ،فصل خشا منطقه بهمددت  7مداه از اواسدط

خراشدهدی ،بدذرهای پدوک کده در سدطح آب شدناور

فروردین آغاز میشود و تدا اواسدط آبدان ادامده دارد .در

بودند ،حذف شدند و در تیر ماه در هر گلددان  2-3بدذر

ضددمن بنددابر آمددار هواشناسددی ایسددنگاه سددینوپنیا

کاشنه شد و مطابق برنامۀ آبیاری تا اننهای فصدل رویدش
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تحت تیمار آبیداری قدرار گرفنندد .آزمدایش بدهصدورت

دسنگاه کولیس بدا دقدت میلدیمندر اسدنفاده شدد .بدرای

فاکنوریل با سه فداکنور (خدراشدهدی ،بسدنر کاشدت و

محاسبۀ نسبت طول ساقه به طول ریشده ،ریشده و بدر

آبیاری) در قالب طرح پایۀ کامالً تصادفی نامنعدادل اجدرا

نهالها پس از خدارج شددن از گلددان جددا شدده و دو

شد .خراش دهی با اسید سولفوریا غلدی ( 95درصدد)

قسمت ساقه و ریشده ،جداگانده بدا خدطکدش بدا دقدت

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

میلیمنر اندازه گیری شد و برای اندازهگیری وزن خشا،

با دمای  30تا  37درجۀ ساننیگراد بدهمددت  48سداتت

ساقه و ریشه 48 ،سداتت در دسدنگاه آون در دمدای 80

انجام گرفت؛ در این حالت دمای مورد نظدر بدا دماسدنج

درجۀ ساننیگراد قرار گرفنندد .سدپس وزن خشدا هدر

کننرل شد و بذرها در فاصلۀ زمانی معین بهطور مدداوم و

قسمت اتم از ساقه و ریشه بهوسیلۀ ترازو با دقدت 0/01

آرام تکان داده شدند.

گرم اندازهگیری شد.

فاکنور بسنر کاشت در ایدن مطالعده در چهدار سدطح

دادههددای حاصددل از اندددازهگی دری منغیرهددا پددس از

شامل  .1خاک سنگین (ترکیب خاک و کود بهنسبت  2به

جمبآوری ،ثبت شده و بدا اسدنفاده از ندرمافدزار آمداری

)1؛  .2خاک نیمهسدنگین (ترکیدب خداک ،کدود و ماسده

( SPSSنسخۀ  )19تجزیهوتحلیل شدند .در ابنددا آزمدون

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

نرمال بودن دادههدا بدا روش کولمدوگروف-اسدمیرنوف

کود و ماسه بهترتیب به نسبت  )2،1،1و  .4خاک معمول

بررسی شد .با توجه به نرمال بودن دادهها بهطور مسدنقیم

منطقه بهتنوان شاهد بررسی شد .همچنین فاکنور آبیداری

از آزمونهای پارامنریا برای تجزیۀ دادهها اسنفاده شدد.

سه سطح زمانی هر روزه ،دو و سه روز یابدار بررسدی

تجزیددهوتحلیددل آمدداری دادههددای صددفات کمّ دی شددامل

شد.

زندهمانی ،قطر یقه ،ارتفاع نهدال ،نسدبت طدول سداقه بده

تملیات وجین و کننرل تلفهای هرز که تأثیر مهمی

ریشه و نسبت وزن خشا ساقه به ریشه توسدط تجزیدۀ

در رشد نهالها ،کیفیت و شادابی نهالها دارند بهصدورت

واریانس ،و مقایسۀ میانگین بهصورت آزمایش فاکنوریدل

مکانیکی در طول مدت فصل رویش اتمال شد .در پایان

با سه فاکنور در قالب طرح پایه کامالً تصدادفی نامنعدادل

اولین فصل رویش در آبان  ،1389انددازهگیدری صدفات

در محیط نرمافزاری آماری  SPSSصورت گرفت .بدرای

کمّی شامل درصد زندهمانی ،ارتفاع ،قطر یقه ،طول ریشه،

رسددم نمودارهددای مقایسددۀ میددانگین اثرهددای منقابددل از

وزن خشا ساقه ،وزن خشا ریشه ،نسبت طول سداقه

نرمافزار اکسل اسنفاده شد.

به طول ریشه و نسبت وزن خشا ساقه به وزن خشدا
ریشه صورت گرفت .زندهمانی نهالها با شمارش تعدداد

نتايج و بحث

نهالهای موجود در هر ترکیب تیماری مشخص شد کده

ننایج نشان داد کده قدوۀ نامیدۀ بدذور در ایدن مطالعده 98

از آن درصد زندهمانی ،بهصورت نسبت نهالهای موجود

درصد بود و وزن هزاردانۀ بدذور  611/95گدرم بدرآورد

به کل بذرهای کاشنهشده محاسبه شد .ارتفاع نهدالهدا و

شد .این ننایج بیان میکند که بذور اسدنفادهشدده در ایدن

طول ریشه با خطکش بر حسب سداننیمندر و بدا دقدت

مطالعه از شرایط مناسبی برای جواندهزندی و سدبز شددن

میلیمنر اندازهگیری شد .برای بهدست آوردن قطر یقه ،از

برخوردار بودند.

یبذرورویشنهالهایگونةکُنار()Ziziphus spina-christi L.

زندهمان
بررسیتأثیرتیمارهایمختلفبر 
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تجزيۀ واريانس

شکسنن پوسنههای سخت داخلی و خارجی بذر کندار

ننایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثرهدای اصدلی تمدام

شده و در ننیجه سبب تغییرات جوانهزنی بذر میشود.

فاکنورها (بسنر کاشت ،روش آبیاری و خدراشدهدی) و

بر ایدن اسداس روشهدای خدراشدهدی ،جواندهزندی

اثرهای منقابل آنها برای صفت درصد زندهمانی در سدطح

آسانتر و افزایش آن را در پی خواهند داشدت کده در

احنمددال  1درصددد معن دیدار اسددت .همچنددین در مددورد

بررسی حداتمیمقددم و زینلدی ( )2008نیدز بده ایدن

روشهای مخنلف خراشدهی اخنالف معندیداری بدین

موضوع اشداره شدده اسدت [ .]4روش هدای مخنلدف

روشهای اتمالشده برای سدایر صدفات وجدود نددارد.

خراشدهی اخنالف معندیداری بدا یکددیگر در تمدام

ننددایج تجزیددۀ واریددانس تمددام صددفات بددرای تیمارهددای

صفات رویشدی نهدالهدا نداشدنند و فقدط در صدفت

خراشدهی نشان داد که روشهای مخنلف خراشدهدی

درصد زندهمانی با یکدیگر اخدنالف معندیدار آمداری

اخنالف معنیداری در صفات رویشدی نهدالهدای کندار

داشنند ،به طوری که خیساندن بذر بهمدت  48سداتت

نداشنند .همچنین در مورد سطوح مخنلف بسدنر کاشدت

بهنرین روش برای افزایش زندهمانی بذر بود.

نیز مشخص شد که بدرای صدفات وزن خشدا سداقه و

صفات رویشی نهالها کمندر تحدت تدأثیر سدطوح

نسبت وزن خشا ساقه به ریشه اخنالف معنیداری بین

مخنلف اثرهای اصلی فاکنورهای مطالعه شدده بودندد،

بسنرهای کاشت وجدود دارد و در مدورد سدایر صدفات

چراکه با توجه به قوۀ نامیه و وزن هزاردانه ،نهالهدای

اخنالف معنیداری بین آنها وجود نداشدت (جددول .)1

حاصل در این تحقیق در خاکهای مخنلدف قدادر بده

این ننیجه نشان میدهد که برای تعیین فاکنورهای اصدلی

رشدند و از مقاومت زیادی در برابر شدرایط نامسداتد

مؤثر در جوانهزنی و رویش نهال کنار میتدوان تغییدرات

محیطی برخوردارند .این شرایط در مدورد روشهدای

خاک بسنر کاشت را در نظر گرفت.

آبیاری و ایجاد تنش آبی روی گیاه تا حدودی صدد

همچنین تجزیدۀ واریدانس اثرهدای اصدلی فداکنور

میکند ،بهطدوری کده بدا تغییدر روش آبیداری ،میدزان

آبیاری نشان داد که سطوح مخنلدف آبیداری در مدورد

رویش نهالها و کاهش تملکرد در مقیداس وزن گیداه

صفات زنده مانی طول سداقه ،ریشده ،طدول سداقه بده

به ترتیب بیشنر و کمندر تحدت تدأثیر قدرار مدیگیدرد.

ریشه و وزن خشا سداقه اخدنالف معندیدار داشدنند

به طور کلی براساس ننایج تجزیۀ واریدانس و مقایسدۀ

(جدول  .)1ننایج تجزیۀ واریدانس نشدان داد کده اثدر

میانگینها در مورد فاکنور روشهای آبیداری بدر روی

منقابل دوجانبۀ بسدنر کاشدت در روش خدراش دهدی

صفات مورد بررسی نهال ها میتوان اظهار داشت کنار

برای صفت طول ساقه در سطح احنمدال  5درصدد ،و

گیاهی مقاوم به خشکی است؛ این ننایج با یافندههدای

اثر منقابل دوجانبۀ بسنر کاشت در روش آبیاری بدرای

مدداالرن و مددادونالددد ( ،)2000فددوتلی ( )2000و

صفات طول ساقه و طدول سداقه بده ریشده در سدطح

ناگاکورا ( )2004مطابقت دارد [ .]9-7معنیدار نبدودن

احنمددال  5درصددد معن دیدار بددود .اخددنالف معن دیدار

اثرهای منقابدل نشدان مدیدهدد کده سدطوح مخنلدف

روشهای مخنلف خدراشدهدی از جملده دو غلظدت

فاکنورهددا بددر یکدددیگر تددأثیر چندددانی نداشددنه اسددت.

اسید سولفوریا یا اسنفاده از آب سبب ندرم شددن و

بهتبارت دیگر نهالهای کنار مقاومت زیادی به تغییدر
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شددرایط ایجادشددده داشددنند و در واقددب دارای نددوتی

زندهمانی یا سبز شدن آن است .بهتبارت دیگدر بدذور

مقاومت و تحمل به خشکی و شرایط محیطی بودندد.

بررسدیشدده در شدرایط تدنشهدای مخنلدف ،جوانده

اخنالف طول ساقۀ نهال ها در اثر منقابل دوجانبۀ بسنر

نمی زنند و سبز نمیشوند یا در صورت سبز شدن ،در

کاشددت در روش آبیدداری نیددز منغیددر بددودن مندداطق

دیگددر مراحددل رشددد خددود در مح دیطهددای مخنلددف

جغرافیایی پراکنش این گونه را اثبات میکند .معنیدار

اخنالف معنیداری با یکدیگر ندارند.

نبودن اثرهای منقابل فاکنورها در این مطالعه ارتبداطی
قوی با معنیدار نبودن اثرهای اصلی فاکنورها در مورد
بسیاری از صفات دارد .بدین معنا که اگر همۀ صدفات
در دو دسنۀ صفات جوانهزنی و رویشی نهدال مددنظر
قرار گیرند ،مالحظه میشود کده همدۀ اثرهدای اصدلی
فاکنورها و اثرهای منقابل دو و سهجانبۀ آنها در مدورد
صفت زندهمانی با یکدیگر اخنالف معندیدار داشدنند.
ولی تمام اثرهای اصلی ،دوجانبه و سهجانبۀ فاکنورهدا
برای بیشنر صدفات رویشدی نهدال کندار غیرمعندیدار
بودند .بر این اساس میتوان اسننباط کدرد کده مرحلدۀ
حسدداس از دورۀ زندددگی گیدداه کنددار ،جوانددهزن دی و

مقايسۀ ميانگين
ننایج مقایسۀ میانگین با آزمون دانکن در سطح احنمال
 5درصد برای صفت درصد زندهمدانی در روشهدای
مخنلف خراشدهدی نشدان داد کده روش  48سداتت
خیسددداندن در آب دارای بیشدددنرین مقددددار درصدددد
زندهمانی (با  48/24درصد) بود و کمنرین مقددار نیدز
مربوط به روش  6ساتت اسید بدا  4/26درصدد بدود.
میانگین تمام صفات در خداک نیمدهسدنگین بیشدنر از
سایر خاکها بود و خاک معمولی از نظر تمده صفات
ضعیفتر از سایر خاکها بود .در مورد صفات درصد

خراشدهی،بسارکاشتوروشآبیاریبرخصوصیات

دول.1ناایجتجزیۀواریانساثرهای

وانهزنیورویشنهالکنار 


تیانگینتربعات( )MS
تنابعتغییر 

در ۀ

وزن

وزن

وزن

خشک

خشک

ساقه

ریشه
 0/003ns

 0/15ns
* 0/68
 0/06ns
 0/14ns
 0/01ns
 0/30ns
 0/04ns
 0/20
 20/5

درصد

قطر

طول

طول

طولساقه

زندهتانی


یقه

ساقه

ریشه

بهریشه

 17/1ns

 1/6ns

 0/14ns

 0/001ns

3
بسترکاشت 
2
روشآبیاری 
4
خراشدهی×بسترکاشت 

2
خراشدهی×روشآبیاری 

2
بسترکاشت×روشآبیاری 
خراشدهی×بسترکاشت×روشآبیاری   1

 194
خطایآزمایشی

)CV(%خطا 

** 198/8
** 3134/2
** 416/6
** 1059/6
** 182/9
** 413/4
 0/1
 10/0

 0/12ns
 0/90ns
 0/22ns
 0/09ns
 0/16ns
 0/02ns
 0/38
 21/4

 18/1ns  12/6ns
** 55/7*  168/5
* 25/7ns  44/6
 25/4ns  11/8ns
* 3/6ns  46/7
 2/3ns  44/7ns
 0/38
 15/1
 20/1
 23/2

 0/04ns
* 0/31
 0/12ns
 0/13ns
* 0/30
 0/33ns
 0/09
 21/2

* 0/011
* 0/011
 0/005ns
 0/002ns
 0/009ns
 0/007ns
 0/004
 22/7

 0/002ns
 0/007ns
 0/004ns
 0/001ns
 0/004ns
 0/002ns
 0/003
 24/3

)R-Squre(%دقت 



 99/0

 93/1

 92/3

 95/6

 94/4

 93/1

 97/5

 92/4

Root MSE



 0/01

 0/62

 3/8

 3/9

 0/30

 0/06

 0/05

 0/45

خراشدهی 


آزادی

** 0/07ns  11602/4

2

یدارازلحاظآماری 
یداردرسطحآماری5درصد:ns،غیرمعن 
یداردرسطحآماری1درصد:*،معن 
**:معن 

خشک
ساقهبه
ریشه
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زندهمانی ،طول ساقه ،طول ریشده ،وزن خشدا سداقه و

درصد زندهمانی در ترکیدب تیمداری هدر روز آبیداری و

نسبت وزن خشا ساقه بده ریشده ،خداک نیمدهسدنگین

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

بهترتیب با مقادیر  54/81درصد 17/4 ،ساننیمندر16/96 ،

درصد بیشنرین مقدار بود (شکل .)2

ساننیمندر 0/148 ،گدرم و  1/45دارای بیشدنرین مقدادیر

بررسی اثر منقابل بسنر کاشدت در روش آبیداری نیدز

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

نشان داد که میدانگین همدۀ صدفات در ترکیدب تیمداری

بیشنرین مقادیر بود .بددین معندی کده در مدورد صدفات

خاک نیمهسنگین در روش هر روز آبیاری بیشنر از دیگر

درصد زندهمانی ،طول سداقه ،وزن خشدا سداقه و وزن

ترکیبات تیماری بود .در مورد صفات درصد زندهمدانی و

خشا ریشه هر روز آبیاری بهترتیدب بدا مقدادیر 48/29

طول ساقه ،خاک نیمهسدنگین در روش هدر روز آبیداری

درصددد 13/6 ،سدداننیمنددر 0/109 ،گددرم و  0/93دارای

بددهترتیددب بددا  54/8درصددد و  17/4سدداننیمنددر دارای

بیشنرین مقادیر بود.

بیشنرین مقادیر بود (شدکل  .)3مقایسدۀ اثرهدای منقابدل

مقایسۀ میانگینهای اثر منقابل روش خراشدهدی در

همۀ ترکیبات فاکنورها بدرای صدفت درصدد زنددهمدانی

بسددنر کاشددت نشددان داد کدده میددانگین صددفات درصددد

نشان داد که صفت یادشده برای خاک سدنگین در روش

زندهمانی ،طول ساقه و طدول ریشده در ترکیدب تیمداری

هر روز آبیداری و خیسداندن بدذر بدهمددت  48سداتت

خاک نیمهسدنگین در روش  48سداتت خیسداندن بدذر

(تیمار  )1در آب دارای بیشنرین مقدار ( 60درصد) بدود

بهترتیب با مقادیر  56/6درصد 17/7 ،سداننیمندر و 17/0

و اخنالف معنیدار بدا دیگدر ترکیبدات تیمداری داشدت.

ساننیمنر بیشنر از سایر ترکیبات تیماری بدود (شدکل .)1

همچنین ترکیب تیماری خاک سنگین در روش هدر روز

همچنین ننایج مقایسدۀ میدانگینهدای اثدر منقابدل روش

آبیدداری در خیسدداندن بددذر بددهمدددت  2سدداتت در

خراشدهی در روش آبیاری نشان داد که میانگین صدفت
خراشدهی،بسارکاشتوروشآبیاریبرخصوصیات

دول.2ناایجتقایسۀتیانگینسطوحفاکاور



سطوحفاکاور 

24ساعتآب 
2ساعتاسید 
سطوحخراشدهی 
6ساعتاسید 
خاکسنگین
سطوحبسار
خاکمعمولی
خاکسبک
کاشت 
مهسنگین
خاکنی 
هرروزآبیاری 
کبارآبیاری 
هردوروزی 
سطوحآبیاری 
کبارآبیاری 
هرسهروزی 
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تیانگینصفات
طول

طول

درصد  قطر
زندهتانی


یقه

ساقه

ریشه

 48/24a
 8/18b
 4/26c
 47/01b
 34/71c
 34/06d
 54/81a
 48/29a
 31/03b
 8/59c

 2/09a
 2/00a
 2/31a
 2/12a
 1/96a
 2/15a
 2/23a
 2/22a
 1/95a
 1/55b

 11/95a
 9/63a
 14/25a
 10/91bc
 10/21c
 12/12b
 17/40a
 13/6a
 9/4b
 5/3c

 13/42a
 14/04a
 14/63a
 12/96bc
 11/84c
 13/97b
 16/96a
 14/4a
 12/6a
 7/6b

طول

وزن

وزن

ساقهبه

خشک

خشک

ریشه

ساقه

ریشه

 0/92a
 0/73b
 1/01a
 0/89b
 0/88b
 0/90b
 1/06a
 0/96a
 0/83ab
 0/75b

 0/075b  0/089ab
 0/050b  0/068b
 0/111a  0/124a
 0/067b  0/087b
 0/068b  0/071b
 0/078b  0/085b
 0/113a  0/148a
 0/093a  0/110a
 0/045b  0/053b
 0/042b  0/057b

یداراست .
نشاندهندۀاختالفمعن 
یداروحروفغیرمشابه 
آزموندانکندرسطحاحتمال5درصدصورتگرفت()P=0/05وحروفمشابهنشاندهندۀنبوداختالفمعن 

وزن
خشک
ساقهبه
ریشه
 1/25a
 1/26a
 1/22a
 1/31ab
 1/11c
 1/18bc
 1/45a
 1/25a
 1/20a
 1/36a
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جنگل

اسید (تیمار  )2با  1/11درصدد دارای کمندرین مقددار

داشنند که نوع خاک بر زنددهمدانی بدذر کهدور 1تدأثیر

درصد زندهمانی بود (شکل .)4

داشنه و اسنفاده از خاک نهالسنان بدههمدراه کدوددهی

ننایج نشان داد که هر چده بافدت خداک سدباتدر

بیشنرین زندهمانی نهالها را در پی داشنه اسدت [.]21

شود ،از درصد زندهمانی نهالهای کنار کاسنه میشود.

بررسددی اثددر انددواع روش آبیدداری بددر صددفت درصددد

این یافنه نشان میدهد که برای جوانهزنی و سبز شدن

زندهمانی نهالهای کنار نشدان داد کده روش هدر روز

بذور کنار در خداک ،اندواع پدارامنر موجدود در بافدت

آبیاری ،بیشنرین درصد زندهمدانی ( 48/29درصدد) را

خ داک اهمیددت اساسددی دارد؛ چراکدده ماسدده زهکددش

در پی داشت .بر این اساس میتوان گفت بدذور کندار

مناسب را در خاک را ایجاد میکند و افزودن کدود بده

برای جوانه زنی و سبز شدن در مراحل اولیۀ رشد ،بده

خاک نیز سبب افزایش تناصر غذایی مدورد نیداز بدذر

رطوبت و جذب آن از خاک نیاز شدیدی دارند.

برای جوانهزنی میشود .ویلدال و راوتدا ( )2001بیدان

زندهتانیورویشنهالدراثرتاقابلفاکاورهایخراشدهیدربسارکاشت 
شکل.1تقایسۀتیانگینصفاتدرصد 



زندهتانیدراثرتاقابلفاکاورهایخراشدهیدرروشآبیاری
شکل.2تقایسۀتیانگینصفتدرصد 

1.Prosopis L.
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زندهتانیورویشنهالدراثرتاقابلفاکاورهایبسارکاشتدرروشآبیاری 
شکل.3تقایسۀتیانگینصفاتدرصد 

زندهتانیدراثرتاقابلفاکاورهایخراشدهیدربسارکاشتدرروشآبیاری 
شکل.4تقایسۀتیانگینصفتدرصد 

همبستگی

اندامهای هوایی بهویوه ساقه در گیاه کنار با اندامهدای

همبسنگی قطر یقه با سایر صفات شامل طدول سداقه،

زیرزمینددی و اندوخنددۀ غددذایی ریشدده ارتبدداط دارد.

طول ریشه ،وزن خشا سداقه و وزن خشدا ریشده

جوانددهزنددی و رشددد نهددال ،افددزایش وزن و تولیددد

بددهترتیددب بددا مقددادیر  0/70 ،0/75 ،0/68و  0/83در

زیستتوده را در گیداه کندار بدههمدراه دارد .از سدوی

سطح  1درصد معنیدار بود .همچنین همبسنگی طدول

دیگر ضریب همبسنگی زیاد وزن خشا ساقه و وزن

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

خشا ریشه نشان میدهد که اننقال تناصدر از ریشده

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

به ساقه صورت میگیرد و رشد ساقه با اننقال تناصدر

(جدول  .)3با توجه به ننایج همبسنگی با افزایش قطر

غذایی از ریشه ارتباط دارد .ننایج همبسدنگی صدفات

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

نشان می دهد که درصد زنددهمدانی بدا دیگدر صدفات

ساقه و وزن خشا ریشه نیز افزایش مییابد .همچنین

رویشی گیاه کنار رابطه ندارد؛ بهتبارت دیگدر درصدد

همبسنگی زیاد طول ساقه با طول ریشه ،وزن خشدا

سبز شدن بدذور ،بده تأییدد رشدد رویشدی و ثبدات و

سدداقه و ریشدده بیددانگر آن اسددت کدده میددزان رویددش

پایداری آن در خاک منجر نمیشود.
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بسارکاشتو،ضرایبهمبساگیخصوصیات وانهزنیبذرورویشینهالکناردرترکیباتتیماریسهفاکاورخراشدهی.3دول
روشآبیاری
وزنخشکساقه
)(گرم

طولریشه
)(سانتیمتر



















1





طولساقه
)(سانتیمتر

-قطریقه(میلی
 )متر

وزنخشکریشه
)(گرم



1

 صفات

1

 درصدزندهمانی

 0/30

 )قطریقه(میلیمتر

**

 0/23

 )طولساقه(سانتیمتر

**

 0/68
*

درصدزنده
مانی





1

 0/57

 0/75

 0/18

 )طولریشه(سانتیمتر



1

 0/51*

 0/85**

 0/70**

 0/25

 )وزنخشکساقه(گرم

1

 0/86**

 0/63**

 0/85**

 0/83**

 0/26

 )وزنخشکریشه(گرم

 .درصداست1و5بهترتیبمعنیداریدرسطحاحتمال:***و

 تیمار خیساندن بذور بدهمددت،توجه به شرایط منطقه

نتيجهگيري

 کاشت بدذور در خداک بدهنسدبت، ساتت در آب48

،با توجه به قوۀ نامیدۀ بدذور کندار در منطقدۀ تحقیدق

 با توجه به تأثیرپذیری.سنگین و آبیاری هرروزه است

میتوان گفت کده قدوۀ نامیده مناسدب اسدت و تامدل

کم صفات رویشی نهالهای کندار از سدطوح مخنلدف

 همچنین ننایج اتمدال تیمارهدای.محدودکننده نیست

تیمارها باید به مراحدل اولیدۀ رویدش (جوانده زندی و

مخنلف حاکی از آن است که صدفات بدذور مندأثر از

.سبزشدن) بذور توجه ویوهای داشت

تیمارهای مخنلف است و ترکیب تیمداری مناسدب بدا
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