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  چکیده
جوانه زنی  بذر فرایندي است که حتی در صورت فراهم بودن شرایط محیطی مناسب براي جوانه زنی،مانع ازدرونی رکود        

تاثیر سرمادهی این مطالعه به منظور بررسی .دار وجود دارددرختان میوه هسته این حالت به طور طبیعی در بذر. گرددبذر می
دار هسته پنج گونهبدین منظور بذر .باشدنها میآی از پوسته سخت بذر دهی شیمیایی بر شکستن رکود ناشخراش و
 به مدت)درصد 98اسید سولفوریک (دهی شیمیاییتیمارها شامل خراش.وري شدآجمع)هلو،لبالوآ،گیالس ،لوآزرد،بادام(

درجه + 4در دماي  روز 150،120،90،60به مدت دقیقه و سرمادهی بذر به صورت مخلوط با پرالیت مرطوب  60و  30صفر،
- جوانه بود که 150مربوط به بادام و زردآلو تیمار در تیمار زمانی زنی نتایج نشان دادکه بیشترین میزان جوانه.سانتی گراد بود

هاي مورد آزمایش وجود ن در بذور گونهزنی نداشتند که احتمال وجود پدیده سقط جنیگیالس، هلو و آلبالو جوانه.بود100زنی 
  . دارد و یا اجتماال مواد بازدارنده بیشتري دارند

  
  دهی زنی،سرمادهی مرطوب،خراشداران،رکود،جوانههسته :کلیدي کلمات

  
  مقدمه. 1

توان به میجنسی  تکثیراز مزایاي .دآیناز محصوالت باغی مهم به شمار می و بوده Rosaceaeداران متعلق به تیره هسته     
تا بتوان  باشدنیاز می بذر نتاجزنی در کارهاي اصالحی به جوانه از طرفی دیگر.ویروس اشاره کرد عري ازهاي مادري داشتن پایه

اندوکارپ سخت در تمام اعضاي .نها می باشدزنیبذرآجوانهبنابراین وجود رکود یکی از موانع  رسیدبه نتیجه مطلوب و انتهایی 
زنی می گردد و برداشتن و یا نازك کردن این پوسته ممکن جلوگیري از جوانهوجود دارد که این خود سبب  Prunusجنس 

  .زنی انها را افزایش دهدانهاست جو
 جیبرلینبا برداشتن پوسته سخت و سپس تیمار  Prunusmahalebبهترین تیمار براي جوانه زنی بذر گزارش شده است که 

درون بذر سبب  بهجیبرلینبه داخل بذر می دهد و ورود  جیبرلینبرداشتن پوسته اجازه ورود مقدار بیشتري از ).7(باشدمی
 بهتر در اختیار،مواد غذایی و نهایتا شودمی نشاسته به قندهاي سادهتبدیل باعث و در نتیجه شده میالز آ-افزایش تولید الفا

  .گیردقرار میجنین 
که  بودهنها آرکود مکانیکی و شیمیایی می باشد که نوع اول ناشی از پوسته سخت بذر  شامل داراندو نوع رکود غالب در هسته

نوع دوم نیز ناشی از مواد بازدارنده موجود در گوشت میوه،پوسته،بافت  .دهدن از پوسته را نمیآاجازه توسعه جنین و خروج 
و  درصد 98سولفوریک  دهی بذور با اسیداز تیمار خراشدرونی ور رفع رکود ظدر این مطالعه به من.باشدمیوه و جنین بذر می

  .داران انجام شدزنی بذر هستهاین مطالعه با هدف تعیین موثرترین تیمار در جوانه.ده استسرمادهی مرطوب استفاده ش
  
  هاشمواد و رو. 2

-دهی شیمیایی بر شکستن رکود ناشی از پوسته سخت بذر آنها میاین مطالعه به منظور بررسی تاثیر سرمادهی و خراش
زمایش آاین مطالعه به صورت .آوري شدجمع)بادام،زردآلو، گیالس، آلبالو،هلو(دار بدین منظور بذر پنج گونه هسته.باشد
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بار شستشو با  3-4شگاه و ها در ازمایپس از حذف گوشت خشک شده میوه.ب طرح کامال تصادفی انجام شدفاکتوریل در قال
پس  .دقیقه ضدعفونی شدند 10به مدت )درصد هیپوکلریدسدیم  25/5داراي (کلراکس درصد 10،بذر ها در محلول ب مقطرآ
ها به بذرشیمیایی،) اسکاریفیکاسیون(سپس به منظور خراش دهی.بار شستشو داده شدند 2-3ب مقطر آ،بذرها با ز ضدعفونیا

ابگیري به  بذرها براي،پس از این مرحله و شستشو.قرار داده شدنددرصد  98دقیقه در اسید سولفوریک  60و  30صفر، مدت 
بذرها با  ،بگیريآپس از  .شدآب ظرف تعویض میساعت یکبار  12قرار گرفتند به طوري که هر ب مقطر آساعت در  48مدت 

مدت زمان .قرار داده شدند)گراد درجه سانتی4دماي ( یخچالپرالیت مرطوب مخلوط شده و براي دریافت نیاز سرمایی در 
ها داخل بذر در انتهاي هر تیمار زمانی،سرمادهیبعد از مرحله .روز بود150و  60،90،120چهار دوره  سرمادهی شامل 

آنالیز . سپس شمارش بذور جوانه زده انجام شد .قرار داده شدنددرصد  75و رطوبت درجه سانتی گراد  25ژرمیناتور در دماي 
  .انجام شد SASافزار ها با نرمداده

  
  نتایج و بحث. 3

گیالس، آلبالو (دیگر هسته دار  گونهلو بیشترین میزان جوانه زنی را نسبت به سه آبادام و زرد بدست آمده، بر اساس نتایج       
مشاهده درصد  100روزه و به میزان  150در تیمار سرمادهی براي بادام و زردالو بیشترین میزان جوانه زنی  .داشتند)و هلو

براي  16و  12، 8 لو وآبراي زرددرصد  12 و 14، 6 روزه به ترتیب  120و  90، 60زنی تیمارهاي سرمادهی درصد جوانه.شد
معنی داري بر جوانه زنی بذور نداشت و میزان جوانه زنی بذور تیمار  سولفوریکتاثیر تیمار خراش دهی با اسید.بودمشاهدهبادام 

تیمار گزارش شده است که  .)1شکل ( براي زردالو و بادام گزارش شددرصد  8و  6دقیقه به ترتیب  60شده با اسید به مدت 
بنابراین می ). 8(نداشته است مثبتی  تاثیردقیقه  60و  30به مدت  P. webbiوP. scopariaدر جوانه زنی%96سولفوریک اسید 

  .روز بوده است 150،سرمادهی مرطوب به مدت کرد که موثرترین تیمار نتیجه گرفتنه توان اینگو
هاي مورد که احتمال وجود پدیده سقط جنین در بذور گونهلبالو و گیالس مشاهده نشدآ ،زنی در بذور هلوهیچ گونه جوانه

در یک مطالعه، مشاهده شده است که درصد جوانه زنی بذور این . آزمایش وجود دارد و یا اجتماال مواد بازدارنده بیشتري دارند
براي استفاده ).6(انه زنی،چندان چشمگیر نبوده است ها به دلیل سقط جنین باال و مدت زمان طوالنی مورد نیاز براي جوگونه

نیز تیمار سرمادهی یک مطالعهدر ). 3و  2، 1(ها، تکنیک کشت بافت و نجات جنین پیشنهاد شده است بهینه از نتاج این گونه
با ) P.serotina(زنی گیالس سیاه بهترین جوانهدر گزارش دیگري ). 7(ه است نشد P.mahalebسبب شکستن خواب بذور 

گزارش شده است که بهترین جوانه زنی  ).5(آمده است  روز دوره سرمایی به دست 189تیمار دو هفته گرما قبل از ورود به 
  . )3( بوده استساعت  24و به مدت  PPm 2000با غلظت  Thioureaروز سرمادهی مرطوب و استفاده از  120تیمار  گیالسدر
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