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دهی و، خراشتیمار بذرپیشبه ) Pistacia atlantica(هاي حیاتی بذر بنهواکنش
تیمارهاي شیمیایی

3علی اشرف مهرابیو2جواد عرفانی مقدم، 1میالد چراغی

دانشگاه ایالم، دانشیاروارشدآموخته کارشناسیدانش-3و 1
)ilam.ac.ir@j.erfani: ولونویسنده مس(دانشگاه ایالم،، استادیار-2

18/4/96تاریخ پذیرش: 9/4/95تاریخ دریافت: 

چکیده
زنی بذر در این شود، ولی وجود رکود مکانیکی و فیزیولوژیکی از عوامل بازدارنده جوانهتکثیر بنه از طریق کشت بذر انجام می

هاي بنه در مرحله رسیدگی در این پژوهش بذرشود. زنی بذر میه دنبال آن باعث کاهش درصد و سرعت جوانهگیاه هستند که ب
در دادنبا قرارگیريپوستاز پسو آوري از مناطق کوهستانی شهرستان دهلران جمع1393در اواخر تابستان سالکامل 

سه مرتبه با آب شستشو شدند.بعد از آندقیقه ضدعفونی و20تا 15فعال) به مدت درصد کلر(یکمحلول هیپوکلریت سدیم 
دهی در دو سطح این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار با چهار فاکتور شامل: خراش

رمادهی مرطوب در درصد)، سرمادهی در سه سطح (بدون تیمار سرمایی، س98دهی و تیمار با اسید سولفوریک (بدون خراش
گراد)، نیترات پتاسیم در سه سطح (صفر، یک و دو درصد) و اسید درجه سانتی-20گراد و سرمادهی خشک در چهار درجه سانتی

زنی و رشد اولیۀ هاي حیاتی بذر مانند جوانه) انجام شد. ارزیابی اولیه شاخصگرم درلیترمیلی200جیبرلیک در دو سطح (صفر و 
درصد، سرمادهی مرطوب و اسید 98دهی بذور با اسید سولفوریک سه تیمار خراشکاربرد همزمانان داد که ها نشگیاهچه

زنی بذور بنه و بذر و به دنبال آن افزایش درصد و سرعت جوانهرکودام، بیشترین تأثیر را در شکستن پیپی200جیبرلیک 
ه، اثرات مثبت اسید جیبرلیک را در افزایش طول ساقه چه نشان داد. ها دارند. همچنین نتایج حاصلهمچنین رشد اولیۀ گیاهچه

Pistacia atlanticaهاي حیاتی، سرمادهی، شاخصدهی،زنی، خراشهاي کلیدي: جوانهواژه

مقدمه
هاي زاگرس هاي مهم در جنگلیکی از گونهدرخت بنه 

جزبهو در مناطق وسیعی از ایران بعد از بلوط ایرانی است 
هاي مرطوب خزري، کویرها و مناطق پست خلیج عمانی اقلیم

Pistaciaعلمینامبابنه .)17،29(گسترش دارد
atlantica، از تیرةAnacardiaceae شناختیبوملحاظازو
صورتبهپسند است و در جنوب غرب آسیا خشکییک گیاه 

دهدغالب قسمت عمده پوشش جنگلی را تشکیل میگونهیک
هاي شناختی در جنگلعالوه بر ایفاي نقش بومگونهینا.)22(

میوه ازجملهزاگرس، به دلیل تولید محصوالت فرعی ارزشمند
و سقز از اهمیت اقتصادي و اجتماعی زیادي برخوردار است

هاي چرب مانند اسید اولئیک و میوه بنه غنی از اسید).36(
ت اسیدهاي است ترکیباشدهگزارش).13(باشدلینولئیک می

هاي این خانواده مانند پسته و بهتر از سایر گونهگونهیناچرب 
استفاده در از پوسته سبز بنه براي ).42(باشدخنجوك می

سقز یا ).21شود (میاستفاده سازيشیرینیصنایع و بستنی
باشد میگونهیناهاي فراوردهشیره درخت بنه  یکی دیگر از 

شود ست و در صنایع مختلف استفاده میکه غنی از تربانتین ا
).19،36،44(و از اهمیت دارویی باالیی نیز برخوردار است

پماد آلفا است که دهندهیلتشکتربانتین یکی از اجزاي مهم 
).35رود (هاي سطحی و خفیف بکار میدر درمان سوختگی

.P. atlantica ،Pسه گونۀ پسته شامل khinjuk
بیعی در ایران وجود دارند که گونۀ بنه از ططوربهP. veraو 

اهلی پسته معموالً از طریق . گونه)37(هاستآنترین گسترده

تکثیر Pistaciaهاي مختلف جنس پیوند بر روي دانهال
هاي جنس پسته فقط با بذر تکثیر . گونه)11(شوند می
توسط آندوکارپ استخوانی Pistaciaشوند. بذرهاي گونه می

وهواآبالعاده سخت و تقریباً نسبت به که فوقانددهمحصورش
نفوذ و مانع سختی براي رشد جنین است که یرقابلغ

زنی را زنی آن را با مشکل مواجه کرده و درصد جوانهجوانه
هاي مناطق معتدله سرد داراي دهد. همچنین گونهکاهش می

هاي که بسیاري از گونه،فیزیولوژیکی عمیق هستندرکود
رکوداین .نیز از این قاعده مستثنی نیستندPistaciaنس ج

نیز با یک دوره سرمادهی مرطوب یا با اسید جیبرلیک برطرف 
نوع داراي دو Pistaciaجنسهاي شود. بنابراین گونهمی

. وجود آندوکارپ )1(ستندفیزیکی و فیزیولوژیکی هرکود 
هش باعث کاکه Pistaciaجنس هايگونهدرچوبی و سخت 

شود با بذرها میزنی کاهش جوانهجذب آب و متعاقباً
با رفع خفتگی سرماییچینهدهی برطرف و متناوباًخراش

.)1(دهد میرا بهبود بذورزنیجوانهجنین،فیزیولوژیکی
بذر در گیاهان رکودهاي مختلفی براي شکستن روش

) نشان 16مختلف وجود دارد. در پژوهشی حیدري و همکاران (
در مؤثرمکانیکی یکی از عوامل بسیار یخراش دهدادند 
زنی بررسی جوانه.هاي پسته و آلو استزنی بر گونهجوانه

P. palaestina،P. atlanticaهاي بذرهاي گونه
، یدسولفوریکاسدر تیمارهاي مختلف P. lentistinaو

زنی جوانهبیشینهنشان داد که سرمادهی و اسید جیبرلیک، 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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تحت تأثیر P. atlanticaوP. palaestinaدو گونۀ بذرهاي 
و سرمادهی به ترتیب به میزان یدهخراشاثر متقابل دو تیمار 

بیشترین P. lentistinaدرصد بدست آمد و در گونۀ50و 60
درصد تحت تأثیر اثر متقابل 34زنی به میزان میزان جوانه

بدست رگرم در لیتمیلی1000و اسید جیبرلیک یخراش ده
هاي دهی و دوره. بررسی بذور بنه تحت تأثیر خراش)1(آمد 

گراد نشان داد که درجه سانتی5دهی در دماي مختلف سرما
روز نتایج 30دهی و سرمادهی به مدتاثر متقابل خراش

. )10(زنی بذور بنه دارد بسیار مطلوبی در افزایش جوانه
انی که بذرهاي زنی بذرهاي کلخونگ زمبیشترین درصد جوانه

40-30درصد به مدت 98یدسولفوریکاسبا شدهدادهخراش 
قرار گرفتند یا در اسید گراددرجه سانتیچهارروز در سرماي 

ور شدند به غوطهگرم در لیترمیلی1000تا 500جیبرلیک 
دهی با اي تیمار خراشدر مطالعه.)6(دست آمد 

زنی رعت جوانهسولفوریک به مدت دو ساعت میزان و ساسید
ولی تیمار اسید جیبرلیک افزایش داد را P. atlanticaبذور  

نداشت گونهینازنی بذرهاي داري بر روي جوانهتأثیر معنی
بنه و زنی بذرهاي بهبود جوانهبراي در پژوهشی .)18(

شد دهی با اسید و سرمادهی استفاده از تیمار خراشکلخونگ، 
درصد در تیمار شاهد به 20ه را از زنی بذور بندرصد جوانهو

پیش تیمار .)30(یافتسرما افزایش - درصد در تیمار اسید76
و Pistacia atlantica ،P. terebinthusهاي بذور گونه

یک گونۀ هیبرید با سرمادهی مرطوب و جیبرلین هرچند 
زنی بذرها را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد اما درصد جوانه
ها نشان داد این اختالف در حد نس دادهتجزیه واریا

داري نیست. ولی این پیش تیمارها زمان کامل شدن معنی
داري کاهش دادند معنیطوربهرا زنی بذور سه گونهجوانه

، نتایج نشان داد کاربرد منتشرشدهيهاگزارشدر برخی .)18(
اسید جیبرلیک در بذور هلو باعث حذف نیاز سرمایی و به 

). از ترکیبات 26زنی بذر، بیشتر شده است (جوانهدنبال آن
تیوره هم براي شیمیایی دیگري مانند نیترات پتاسیم و

در هاآناست ولی اثرات شدهاستفادهبذر زنیافزایش جوانه
). از 2آشکار نیست (کامالًها افزایش  بذر و رشد گیاهچه

شرایط بیشتر در ،زنی بذرنیترات پتاسیم براي بررسی جوانه
يهاگزارشاست ولی شدهاستفادهشدهکنترلآزمایشگاهی و 

در ). 15نشان داد نتایج مطلوبی به دست نیامده است (
نشان )31(سراییکوچکگزارشی نوروزي هارونی و طبري 

دادند تیمار هالوپرایم بذور آقاقیا با استفاده از نیترات پتاسیم 
ث افزایش درصد ساعت باع48و 24موالر به مدت میلی100

ن همکارامیرزاده واقفی وشده است.این گیاهبذورزنیجوانه
اعمال تیمارهاي اسیدجیبرلیک، اسیدسولفوریک و با)28(

کهسه گونه زالزالک نشان دادنديبر رونیترات پتاسیم 
بذر یزنجوانهتیمار براي افزایش درصد و سرعت بهترین 
.درصد است5/0م استفاده از نیترات پتاسی،زالزالک

به veraپایه بنه در اغلب موارد در مقایسه با پایه گونه 
دلیل مقاومت آن به شرایط نامناسب محیطی مثل شوري، 
خشکی و نماتد و همچنین عملکرد خوب آن ترجیح داده 

زنی کم بذرهاي آن، )، اما امروزه به دلیل جوانه11،12شود (می
همچنین ).11شود (فاده میپایه براي پسته استعنوانبهکمتر 

نشان دادند عوامل فیزیوگرافی و سایر )5(باقري و همکاران
هاي د در پروژهند در زادآوري بنه موثر باشنتوانفاکتورها که می

غنی سازي و جنگل کاري داراي اهمیت باالیی هستند.
ۀگوننیاتکثیر انتخاب راهکارهایی مناسب برايبنابراین

با توجه به اهمیت باالیی برخوردار است.جنگلی از اهمیت 
اي مقاوم براي ارقام گیاهی دارویی، پایهعنوانبهگونۀ بنه 

هاي زاگرس، در تجاري پسته و اهمیت آن براي احیاي جنگل
رکودشکستن منظوربهیتیمارهاي مختلفاز این تحقیق 

افزایش درصد و سرعت متعاقباًمکانیکی و فیزیولوژیکی و 
ی بذر و همچنین افزایش رشد اولیه گیاهچۀ بنه، زنجوانه

استفاده شد.
هامواد و روش

در اواخر تابستان هاي بنه در مرحله رسیدگی کامل بذر
از منطقۀ میمه شهرستان دهلران با مختصات 1393سال

عرض شمالی و 41º32'طول شرقی و 16º47'جغرافیایی 
ازپسبذور ند. آوري شدمتري از سطح دریا جمع215ارتفاع 
یک(سدیمهیپوکلریتمحلولدرقرار دادنباگیريپوست
وسطحیضدعفونیدقیقه20تا15مدتبه) فعالکلردرصد

منظوربه).7،20(شدندشستشوآببامرتبهسهبعدازآن
عمیق فیزیولوژیکی رکودمکانیکی پوسته بذر و رکودشکستن 

ی بذر و رشد اولیه زنجنین و افزایش درصد و سرعت جوانه
گیاهچه بنه از تیمارهاي مختلفی استفاده شد.

کامالًفاکتوریل در قالب طرح پایه صورتبهآزمایش 
تیمار 36با درمجموعو تصادفی در سه تکرار با چهار فاکتور 

) انجام شد. تیمارهاي 2×3×3×2آزمایشی (آزمایش فاکتوریل 
دهی در دو خراششاملبه ترتیبدر این پژوهشمورداستفاده

دهی با استفاده از دهی و خراشسطح (بدون خراش
دقیقه)، سرمادهی در 10درصد به مدت 98کیدسولفوریاس

سه سطح (بدون تیمار سرمایی، چینه سرمایی مرطوب در 
ماه و سرمادهی دوگراد به مدت درجه سانتیچهاردماي 

ماه)، دوگراد به مدت درجه سانتی- 20خشک در دماي 
، صفر(سه سطح دربذر در محلول نیترات پتاسیم تیمارپیش

صورتبهدرصد نیترات پتاسیم دودرصد و محلول یکمحلول 
بذر در تیمارپیشوساعت)22وري بذور به مدت غوطه

200و محلول (صفردو سطحدرمحلول اسید جیبرلیک
24وري بذور به مدت غوطهصورتبه) 6(گرم در لیتر میلی

پس از اعمال تیمارهاي آزمایشی، ).1(جدول عت بودندسا
)20(بذر75مجموعدربراي هر تکرار و عدد بذر25تعداد 

پالستیکی که ازهاي در ظرفبراي هر تیمار آزمایشی
بستر کشت عنوانبه1:1:1، خاك و پرلیت به نسبت يبادماسه

جه در20±5و به گلخانه در دماي ندقرار گرفتبودندپرشده
در هر واحد زدهجوانهتعداد بذر . گراد منتقل شدندسانتی

- شمارش بذور جوانهشمارش شدند. روزانهصورتبهآزمایشی 
زده براي هر ظرف تا زمانی که در سه روز متوالی تغییري در 

زده مشاهده نشده ادامه پیدا کرد. پس از تعداد بذرهاي جوانه
آزمایشی یادداشت و زنی نهایی واحدهايروز درصد جوانه30

زنی بذور به ترتیب درصد و سرعت جوانه2و 1از روابط 
).24،41محاسبه شدند (
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)1(
100

)2(GR= ∑ ( )

GRزنی: سرعت جوانه،Niروزهرزده در : تعداد بذر جوانه،
Tiروز شمارش :

چهساقها، طول هبراي ارزیابی میزان رشد اولیه گیاهچه
صورتبههاي طبیعی هر واحد آزمایشی تعدادي از گیاهچه

گیري و میانگین کش استاندارد اندازهتصادفی با استفاده از خط
پس از ارزیابی آزمایشتجزیه آماريمحاسبه شد.هاآن

انجام SASافزارنرممفروضات تجزیه واریانس با استفاده از 
اي دانکن یق آزمون چند دامنهمقایسه میانگین از طرو شد

افزارنرمترسیم نمودارها نیز با استفاده از .صورت گرفت
Excelصورت گرفت.

هاي حیاتی بذور بنهدر ارزیابی واکنشکاررفتهبهانواع تیمارهاي - 1جدول 
Table 1. The different treatments for assessment of vital reactions of wild pistachio seeds

S0C0K2G200S0C0K2G0S0C0K1G200S0C0K1G0S0C0K0G200S0C0K0G0
S0C4K2G200S0C4K2G0S0C4K1G200S0C4K1G0S0C4K0G200S0C4K0G0

S0C-20K2G200S0C-20K2G0S0C-20K1G200S0C-20K1G0S0C-20K0G200S0C-20K0G0
SC0K2G200SC0K2G0SC0K1G200SC0K1G0SCK0G200SC0K0G0
SC4K2G200SC4K2G0SC4K1G200SC4K1G0SC4K0G200SC4K0G0

SC-20K2G200SC-20K2G0SC-20K1G200SC-20K1G0SC-20K0G200SC-20K0G0
S0دهی، : بدون خراشS98یدسولفوریک اسدهی با : خراش ،%C0 ،بدون سرمادهی :C4 گراد، درجه سانتی4: سرمادهی در دمايC-2020دهی خشک در دماي منفی : سرما

200: اسید جیبرلیک G200ز اسید جیبرلیک، : بدون استفاده اG0%، 2: نیترات پتاسیم K2%، 1: نیترات پتاسیم K1: بدون استفاده از نیترات پتاسیم، K0گراد، درجه سانتی
گرم در لیترمیلی

و بحثنتایج
تیمارهاينشان دادهادادهتجزیه واریانسنتایج حاصل از 

دهی اثر متقابل خراشاسید جیبرلیک،دهی، سرمادهی،خراش
در سرمادهی و اثر متقابل نیترات پتاسیم در اسید جیبرلیک در 

اي نیترات پتاسیم، اثر متقابل تیمارهدرصد و یکسطح 
دهی در اسید جیبرلیک دهی در نیترات پتاسیم و خراشخراش

ثیر أزنی بذور بنه تدرصد جوانهشیبرافزادرصد 5در سطح 
زنی بیشترین درصد جوانه.)2(جدولاندداري گذاشتهمعنی

دهی، عامل خراشچهار اثرات متقابلبذور مربوط به تیمار
و گرم در لیترمیلی200اسید جیبرلیک،سرمادهی مرطوب

کهیدرحالدرصد بود 67/94به میزان درصددونیترات پتاسیم 
در درصد، 33/13به میزان بذور زنیکمترین درصد جوانه

سرمادهی خشک،اثرات توأمتیمار تیمار سرمادهی خشک و 
گرم در میلی200اسید جیبرلیک ودرصددونیترات پتاسیم 

).1شکل (ست آمد به دلیتر
مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل آزمایشی نشان داد 

، سرمادهی مرطوب و اسید کیدسولفوریاسدهی بذر با خراش
بر داري باعث افزایش معنیگرم در لیترمیلی200جیبرلیک 

زنی شدند اما تیمار نیترات پتاسیم در مقایسه با درصد جوانه
پتاسیم) باعث کاهش درصد شاهد (عدم استفاده از نیترات 

بین سطح صفر داريزنی بذور بنه شده و اختالف معنیجوانه
). 3درصد آن وجود دارد (جدول دونیترات پتاسیم با سطح 

هاي مربوط دادهتجزیه واریانسنتایج حاصل ازهمچنین
دهی، خراشفاکتورهايزنی نشان دادجوانهسرعتبه

دهی در متقابل خراشسرمادهی، جیبرلیک اسید و اثرات 
و درصد1دهی در جیبرلیک اسید در سطح سرمادهی و خراش

5در سطح متقابل نیترات پتاسیم در اسید جیبرلیک اتاثر
باشند (جدول داري بر این صفت میدرصد داراي اثرات معنی

عدد بذر 3/3به میزان بنه بذورزنیبیشترین سرعت جوانه.)1
سه عامل وط به اثر متقابلزده در هر روز، مربجوانه

200دهی، سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیکخراش
به میزان زنیکمترین سرعت جوانهلیوبودگرم در لیترمیلی

اثر متقابل سه در تیمار زده در هر روزعدد بذر جوانه03/0
درصد و اسید 1دهی خشک، نیترات پتاسیم عامل سرما

مقایسه ). 2شکل (حاصل شد گرم در لیترمیلی200جیبرلیک
دهی میانگین اثرات اصلی عوامل آزمایشی نشان داد خراش

سولفوریک، سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بذر با اسید
داري باعث افزایش سرعت معنیطوربهگرم در لیترمیلی200

از سطوح نیترات پتاسیم کیچیهزنی بذور بنه شدند اما جوانه
زنی بذور نشان ندادند فزایش سرعت جوانهداري در اتأثیر معنی

). 3(جدول 
هاي مربوط به طول دادهتجزیه واریانسنتایج حاصل از

دهی، سرمادهی،خراشفاکتورهايها نشان دادچهساقه
دهی در جیبرلیک اسید و اثرات متقابل خراشنیترات پتاسیم،
م و نیترات پتاسیدر اسید جیبرلیکدهیسرمااسید جیبرلیک،

چهارگانهمتقابلاتاثرو درصد1در سطح در اسید جیبرلیک
دهی در سرمادهی در نیترات پتاسیم در اسید جیبرلیکخراش

داري بر این صفت درصد داراي اثرات معنی5در سطح 
97/7به میزان چه بیشترین طول ساقه.)2باشند (جدول می

دهی،مربوط به اثر متقابل سه عامل خراشمتر سانتی
بود گرم در لیترمیلی200سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک 

متر در تیمار سانتی53/2به میزان چه نیزو کمترین طول ساقه
درصد 1عامل سرمادهی خشک، نیترات پتاسیم سهاثر متقابل 

به دست آمد (شکل گرم در لیترمیلی200ک و اسید جیبرلی
مایشی نشان داد مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل آز. )3

، سرمادهی مرطوب، سطح کیدسولفوریاسدهی بذر با خراش
صفر نیترات پتاسیم (عدم استفاده از نیترات پتاسیم) و اسید 

داري در افزایش تأثیر معنیگرم در لیترمیلی200جیبرلیک 
).3چه دارند (جدول طول ساقه
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شدهیابیارزت میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفا- 2جدول 
Table 2. Mean comparison obtained from variance analysis of measured traits

درجه منابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
درصد 

زنیجوانه
زنی سرعت جوانه

(روز)
چه طول ساقه

متر)سانتی(
285/12**43/26**26/23467**1دهیخراش

42/20**68/29**44/14056**2سرمادهی
98/4**33/34505/0*2نیترات پتاسیم
67/16**79/1**37/1858**1اسید جیبرلیک

62/976/0**93/2281**2سرمادهی×دهی خراش
93/401097/023/1*2نیترات پتاسیم×دهی خراش
06/14**02/1**00/768*1اسید جیبرلیک×دهی خراش

478/83058/032/0یمنیترات پتاس×سرمادهی
94/2**259/18814/0اسید جیبرلیک×سرمادهی

74/3**23/0*48/1157**2اسید جیبرلیک×نیترات پتاسیم
426/173038/074/0نیترات پتاسیم×سرمادهی×دهی خراش
278/5055/039/0اسید جیبرلیک×سرمادهی×دهی خراش
233/41018/003/1یکاسید جیبرل×نیترات پتاسیم×دهی خراش

470/209044/042/0اسید جیبرلیک×نیترات پتاسیم×سرمادهی
3/1*478/171015/0اسید جیبرلیک×نیترات پتاسیم×سرمادهی×دهی خراش

7259/100067/051/0خطا
61/2088/2911/15ضریب تغییرات (%)

05/0و 01/0دار در سطح به ترتیب معنی:*و**

از اثرات اصلی عوامل آزمایشیآمدهدستبهمقایسه میانگین - 3جدول 
Table 3. Mean comparison obtained from main effects of experimental factors

سطوحامل آزمایشیوع
هامیانگین

متر)(سانتیچهطول ساقه(روز)زنیسرعت جوانهزنیدرصد جوانه

b33/4±93/33b37/0±37/0b33/0±4/4شاهددهیخراش
a73/5±41/63a28/0±36/1a31/0±08/5درصد98

سرما دهی
c42/4±89/33c07/0±24/0b35/0±38/4شاهد

ab88/6±11/71a33/0±91/1a32/0±61/5گراددرجه سانتی4
b19/7±41b13/0±45/0b42/0±23/4گراددرجه سانتی-20

نیترات پتاسیم
a82/7±11/52a29/0±91/0a47/0±17/5صفر

ab29/7±78/47a30/0±86/0b34/0±48/4درصد1
b82/7±11/46a30/0±83/0b41/0±57/4درصد2

b89/5±52/44b22/0±74/0b24/0±35/4صفراسید جیبرلیک
a27/6±81/52a26/0±1a39/0±13/5گرم در لیترمیلی200

زنی بذر بنهبر درصد جوانهشدهاعمالتأثیر تیمارهاي -1شکل
Figure 1. The effects of applied treatments on germination percentage of wild pistachio seeds
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40... ................................................................................دهی و تیمارهاي شیمیایی، خراشتیمار بذرپیشبه ) Pistacia atlantica(هاي حیاتی بذر بنهواکنش

هاي مربوط دادهتجزیه واریانسنتایج حاصل ازهمچنین
دهی، خراشفاکتورهايزنی نشان دادجوانهسرعتبه

دهی در متقابل خراشسرمادهی، جیبرلیک اسید و اثرات
و درصد1دهی در جیبرلیک اسید در سطح سرمادهی و خراش

5در سطح متقابل نیترات پتاسیم در اسید جیبرلیک اتاثر
باشند (جدول داري بر این صفت میدرصد داراي اثرات معنی

عدد بذر 3/3به میزان بنه بذورزنیبیشترین سرعت جوانه.)1
سه عامل بوط به اثر متقابلمر،روزهرزده درجوانه

200دهی، سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیکخراش
به میزان زنیکمترین سرعت جوانهلیوبودگرم در لیترمیلی

اثر متقابل سه در تیمار روزهر زده در عدد بذر جوانه03/0
درصد و اسید 1دهی خشک، نیترات پتاسیم عامل سرما

مقایسه ). 2شکل (حاصل شد گرم در لیترمیلی200جیبرلیک
دهی میانگین اثرات اصلی عوامل آزمایشی نشان داد خراش

، سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک کیدسولفوریاسبذر با 
داري باعث افزایش سرعت معنیطوربهگرم در لیترمیلی200

از سطوح نیترات پتاسیم کیچیهزنی بذور بنه شدند اما جوانه
زنی بذور نشان ندادند افزایش سرعت جوانهداري درتأثیر معنی

هاي مربوط به دادهتجزیه واریانسنتایج حاصل از).3(جدول 
دهی، سرمادهی،خراشفاکتورهايها نشان دادچهطول ساقه

دهی در جیبرلیک اسید و اثرات متقابل خراشنیترات پتاسیم،
یم و نیترات پتاسدر اسید جیبرلیکدهیسرمااسید جیبرلیک،

چهارگانهمتقابلاتاثرو درصد1در سطح در اسید جیبرلیک
دهی در سرمادهی در نیترات پتاسیم در اسید جیبرلیکخراش

داري بر این صفت درصد داراي اثرات معنی5در سطح 
97/7به میزان چه بیشترین طول ساقه.)2باشند (جدول می

، دهیمربوط به اثر متقابل سه عامل خراشمتر سانتی
بود گرم در لیترمیلی200سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک 

متر در تیمار سانتی53/2به میزان چه نیزو کمترین طول ساقه
درصد 1عامل سرمادهی خشک، نیترات پتاسیم سهاثر متقابل 

به دست آمد (شکل گرم در لیترمیلی200ک و اسید جیبرلی
زمایشی نشان داد مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل آ. )3

دهی بذر با اسیدسولفوریک، سرمادهی مرطوب، سطح خراش
صفر نیترات پتاسیم (عدم استفاده از نیترات پتاسیم) و اسید 

داري در افزایش تأثیر معنیگرم در لیترمیلی200جیبرلیک 
).3چه دارند (جدول طول ساقه

زنی بذر بنهانهبر سرعت جوشدهاعمالتأثیر تیمارهاي -2شکل
Figure 2. The effects of applied treatments on germination rate of wild pistachio seeds

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
94

.3
.6

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1394.3.6.5.5
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-195-fa.html


41....................... .....................................................................................................1394پاییز و زمستانم/ ششهاي ایران سال سوم/ شماره شناسی جنگلبوم

چه بنهبر طول ساقهشدهاعمالتأثیر تیمارهاي -3شکل
Figure 3. The effects of applied treatments on shootlet length of wild pistachio

هاي بذر براي بقا در قابلیتنیترمهمذر یکی از برکود
فاکتورهاي ریتأثزنی بذر تحت طبیعت است. الگوي جوانه

گیرد. جذب آب، مختلف و نفوذپذیري پوسته بذر قرار می
فعالیت آنزیمی، رشد جنین، تخریب پوسته بذر و رشد گیاهچه 

. نتایج )39باشند (زنی بذر میاز پارامترهاي مهم در جوانه
که به بررسی ییهاگزارشاز این پژوهش و سایر آمدهدستبه

Pistaciaهاي جنس زنی بذور بسیاري از گونهجوانه
دو عامل توأمریتأثدهند، بذوري که تحت اند نشان میپرداخته
، بیشترین رندیگیمدهی و سرمادهی مرطوب قرار خراش

وضوع زنی را دارند که این مدرصد و سرعت جوانه
ي مکانیکی (ناشی از پوستهرکودوجود دو نوع يدهندهنشان

رویانی) در رکودعمیق فیزیولوژیکی (رکودسخت بذر) و 
هاي این جنس است و استفاده از بسیاري از بذور گونه

گردند اثرات میرکودهایی که باعث حذف این دو روش
جنس هاي این زنی گونهداري بر درصد و سرعت جوانهمعنی

)40(که این نتایج با گزارش شالتوت و شورباگیگذارندمی
دهی پوسته بذر با استفاده از اسید یکی از خراش. مطابقت دارد

که داراي باشدیمبراي  بذوري مؤثرراهکارهاي بسیار 
زیادي وجود دارد که يهاگزارش).40پوشش سخت هستند (

از دهی مکانیکی و استفاده دهند خراشنشان می
زنی بذر بسیاري از گیاهان براي بهبود جوانهکیدسولفوریاس

در ).43روند (که داراي پوسته سخت هستند به کار می
) 32) و پینتی و همکاران (34گزارشی پالز و همکاران (

Prosopisزنی در بذر گیاه جوانهبامطالعه caldenia نتیجه
صل شد که %) وقتی حا95زنی (بیش از گرفتند حداکثر جوانه

که با نتایج استشدهاستفادهدهی مکانیکی و اسید از خراش
کیدسولفوریاسدهی با این مقاله در مورد اثرات مثبت خراش
.در شکستن رکود بذور بنه مطابقت دارد

دهی، سه تیمار خراشاین پژوهش نشان دادنتایج
سرمادهی و اسید جیبرلیک در افزایش درصد و سرعت 

افزایش درصد و سرعت . هستندمؤثرر بنه زنی بذوجوانه
تواند به زنی بذور بنه با استفاده از اسید جیبرلیک میجوانه

دلیل نقش این هورمون در برطرف کردن رکود عمیق 
پژوهشی نشان داده شد در ). 23فیزیولوژیکی جنین باشد (

و دو تیمار سرمایی چینهدهی و اعمال توأم دو تیمار خراش
وP. palaestinaسید جیبرلیک در سه گونۀ دهی و اخراش

P. atlantica وP. lentistina موجب افزایش درصد
که منطبق با نتایج )1(شوند ها میزنی بذور این گونهجوانه

زنی بیشترین میزان جوانهدر گزارشی دیگر، . مقاله حاضر است
دهی و سرمادهی بذرهاي بنه تحت اثر متقابل دو تیمار خراش

همچنین نتایج برخی محققان نشان . )30(وب بدست آمد مرط
تواند درمیروزه 30دهی و سرمادهی اعمال توأم خراشداد

در . )10(باشدزنی بذور بنه مناسب افزایش درصد جوانه
زنی بذرهاي کلخونگ در اثرات بیشترین درصد جوانهگزارشی 

و روزه و د40- 30دهی و سرمادهی متقابل دو تیمار خراش
گرم در میلی1000تا 500دهی و اسید جیبرلیک تیمار خراش

از این آمدهدستبهکه تایید کننده نتایج )6(آمدبدست لیتر
فیزیکی و رکود وجود دو نوع درواقع. این نتایج پژوهش است

نشان Pistaciaهاي جنس فیزیولوژیکی را در بذور گونه
ی براي حذف هر دو دهند. بنابراین اعمال توأم تیمارهایمی

فیزیکی و فیزیولوژیکی در بذر گونۀ بنه و سایر رکود نوع 
افزایش درصد و سرعت منظوربه،Pistaciaهاي جنس گونه
.)6(باشدزنی بذور الزم و ضروري میجوانه

مربوط به فیزیکی که ناشی از پوشش سخت بذور رکود
ۀ و همچنین توسعوهواآباست و مانع از نفوذ این جنس
شود تا حد زیادي در کاهش درصد و سرعت رویان می
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هاي مؤثر است. گزارشاین جنسهاي زنی بذور گونهجوانه
استفاده از شیمیایی بادهی خراشدهند زیادي نشان می

زنی بذر بسیاري از گیاهان براي بهبود جوانهکیدسولفوریاس
هايروند. در گونهکه داراي پوسته سخت هستند به کار می

که داراي پوستۀ سخت و استخوانی Pistaciaمختلف جنس 
رکودرا برطرف کند. رکودتواند این دهی میهستند نیز خراش

در رکودترین نوع جنین) که رایجرکودفیزیولوژیکی (
هاي معتدله سرد است با یک دوره نگهداري بذر در  گونه

شرایط مرطوب سرد و یا استفاده از جیبرلیک اسید برطرف
.)15(شود می

نشان داد سرمادهی خشک در همچنیننتایج این پژوهش
است ولی مؤثربرطرف کردن رکود فیزیولوژیکی جنین 

سرمادهی منجر تر است. استفاده از سرمادهی مرطوب، مطلوب
هاي محرك رشد مانند و افزایش هورمونABAبه کاهش 

مواد ازجملهجیبرلین هورمون. )14(شود جیبرلین می
تواند جایگزینی مناسب براي است که میياکنندهکیحرت

. )8(معتدله باشد هاي برطرف نمودن نیاز سرمایی در بذر گونه
جیبرلین پس از انتقال به الیۀ آلورون بذر موجب تولید درواقع

داندرون حرکت کرده و در طرفبهآلفا آمیالز شده این آنزیم 
که به نقاط در حال رشد کندآنجا نشاسته را به قند تبدیل می

کند و انرژي الزم براي رشد را تأمین میافتهیانتقالرویان 
فیزیولوژیکی از تیمار رکود . بنابراین براي برطرف کردن )15(

شود. البته تأثیر سرمادهی یا اسید جیبرلیک استفاده می
عمیق فیزیولوژیکی رکودهورمون جیبرلین در برطرف کردن 

سرمایی مرطوب نبوده و همواره چینه چینهزهاندابهبذور بنه 
تر ارجحزنی افزایش درصد و سرعت جوانهمنظوربهسرمایی 

این امر ممکن است به این خاطر باشد که شرایط است.
سرمایی مرطوب عالوه بر اینکه در افزایش ترکیبات چینه
است، باعث حذف ترکیبات بازدارنده مؤثرجیبرلین در بذر شبه

چینه سرمایی مرطوب رونیازاگردد و زنی بذور هم میجوانه
اسید کهیدرصورتبذور نشان داد زنیجوانهکارایی بیشتري در

عمیق فیزیولوژیکی جنین رکودجیبرلیک فقط باعث رفع 
دهی، تأثیر خراش،متعددهاي آزمایشنتایج حاصل از شود.می

دانهال سرمادهی و اسید جیبرلیک را در افزایش رشد رویشی
زیتون ارقام دهی بذرهاي خراشدر پژوهشی، دهند. نشان می

دار بر معنیمکانیکی و شیمیایی عالوه بر تأثیر صورتبه
طوربهها را نیز زنی بذور، رشد اولیه دانهالافزایش درصد جوانه

دهی با داري افزایش داد که البته تأثیر خراشمعنی
) 38یج رستمی و شهسوار (که با نتابیشتر بودکیدسولفوریاس

دهی در افزایش رشد . شاید تأثیر مثبت خراشمطابقت دارد
دهی پوسته بذر باعث دانهال به این دلیل باشد که خراش

رویان انرژي جهیدرنتشود که چه میتسهیل خروج ریشه
زنی صرف کرده و بیشتر انرژي آن صرف کمتري براي جوانه

چه ن افزایش طول ساقههمچنیشود.رشد رویشی گیاهچه می
در این پژوهش ممکن است کاررفتهبهبا استفاده از تیمارهاي 

دو تیمار ریتأثبه این دلیل باشد که بذوري که تحت 
زودتر جوانهاندقرارگرفتهدهی و سرمادهی مرطوب خراش

باالتري دارند و فرصت بیشتري یزنجوانهزنند، سرعت می
براي رشد دارند.

طویل شدن ساقه را در بسیاري از انواع گیاهان ها جیبرلین
تأثیر جیبرلین بر امر ممکن است به خاطردهند. این رونق می

اگرچه تقسیم سلولی ،باشدهاگرهانیمهاي طویل شدن سلول
پستهجنس مختلفهايگونه.)4(باشدمؤثرتواندنیز می

به همین دلیل از جیبرلین برايو داراي رشد کندي هستند 
شود. نتایج آزمایشی نشان تحریک رشد رویشی استفاده می

گرم میلی1000غلظت ژهیوبهدهد که استفاده از جیبرلین می
. )3(شود میهاي بنه موجب افزایش طول دانهالدر لیتر

سرمادهی بذرها نیز به علت افزایش میزان جیبرلین بذر 
دخالت در تحریک رشد دانهال میرمستقیغطوربهتواند می

يهانسبتدهی مرطوب موجب تغییر سرماداشته باشد.
شود و با جیبرلین میهورمونی درون بذر به نفع ترکیبات شبه
هاي آنزیميسازفعالتوجه به نقش این هورمون در 

)،  25(هاسلول) و طویل شدن 27مواد غذایی (کنندههیتجز
لیک تواند باعث افزایش رشد گیاهچه گردد. اسید جیبرمی

شود و به دنبال همچنین باعث طویل شدن دیواره سلولی می
اي به قندهاي ساده مانند آن باعث هیدرولیز ترکیبات نشاسته

شدن پتانسیل تریمنفشود که باعث گلوکز و یا فروکتوز می
ها گشته و ورود آب را به داخل سلول تسهیل اسمزي سلول

).4شود (ها میباعث افزایش رشد گیاهچهتیدرنهاکند و می
دهی، سرمادهی و سه تیمار خراشنشان داداین تحقیق نتایج 

. گرددبنه میهاي افزایش رشد دانهالباعث اسید جیبرلیک 
دار نیترات پتاسیم بر افزایش درصد تایج این آزمایش اثر معنین

دهد نشان نمیرا بنهچهطول ساقهو بذور زنی و سرعت جوانه
. البته نیترات پتاسیم یکی از شودنمیتوصیه بنابراین اعمال آن

هاي آزمون بذر به تیمارهاي بذري در آزمایشگاهنیترمهم
زنی بذر را تحریک کند اما توجیه تواند جوانهرود و میشمار می

با توجه به .)15(عمل آن موجود نیست نحوهکاملی براي 
دهی، سرمادهی مرطوب و اسید نقش سه تیمار خراش

رنی بذور و سرعت جوانهیک در افزایش درصد وجیبرل
هاي بنه در این آزمایش هاي رشدي دانهالشاخص

دهی، سه تیمار خراشهمزمانشود اعمال گیري مینتیجه
سرمایی و اسید جیبرلیک براي افزایش درصد و سرعت چینه
هاي حاصله زنی بذور و همچنین رشد رویشی دانهالجوانه

مناسب است.

تشکر و قدردانی
هاي این پژوهش از محل اعتبارات پژوهشی هزینه

وسیله بدیناست که نگارندگان شدهنیتأمدانشگاه ایالم 
دارند.میابرازمراتب قدردانی و سپاس خود را 
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Vital Reactions of Wild Pistachio Seeds (Pistacia atlantica) to Seed Priming,
Scarification and Chemical Treatments
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Abstract
Propagation of P. atlantica is through seed culture, however, the mechanical and

physiological dormancy decrease germination parameters of seeds in this species. In this study,
the seeds of Pistacia atlantica were collected at normal fully mature from mountain regions of
Dehloran city in the late summer of 1393. The skins of seeds removed and the seeds were
disinfected in sodium hypochlorite solution (1% of active chlorine) for 15 to 20 minutes and
then were rinsed three times with sterile water. An experiment was conducted as factorial based
on completely randomized design with three replications. Four factors were evaluated in this
experiment, including, scarification (control and sulphuric acid (H2SO4) for 10 minutes),
stratification (control, moist chilling in +4 °c and dry chilling -20 °c), potassium nitrate (0, 1%
and 2% KNO3) and gibberellic acid (0 and 200 ppm GA3). Primary evaluation of vital indicator
in seed such as germination and shoot length of plantlets showed the effective role of seed
scarification by H2So4 beside of moist chilling in +4 °c and treatment by 200 ppm GA3. Results
indicated the presence of mechanical barrier with physiologic dormancy of embryo that prevents
germination of seeds. Applied treatments had significant effects on improvement of seed
germination and better growth of seedlings. Also, seed priming with gibberellic acid had
positive effect on the primary growth of seedlings.

Keywords: Germination, Pistacia atlantica, Scarification, Stratification, Vital indicator
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