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  كيدهچ
، درختـي نسـبتاً   رت داردشـه  نيـز ) ليلكي خاردار( thorny locustو  sweet locustكه به ) Gleditschia triacanthos(لكي ــلي

ه معلوم شـده ايـن درخـت بـه شـرايط      از آنجايي ك. رشد مي كندسريع الرشد است كه معموالً در زمين هاي مرطوب يا خاك هاي آهكي 
بـذور ليلكـي   . خشكي و شوري مقاوم است، در سطح وسيعي از اين گياه به عنوان بادشكن و جهت كنترل فرسايش خاك استفاده مي شـود 

لـذا  . زنـده مـي ماننـد   ) بـدون جوانـه زنـي   (لگومينوز پوشش غير قابل نفوذ داشته و مدت هاي مديدي  خانوادهنظير بسياري از گونه هاي 
  . تكرار انجام پذيرفت 3في در دطرح كامالً تصا در قالب تيمار بذر تعيين بهترينپژوهشي به منظور 

  .، خراش دهي، آب جوشبذر ليلكي، جوانه زني: كليدي گانواژ
  

   مقدمه
تي خزان كننده است و اين گياه، درخ .باشد مي leguminosaeي  متعلق به خانواده L Gleditschia triacanthos.ليلكي با نام علمي

ي  قوه .)1383مظفريان، (شود  بومي كشور امريكا است و در ايران در باغ گياه شناسي ملي ايران ديده مي. رسد متر مي 45ارتفاع آن به 
درصد  10تر از  پايين وبتـاي پايين با مقدار رطــرط اينكه در دمــفظ گردد؛ به شــتواند به مدت چند سال ح مي بذر ليلكي 1اييوزي

سخت ي  براي اينكه بذور ليلكي جوانه بزند، بايد بر روي آن تيمار انجام شود تا پوسته .)Felker and Bandurski,1977( انبار شود
. يا آب داغ استفاده شده است اما تيمار اسيد بيشتر موثر واقع شده است ظخيساندن بذور در اسيد سولفوريك غلي. آن نفوذپذير شود

زيرا ميزان سختي پوشش بذر در هر توده بذري بدليل اختالفات . بايد تعيين شود 2ساندن در اسيد، براي هر توده بذريمدت زمان خي
   .)Heit, 1942(ژنتيكي و نموي متفاوت است 

ول در طـ . بـذر جوانـه زد   20روز اول،  13در . زني در آب خيس شدند ، يك هزار بذر ليلكي، براي تست جوانه1963در دسامبر سال 
به اين قرار بود كـه بـذور    1963نتيجه آزمون سال . هيچ اتفاقي نيافتاد) مارس 15تا (بذر جوانه زد و در ادامه آن سال  15، 1964سال 

2اسيد ؛درصد  c087/78 ،29درصد؛ آب داغ  5با تيمار شاهد 
2درصد؛ اسيد  62، 11

   .)Fordham,1965(زدند  جوانه، درصد 12،2/98
هـاي بـذر و گاهـاً سـاير      رغم غير راكد بـودن جنـين، پوسـته    ي لگومينوز كه در آن علي به واسطه وجود ركود فيزيكي بذر در خانواده

نهال آنهـا بـا مشـكل همـراه     دازني بذر و سبز شدن  جوانه ،باشد هاي بذري كه در برابر آب غير قابل نفوذ مي هاي ديگر پوشش قسمت
دهد كه عدم قابليت نفوذ پوسـته در خـانواده لگومينـوز بواسـطه      ها نشان مي نتايج آزمايش .)Hartman and Kester,1983(ست ا

زني بذر  اطالعات زيادي در مورد اثر اسيد سولفوريك روي جوانه .)Roleston,1987(وجود يك اليه از سلولهاي اسكلريدي است 

                                                 
2- viability  
3- seed lot   
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در حالي كه در مورد گياه زينتي ليلكي اين اطالعات ناچيز و اندك است و . وجود داردينتي محصوالت كشاورزي و برخي از گياهان ز
زني، مدت  سرعت جوانهزني،  زني نظير درصد جوانه هاي جوانه از طرف ديگر عدم وجود اطالعات كافي و دقيق در مورد ساير شاخص

با اسيد سولفوريك و آب جوش سبب شد تـا  تيمارهاي خراش دهي زني نيمي از بذور و طول ريشه چه و ساير  الزم براي جوانهزمان 
  . بذور ليلكي انجام پذيردزني  هاي جوانه پژوهشي به منظور بررسي اثرات تيمارهاي اسيد سولفوريك و آب جوش بر شاخص

  
  ها مواد و روش

بذر  90براي هر تيمار : انجام گرفت دهي و سه تكرار به شرح زير في با پنج تيمار خراشداين آزمايش در قالب طرح كامالً تصا
اسيد  - 2 .اهدش -1: تيمارها به شرح زير اعمال گرديد. بذر تقسيم شدند 90اين ) سه جعبه كاشت(انتخاب شدند كه براي سه تكرار 

 3درصد به مدت  98اسيد سولفوريك  -4. ساعت 2درصد به مدت  98اسيد سولفوريك  - 3. ساعت 1درصد به مدت  98سولفوريك 
هاي ذكر شده، تقسيم شده و در  سپس بذور تيمار شده در دسته. آب جوش تا زماني كه در درجه حرارت اتاق سرد شود - 5ساعت 
قابل ذكر است كه تمامي بذور قبل از . درصد خاك باغچه بود، كاشته شدند 50درصد خاكبرگ و  50هاي كاشت كه حاوي  جعبه

متر  ميلي 2بذوري كه طول ريشه چه در آن (در اين آزمايش روزانه بذور جوانه زده . كش كاپتان ضد عفوني شدند كاشت با قارچ
اين آزمايش ادامه پيدا  ،ماند زني ثابت مي شد و تا زماني كه در سه روز متوالي جوانه شمارش مي) شوند باشند، جوانه زده محسوب مي

 - 1: گيري شدند هاي زير اندازه انجاميد و در پايان آزمايش شاخصروز  22زني در بذور به طور تقريبي  طول اين دوره جوانه. كرد مي
 .)Hartmann & kester,1983(صد محاسبه گرديد  ضربدر از تقسيم تعداد بذور جوانه زده به تعداد كل بذور :زني هدرصد جوان

 . محاسبه شد) 1994( Esechieو  )Maguirw)1962 برحسب تعداد بذر جوانه زده در روز طبق فرمول : زني سرعت جوانه - 2

           GR=


n

i Di

Si

1

  ،Si = تعداد بذور جوانه زده در هر شمارش   ،Di = امn تعداد روز تا شمارش ،   n = دفعات شمارش 

. گيري شد هكش انداز با استفاده از خط): متر برحسب ميلي(طول ريشه چه  - 4 .)T50(زنند  دت زماني كه نيمي از بذور جوانه ميم - 3
ها از آزمون دانكن در  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و جهت مقايسه ميانگين SASنتايج، با استفاده از نرم افزار آزمايش، در پايان 

  . درصد استفاده گرديد 5سطح 
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  نتايج و بحث
زني  زمان الزم براي جوانهزني، مدت  ظر درصد جوانهدهي از ن تيمارهاي خراش دهد كه بين اين آزمايش نشان مي نتايج تجزيه واريانس

  . داري وجود دارد درصد اختالف معني 5زني در سطح  نيمي از بذور، طول ريشه چه و سرعت جوانه
  

  جدول تجزيه واريانس بذر ليلكي - 1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغييرات
  ميانگين مربعات 

  زني  سرعت جوانه  زني  درصد جوانه
الزم براي  مدت زمان

  زني نيمي از بذور  جوانه
  طول ريشه چه 

  773/286*  767/235* 635/1* 931/4653* 4  تيمارها 
  442/51  867/0 065/0 469/184 10  خطاي آزمايش

  درصد  5دار در سطح   ياختالف معن*   
  

  ر ليلكيوگيري شده در تيمارهاي خراش دهي بذ هاي اندازه مقايسه ميانگين شاخص - 2جدول 
  

  شاهد
درصد98اسيد سولفوريك

 ساعت 1به مدت 

  

درصد 98اسيد سولفوريك
 ساعت 2به مدت 

  

 98اسيد سولفوريك 
 ساعت 3درصد به مدت 

  

آب جوش تا وقتي 
  كه سرد شود

  0b a11/61 a89/78 a67/86  b22/12  زني درصد جوانه
  0b a15/1 a48/1 a63/1  b23/0  زني سرعت جوانه

مدت زمان الزم براي 
زني نيمي از بذور  انهجو

  )روز(
0c a00/19  ab33/14 b00/14  0c 

  0c a87/20 a20/21 ab57/18 bc79/5  طول ريشه چه
  .دار نيستندي درصد معن 5در هر رديف ميانگين هاي داراي حروف يكسان بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح 

  
درصد به  98شود كه در تيمار اسيد سولفوريك  مي مشاهده) شده بذور ليلكي گيري مقايسه ميانگين صفات اندازه( 2با توجه به جدول 
زني را دارا است كـه بـه طـور تقريبـي بـا نتـايج آزمـايش         باشد كه باالترين درصد جوانه زني مي درصد جوانه 67/86مدت سه ساعت 

Fordham )1965( با اين تفاوت كه در آزمايش . مطابقت داردFordham  ساعت است  5/2وري در اسيد،  زمان غوطه باالترين مدت
داري در درصد  بين تيمارهاي اسيد با سه زمان مختلف هيچ اختالف معني 2با توجه به جدول . درصد است 98زني آن  و درصد جوانه

زنـي نيـز    وانهعالوه بر اين در سرعت ج. داري وجود ندارد همچنين بين شاهد و آب گرم هيچ اختالف معني. شود زني ديده نمي جوانه
  . داري وجود ندارد بين تيمارهاي اسيد اختالف معني

غليظ مشـخص  با اسيد سولفوريك   Melicytus ramiflourusدهي بذور گياه  نيز، خراش) Herron & Clemens )2001طبق نظر 
يابد و همچنين مدت زمـان الزم   زني افزايش مي زني و سرعت جوانه درصد جوانهثانيه  60و  30به  15شد كه با افزايش مدت زمان از 

 كم زمـان  وري در اسيد كم بينيم كه با افزايش زمان غوطه با توجه به جدول مي. يابد براي اينكه نيمي از بذور جوانه بزند، نيز كاهش مي
طـول ريشـه چـه نيـز      در. داري وجـود نـدارد   البته قابل ذكر است كه در اينجا نيز بين تيمارهاي اسيد اختالف معني. يابد ن كاهش ميآْ

 تيمار

 شاخص
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زنـي و سـرعت    با توجه به نتايج فوق، و با توجه به اينكه در درصد جوانـه . داري بين تيمارهاي مختلف اسيد وجود ندارد تفاوت معني
توان گفت كه اسيد سه ساعته داراي باالترين نتيجـه اسـت امـا بـه دليـل       زني مقدار عددي تيمار اسيد سه ساعته بيشتر است، مي جوانه

توان مدت كمتر تيمار اسيد، يعني تيمار اسـيد بـه مـدت يـك      دار بين دو تيمار اسيد ديگر، با تيمار سه ساعته مي شتن اختالف معنيندا
 بررسي گرديد،ها  عمر و دوام گياهچه بر روي در آن اثر همين تيمارها در طي آزمايشي جداگانه كهعالوه بر اين، . ساعته را توصيه كرد

. تر، دوام كمتر و عمر كمتري از نظـر گياهچـه در مرحلـه نونهـالي دارنـد      ه بذور تيمار شده با اسيد به مدت طوالنيك نتيجه گرفته شد
كـه اسـيد سـولفوريك قـادر      به اين نتيجه رسيدزني بذر گياه روناس انجام داده است،  اي كه برروي جوانه در مطالعه) 1384(فرهودي 

  . دهزني را به ميزان زيادي كاهش د نقش بازدارندگي اين پوسته در فرايند جوانهاست با ايجاد شكاف در پوسته بذر گياه 
رونـاس  روي نتايج تحقيق بـر  . يد اين مطلب استؤم ،شكست خواب بذر درتحقيقات انجام گرفته پيرامون تاثير اسيد سولفوريك لذا 

زني بذر روناس در مقايسه بـا شـاهد    ب افزايش جوانهدقيقه با اسيد سولفوريك هر چند كه سب 20دهد تماس بذرها به مدت  نشان مي
بـا اسـيد    هـاي بـذر   ساير بافـت  احتماالً نفوذ اسيد به ساختار بذر و تماس جوانه و. ها غير طبيعي بودند شد اما تعداد زيادي از گياهچه

ـ   نيـز  طول ريشـه چـه  . ها غير طبيعي بودند به طوريكه حدود يك سوم اين گياهچه. سولفوريك يك دليل اين پديده باشد  ثيرأتحـت ت
  . شد ر گياهچه هاد صفت مذكورسبب كاهش  ،به طوريكه افزايش مدت زمان تماس بذر با اسيد كاربرد اسيد سولفوريك قرار گرفت،
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Effect of acid scarification and hot water on seed germination of honey locust 
(Gleditschia triacanthos) 
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Abstract 
Honey-locust (Gleditschia triacanthos), also called sweet-locust or thorny-locust, is a moderately 
fast growing tree commonly found on moist bottom lands or limestone soils. Because it has proven 
very hardy and tolerant of drought and salinity, it is widely planted for windbreaks and soil erosion 
control. Honey-locust seeds, like those of many leguminous species, have impermeable coats and 
thus remain viable for long periods of time. So, for determining of the best seed treatment, this 
experiment was carried out. Treatment was evaluated in a completely randomized design (CRD) 
with 3 replications. 
Key words: Honey-locust, Gleditschia triacanthos, seed germination, , scarification, hot water. 


