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 :چکیده

تاثیر یک تحت زنی، آنها رامهم در طول دوره رشدی آنها است و گاه به منظور افزایش درصد جوانهزنی گیاهان یکی از مراحل مرحله جوانه 
سارمایی  تیماار چیناه  2 زنی بذور کاا  آزمایشای فاکتوریال باا     برای جوانه. دهندسرمایی  قرار میو چینهدهی سری از عوامل  مانند خراش

در و تکرار  7با ( ساعته =S4 6و  =S1= ،2 S2= ،4 S3 1)دهی با هیپوکلریت سدیمخراشبازه زمانی  4و ( =Y2روزه  21و   =Y1روزه11)
نتاای   . ین شاخص ارزیابی کیفیت بذر در این آزمایش بررسی شددرصد جوانه زنی به عنوان مهمتر. قالب طرح کامال تصادفی استفاده گردید

 در و باود  S2زنی نیز مربوط به تیماار دار می باشد و بیشترین درصد جوانهنشان داد که اثر هیپوکلریت سدیم در سطح یک دهم درصد معنی
 .زنی نداشتسرمایی تاثیرچندانی بر شاخص درصد جوانهتیمار چینه

 دهیسرمایی، خراشزنی، چینهکا ، درصد جوانه :کلمات کلیدی

 
 

 : مقدمه

برگان از اهمیات خاصای   های سوزنی برگ، شناسایی و معرفی و آزمایش سازگاری سوزنیبا توجه به فقر پوشش گیاهی ایران در زمینه گونه
-برگ. شودها دیده میندرت درآنای بهتچهشوند و حالت درخسبزدیده میگیاهان تیره کا  بیشتر به صورت درختان همیشه. برخوردار است

جنس کا  از گسترش زیادی در سطح جهان برخوردار اسات و  (. 1334فرهمند، )مانند و به صورت تکی یا گروهی قراردارند های کا  سوزن
ی یا کا  تهران از ساازگارترین  یرانی، کا  باغ، کا  ا1کا  الدار. اهمیت داردمانند جنگل، فضای سبز و صنایع چوب  از دیدگاه های گوناگون

-زنی و رشد اولیاه حساا   جوانه(. 1334فرهمند، )که در بیشتر نقاط کشور برای اهداف فضای سبز به کار رفته است های کا  هستند گونه

کننده استقرار موفق گیااه و  چرا که این مراحل تضمین، های گیاهی و تولید نهال هستندترین مراحل زیستی درچرخه رشد گونهترین و مهم
کنناده در چرخاه   زنی بذر یکی از مراحل زیستی و تعیاین در این خصوص جوانه(. Bhattacharjee, 2008)باشند می آنرشد مراحل بعدی 

کساینن  تاثیر عوامل محیطی از جمله دما، رطوبت، ااین مراحل از رشد گیاه به شدت تحت(. Draghici, 2010)های گیاهی است رشد گونه
شود، تغییراتای  زنی بذر با جذب آب شروع میجوانه(. 1331احمدلو و همکاران ،)دارند های متابولیسمی قرارو انرژی الزم جهت انجام فعالیت

تلف های مخشود و در نهایت آنزیماندازی میسلولی راهدر محتوی آب بذر تا شروع رشد جنین ایجاد می شود، ذخایر متابولیکی آزاد و چرخه
سرمایی همراه با رطوبت دمای پایین در چینه(. Wakjira, 2007)اند این فرایندها به بلوغ بذر وابسته. دهندمراحل اساسی دیگر را انجام می

تواند به طور نااقص جاایگزین نیااز سارمایی     استفاده از جیبرلین خارجی می. باشدترین راه برای شکستن خفتگی در اغلب انواع بذر میمهم
زنای دارد  سرمایی به همراه اساید جیبرلیاک بهتارین نتیجاه را در فرآیناد جواناه      است که چینهدادهنشاننتای  تعداد زیادی از مقاالت . شود
(Gilman et al., 1994  .) نتای  تحقیقاتBahat et al., 2005) )ی کاوه حاکی از آن است که در گیاه مریم (Swertia angustifotia )

بنیاانپور و  ) سایاه  گیاه زیره. زنی را به دنبال خواهد داشتدرصد افزایش داده و کاهش میانگین طول دوره جوانه36زنی را تا سرمادهی جوانه
خاانواده   از( 1361رجبیاان و همکااران،   )و آنغاوزه  Charophyllum temulum  (Vandelook et al., 2007 )گیااه ( 2113خوشاخوی،  

های محرک رشد تیمار سرما سبب کاهش تراز هورمون بازدارنده و افزایش تراز هورمون. سرمایی واکنش مثبت دارندچتریان، نسبت به چینه

                                                             
1- Eldar pine (Pinus eldarica)   
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ها زنی در بذردهند در نتیجه، جوانهاین رویداد به طور همزمان رخ می. شودزنی در بذرها میشده و بدین ترتیب سبب افزایش پتانسیل جوانه
زنای باه   بذور سخت معموال برای تساهیل جاذب آب و جواناه   (. Tipirdamaz & Gomurgen, 2000 (ها استنتیجه توازن بین هورمون

طورکلی، به(. Foley, 2001)گی نیاز دارند و یا هوادید 2وری در آب در حال جوشیدن، استراتیفیکاسیوندهی شیمیایی، فیزیکی، غوطهخراش
 & Lacroix)شاود  نامیاده مای   3دهای یاا اسکاریفیکاسایون   نفوذپذیری پوسته بذر را از بین ببرد یاا کااهش دهاد، خاراش    هرتیماری که 

Staniforth, 1964 .)شوند اغلب نرم ساختن، سوراخ کردن، ساییدن هدف تیمارهایی که برای غلبه بر رکود فیزیکی پوسته بذر طراحی می
این تیمارها شاامل روش  . کردن آن به آب و گازها، بدون آسیب رساندن به جنین یا آندوسپرم، است و ایجاد شکاف در پوسته برای نفوذپذیر

خراش دهی مکانیکی روشی متداول برای غلباه  . ورسازی در آب و محلول شیمیایی استغوطه 4های فیزیکی، بیولوژیکی، گرمادهی خشک
های هیپوکلریات  طی آزمایشی اثر تیمار(. Lacroix & Staniforth, 1964)د روبر نفوذناپذیری پوشش بذر به رطوبت و گازها به شمار می

بذور براسیکا را بررسی و گزارش کردند که تیمارهای هیپوکلریت سدیم بر روی باذور  Xanthomonas campestris سدیم بر روی کنترل در 
ذور براسیکا همانند و یا حتی بیشتر از تیماار آب گارم ماوثر    ب Xanthomonas campestrisبراسیکا در مقایسه با تیمار آب گرم در کنترل در 

زنای باذور و تیماار    دقیقه بیشتر از میانگین جوانه 15، 11، 5برای % 525/1تیمارشده با هیپوکلریت سدیم  زنی بذورباشد و میانگین جوانهمی
در بین تیمارهای هیپوکلریات سادیم نیاز    (. Babadoost et al., 1996) باشددقیقه می 21گراد و درجه سانتی 51شده با آب گرم با دمای 
-زنی و افزایش قاوه سبب بهبود شرایط جوانه چینه سرماییبا توجه به اینکه . دقیقه بوده است 5زنی مربوط به تیمار بیشترین میانگین جوانه

کاشت بذر تا مرحلاه جاوانی    یزمانفاصله  از( Graber, 1965; Skordilis & Costas, 1995) شود زنی مینامیه و سرعت و قدرت جوانه
با توجه به مطالب گفته شده هدف از انجام ایان آزماایش بررسای اثارات     . رسدشود و در نتیجه تلفات بذر به کمترین حد خود میکاسته می

 . زنی بذرکا  می باشدسرمایی و زمان اضافه هیپوکلریت سدیم بر روی شاخص درصد جوانهتیمارهای چینه
 

 :و روش مواد
در محلول هیپوکلریات سادیم قارارداده    ( ساعته =S4 6و  =S1= ،2 S2= ،4 S3 1)زمانی  دوره 4ام این آزمایش بذرهای کا  در برای انج

 بذور در در این آزمایش. ساعت با آب به طور کامل شسته شدند 24شدند و بعد از گذشت زمان های در نظر گرفته شده همه بذرها به مدت 
های انتخاب شده به صورت فاکتوریال و  بذرها در گلدان. شدند نگهداری درجه 4در یخچال و دمای  (Y2)روزه  21و ( Y1)11ذر دو گروه ب

 7در هار گلادان  . تکرار کشت و در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان نگهداری شادند  7در قالب طرح کامل تصادفی با 
 :      طبق فرمول زیر محاسبه گردید زنی بذر آنهارشد بذور درصد جوانهعدد بذر کاشته شد و بعد از 

 زنیدرصد جوانه( =زنی شدهتعداد بذرهای جوانه/تعداد کل بذرهای آزمایش شده در هر تیمار)× 111
دست آمده به کمک های بهدادهمقایسه میانگین  انجام و SASافزار آمده نیز با استفاده از نرمهای بدستدر نهایت تجزیه و تحلیل داده

 .استفاده گردید Excelافزار ها هم از نرمبرای رسم نمودار .انجام شد% 5ای دانکن در سطح چندمرحله آزمون
 

 :نتایج 
تیمار زنی بذور کا  در درصد جوانه، (1)نمودار دار شد و با توجه به در سطح یک دهم درصد معنیمحلول هیپوکلریت سدیم  تیمارتاثیر 
داری ندارد و بیشترین مقدار اما با تیمار شاهد تفاوت معنی ایجاد کرد داری نسبت به سایر تیمارهادهی افزایش معنیساعت خراش 2زمانی 

 و در نتیجه روی جوانه زنی آنها تاثیر در این آزمایش استفاده از سایر تیمارها ممکن است باعث آسیب زدن به بذر شده. دهدرا نشان می
سرمایی میانگین بیشتری داشتند ولی روزه چینه 21های زنی تیماراگر چه شاخص جوانه( 2)بر اسا  نتای  ارائه شده در نمودار . داشته باشند
دهی و اثر متقابل بین خراش( 3)براسا  داده های مربوط به نمودار . روزه مشاهده نگردید 11روزه و  21داری بین تیمارهای اختالف معنی

                                                             
2
-Stratification  

3
 Scarification 

4
 Dry heat 
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داری با و از این نظر تفاوت معنیدار شد و در سطح یک درصد معنیبیشترین مقدار جوانه زنی را نشان داد  S2Y2سرمایی در تیمار ینهچ
 .داری نداشتها تفاوت معنیدیده شد اما با سایر تیمار S4Y1و تیمار  S3Y2و  S3Y1تیمارهای 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

متقابل خراش دهی با هیپوکلریت سدیم و چینه سرمایی بر روی میانگین درصد جوانه زنی اثر -1نمودار  

S1=0 ،S2=2  ، S3=4 ،S4=6   ساعت 

a
b 

ab a
b 

a 

b
c c c 

ab 

تاثیر چینه سرمایی روی میانگین درصد  -1نمودار

 جوانه زنی

Y1= روزه21   ،Y2= روزه11  

a 
a 

تاثیر زمان خراش دهی با هیپوکلریت سدیم  بر روی میانگین درصد جوانه زنی -2نمودار  

 S1=0 , S2=2 , S3=4, , S4=6 ساعت 

a
b 

a 

c 

b
c 
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 :بحث

سرمایی و اثر متقابل آن دو بر روی میانگین دهی با هیپوکلریت سدیم و روش چینهدر این مطالعه اثر مستقیم دو فاکتور روش خراش
ها از نظر درصد بین آندهی و اثرات متقابل نتای  نشان داد که بین سطوح مختلف خراش. زنی بذر درخت کا  بررسی شدشاخص جوانه

زنی را دهی باالترین درصد جوانهخراش( S2)ساعت  2در این آزمایش تیمار . داری وجود داردزنی درسطح یک درصد اختالف معنیجوانه
. دارد بر روی بذر انجدان رومی تطابق( 1332)زاده و همکاران داشت که با مطالعات انجام شده توسط خطیب S4و  S3نسبت به دو تیمار 
استفاده از تیمار هیپوکلریت سدیم تاثیر بهتری بر روی شاخص درصد  زمان های کوتاهتر ده توسط این افراد نشان داد کهمطالعه انجام ش

ولی میانگین درصد جوانه زنی بذرهای کا  در  ،داری با یکدیگر نداشتندسرمایی تفاوت معنیاگرچه تاثیر تیمارهای چینه. زنی داردجوانه
میانگین شاخص درصد جوانه  ،ن چینه سرماییوان انتظار داشت که با افزایش زمادر این صورت می ت. روزه بیشتر بود 21سرمایی یمار چینهت

 . زنی نیز افزایش یابد
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