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 Crataegus ( يزالزالك بوم بذر زني جوانهبر  ييايميو ش يكيزياثر عوامل ف يبررس

assadii(  
  و محسن نصيري *سعيده سادات ميرزاده واقفي

 تهران، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

  8/3/90: تاريخ پذيرش  28/2/89: تاريخ دريافت

  چكيده

 Crataegus(( ايران زالزالك بومي در اين تحقيق شكستن خواب بذر. دارند يزن هاي زالزالك مشكل جوانه گونهبيشتر بذرهاي 

assadii هاي اين گونه  درصد از ميوه 35با بررسي درصد تعداد جنين موجود در ميوه مشخص شد كه . مورد بررسي قرار گرفت
با و (به دنبال آن  ،اعت در جريان آبس 24قراردادن بذرها به مدت  - :شامل ي زيرهاتيمار بدين منظور. باشند داراي جنين مي

 در گلدان دهي به مدت چهار و نيم ماهسرما سپسبه مدت سه ماه و  درجه سانتي گراد 18 يدر دما ينگهدار) دهي خراشبدون 
استفاده از  - ماه سرمادهي  1ساعت در تاريكي و سپس 24به مدت  ppm 300و  150يغلظتهابا  قرار دادن در اسيد جيبرليك -
تا ) دهي خراشبا و بدون ( از اواخر زمستان مزرعه بذرها در خاكقرار دادن  - درصد 1و  5/0 ،25/0يغلظتهارات پتاسيم با نيت

 دهي خراش يبذرها تيمار نتايج نشان داد كه .شد بررسيتكرار  3با زني بذرها  سرعت جوانه وشاخص , درصد. دومبهار سال 
درصد   62با ، و چهار و نيم ماه سرما دهي در گلدان درجه سانتي گراد 18 دماي سه ماه درنگهداري  يدمايوب تنا شده با
  . بودتيمار اعمال شده  ترين زني موفق جوانه

  يسرماده ،اسيد جيبرليك, خواب بذر, Crataegus assadii, زني جوانه: يكليد يها واژه

  mirzadeh@rifr-ac.ir: پست الكترونيكي ،  44580282  :تلفن ،نويسنده مسئول* 

 مقدمه

تا  5 به ارتفاع است درختي )assadii Crataegus( زالزالك
به رنگ ارغواني متمايل به  و هاي جوان شاخه با متر 6

دانه  3تا  2هر ميوه حاوي . كركهاي نمدي باخاكستري و 
رويشگاه اين گونه در ايران مناطق خراسان و  بوده و
 )10( درانلوگردنه بو نمونه تيپ آن متعلق به  بجنورد

  .باشد مي

خواب فيزيولوژيكي و فيزيكي دو نوع خواب متداول در 
همچنين در برخي از . هاي گياهي است بذر بسياري از گونه

ممكن است تركيبي از دو نوع خواب مذكور وجود  بذرها
زني  از جمله گياهاني هستند كه جوانه زالزالكها. داشته باشد

بررسي منابع در مورد  در. با مشكل مواجه است آنها بذر

شكستن خواب و رفع مشكل جوانه زني بذر گونه هاي 
  .مختلف جنس زالزالك، تيمارهاي مختلفي مشاهده شد

بذر بسياري از درختان و  نشان داد كهمنابع  بررسي
زني  جوانهها نياز به شرايط خاصي جهت شروع  درختچه

ر و د باشند مي از عوامل مهم آن دارند كه دما و رطوبت
 گرمادهيتيمارهاي   . C. monogyna Jacqمورد بذر گونه 

سپس   ،ماه 3به مدت درجه سانتي گراد  25 دماي در
ماه   9به مدت  درجه سانتي گراد 3- 5سرمادهي در دماي 

با اسيد  دهي خراش C. mollis Scheeleو در مورد گونه 
 دماي درگرمادهي ساعت پس از آن  2سولفوريك به مدت 

سپس سرمادهي در  ،روز 90به مدت  گراد انتيدرجه س 20
روز توصيه  120به مدت درجه سانتي گراد   3- 5دماي 
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بذر زالزالك داراي خواب عميقي است كه . شده است 
 .اندازد خيرأبه تسال  3تا  2زني آن را  تواند جوانه ميحتي 

جهت تحريك  دهي خراشدر مورد بذر اين جنس 
  ).19( زني توصيه شده است جوانه

زني  جوانهبذرهاي زالزالك با اندوكارپ استخواني تمايل به 
 مطالعات .)5( دارندهاي بعد  يا در سال دوم، سال در بهار
Gough )1996(  نشان داد كه قرار دادن بذرهايC. mollis  

درجه سانتي گراد به مدت  40-45پيت در دماي  بستردر 
مدت  درجه سانتي گراد به 22روز و سپس در دماي  45
   .)7( ه استبخش بودروز نتيجه  75- 90

Gough )1996 (با اسيد تيمار بذر  ،در مورد جنس زالزالك
ساعت تيمار شده و  به دنبال  3تا  5/0 به مدتسولفوريك 

روز  112تا  84سانتي گراد براي  5آن سرمادهي در دماي 
. درصد كل بذرها شده است 80زني حدود  باعث جوانه
دهي  يز سال بعد از پيش تيمار خراشيپا است در بذر ممكن

دهي تا بهار  كشت شود يا در سرماي انبار  بعد از خراش
ي سانتيمتر 5/0بذرها بهتر است در عمق . نگه داشته شود

  .)7( از سطح خاك كاشته شوند

Hudson و Carlson )1998(، بذر  شكني خواب در مورد
C. douglasii  آب اكسيژنه با، تيمارH2O2) )  1 به  درصد

 دماي قرار دادن در اليه هايي از پيت در دقيقه و 15مدت 
   .)9( توصيه كردند را ماه 4گراد به مدت  درجه سانتي 2

Garber  وMorhead )1999( هاي مختلف  در مورد گونه
گراد به  درجه سانتي 38- 44زالزلك، تيمار بذر با گرماي  

رما را به روز و به دنبال آن اعمال تيمار س 30- 90مدت 
  .)6(ند روز را مؤثر اعالم كرده ا 90- 180مدت 

 تكثير زالزالكديگر از تيمارهاي پيشنهاد شده جهت يكي 
 در بهار يا آن و سرمادهي بذر خراش دادن از طريق بذر،

- 27 دماي در هواي آزاد در اوايل تابستان قرار دادن آن در
ديگر  طريقه .زني است تا زمان جوانهدرجه سانتي گراد  21

 5سپس براي  و سولفوريكاستفاده از اسيد  ،خراش دادن

 ،تا سبز گردد نقرار دادسانتي گراد  درجه 4 دماي در ماه
 3تا  2سخت  بدون برطرف كردن پوسته هابذر .باشد مي

  .)11( كشد تا سبز شوند سال طول مي

 هاي مختلف زالزلك از نوع دروني خواب بذر گونه
ست با تيمار آب گرم به مدت ا بوده كه ممكن) اندوژن(

هفته اي برطرف  12-36هفته همراه با يك سرماي  4- 16
دهي قبل از پيش تيمار گرمايي و سپس  خراش. )15( شود

قرار دادن بذر در  هواي آزاد با . سرمادهي مفيد است
زني بذر را  احتمال جوانه) بهار سال دوم(گذشتن دو بهار 

دل تيمار اسيد سولفوريك نمايد، كه اين تيمار معا زياد مي
ساعت براي گونه   2دقيقه تا  30از) درصد 98(غليظ 

C.monogyna  هفته تيمار  12هفته تيمار گرما و  4همراه با
  .سرما است

Brenda  معتقدند كه تيمار بذر  با اسيد ) 2004(و همكاران
و به دنبال آن تناوب گرما و سرما، به شكستن خواب جنين 

 .)3( كند جنس زالزالك كمك مي زني و سرعت جوانه
 24- 48همچنين در مواردي ذكر گرديده كه بذرها به مدت 

در تمام تيمارها ). 8(ساعت قبل از سرمادهي خيس شوند 
است  بعضي مواقع ممكن. بايد هميشه  بذرها مرطوب باشند

  .ماه طول بكشد 18زني تا  جوانه

 .C در تحقيقي كه بر روي سه گونه زالزالك بومي ايران

babakhanloui) ،C. aminii ،C. persica(  صورت گرفته
زني در تيمارها كاشتن بذرها  است، بيشترين درصد جوانه

زني  جوانه درصد 11/37در هواي آزاد در اوايل تابستان با 
  ).12(باشد  مي

 .C((در مورد اثرات دارويي گونه اي از جنس زالزالك 

monogyna  ثر آن بر تسريع با مطالعات انجام شده به ا
. )4( اند جريان خون در سرخرگهاي كرونر قلب پي برده

تنتور تهيه شده از ميوه و شكوفه زالزالك نيز مورد استفاده 
) C. oxycantha(سرخ وليك  پوست). 18(گيرد  قرار مي

، دانه داراي آميگدالين، گل )اوكيساكانتين( داراي مواد تلخ
اولئانوليك، اورموليك ( هاي اسيدي و برگ داراي تري ترپن
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از گلهاي زالزالك به . و فالونوئيد است) و گرانه گوليك
عنوان مقوي قلب و كاهش تحريك پذيري سلسله اعصاب 

  ).2( گردد استفاده مي

سفانه تنها پيشنهاداتي در مورد أدر منابعي كه ذكر گرديد، مت
زني ارائه گرديده و نتايج به صورت  روشهاي بهينه جوانه

، از جمله C. assadii. باشد درصد موجود نميعدد  و 
هاي بومي ايران بوده و داراي پراكنش محدودي  گونه
به همين علت به بررسي چگونگي شكستن . باشد مي

شد، تا  خواب و افزايش درصد جوانه زني  بذر آن پرداخته
وسيله جهت حفظ ذخاير ژنتيكي اين گونه قدمي  بدين

ا اعمال تيمارهاي مختلف كه در اين تحقيق ب. برداشته شود
تعدادي از آنها مطابق با تيمارهاي تا كنون انجام شده 

ترين روش  باشد، صورت گرفت، تا مناسب مي
  .زني آن مشخص و معرفي گردد شكني و جوانه خواب

  مواد و روشها
به منظور شكستن خواب گونه مذكور، آزمايش در قالب 

 بذر. ار انجام شدتيمار و سه تكر 9تصادفي با  كامالًطرح 
از درختان  1385و  1384سالهاي در  C. assadiiگونه 

 .آوري گرديد جمع ي بجنوردموجود در گردنه بدرانلو
تترازوليوم بر اساس دستور  جهت اطالع از قوه ناميه، آزمون

حلول تترازوليوم در اين آزمون از م. انجام شد  ISTAالعمل
جهت تعيين ). )ISTA, 2007استفاده گرديد درصديك 

ميوه به طور تصادفي  100تعداد جنين در هر ميوه، تعداد 
مورد در هر ميوه داراي جنين  تعداد بذر انتخاب گرديد و
  .ندبررسي قرار گرفت

 پزير لو ميوهگوشت  جداكردنبذرهاي زالزالك پس از 
ترين  شد كه اسفنجي مشاهدهو  ندگرفتي قرار مورد بررس
به محور دروني  توسط آن بذر است كه  بخشي قسمت آن 

 آن بررسي و باز نمودن بذر پس از. شود متصل مي ميوه
. دباش به ناف ميمعلوم گرديد كه قسمت اسفنجي نزديك 

 زني جوانهفعال شدن جنين جهت رشد و كه در  جذب آب

همين به . شود انجام مي اين ناحيه دراهميت زيادي دارد، 
توسط  كي مكاني دهي خراشسبب الزم است تيمارهاي 

تا جنين بتواند  در اين محل انجام شود بر روي بذر سمباده
  .گرددفعال  وده وبه خوبي آب جذب نم

  : پيش تيمارهاي شكست خواب عبارت بودند از

ساعت در جريان آب  24به مدت  اينكهبذرها پس از   - 
در دو حالت با و بدون خراش (جاري قرار گرفتند، 

 18سه ماه به شرايط دماي به مدت ) با سمباده مكانيكي
منتقل و به دنبال آن در دستگاه ژرميناتور  درجه سانتي گراد

به مدت چهار و نيم ماه در شرايط گلدان سرما 
براي كنترل دما گلدانها در  .شدند) درجه سانتي گراد4(دهي

  .ژرميناتور قرار گرفتند

  300و   150 ي غلظتهابا  در اسيد جيبرليك بذرها - 2
ppm ماه  يكساعت در تاريكي ، سپس  24دت به م

قرار  در پتري ديشدرجه سانتي گراد  4در دماي  سرمادهي
  .داده شدند

 1و  5/0،  25/0 يغلظتها در تيمار با نيترات پتاسيم - 3
  .تيماردهي شد ساعت 24به مدت  درصد

در اواخر  مزرعه قرار دادن بذرها در بستر خاك - 4
تا بهار  )خراش مكانيكي در دو حالت با و بدون(، زمستان

  .سال دوم

 25 دماي به ژرميناتوري بابذرها  از اعمال تيمارها  پس
لوكس و رطوبت نسبي  1000، شدت نور درجه سانتي گراد

بستر بذرها ماسه بادي در . ندانتقال يافت درصد 45
 گلدان 3براي هر تيمار . بودمتر يسانت 15گلدانهايي با قطر 

بذرها . ك تكرار در نظر گرفته شدهر گلدان به عنوان ي و
  .در عمق دو برابر قطرشان كاشته شدند

، شاخص زني جوانه، سرعت 3تا  1با استفاده از روابط 
و درصد ) زني جوانهبه عنوان معياري از زمان (زني  جوانه
  :محاسبه گرديد زني جوانه
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:زني   جوانهسرعت ) 1(رابطه
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  زده در روزهاي جوانه  بذرهاي  تعداد   niآن  در  كه 

  .)1(تعداد روز پس از شروع آزمايش هستند Diشمارش و

:زني جوانهشاخص ) 2(رابطه
S

NT ii
 = GI  

 i Nپس از كاشت،  ) روز(زمان شمارش Ti كه در آن 
كل  S و) روز(تعداد بذرهاي جوانه زده در هر شمارش 

  .)17( بذرهاي كاشته شده است

  

  100×  تعدا بذرهاي جوانه زده =زني  درصد جوانه )3(رابطه
 كل بذرها

  

بذرهايي . تايي در نظرگرفته شد 25تكرار  3در هر تيمار 
زده در  زده و از خاك بيرون آمدند بعنوان جوانه كه جوانه

  .نظر گرفته شدند

شامل تجزيه واريانس  جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها
 ميانگينهاو مقايسه Minitab با استفاده از Annovaاز روش 

نرم  ازنمودارها با استفاده . صورت گرفتبه روش دانكن 
  .گرديد رسم Excel افزار

  نتايج
 2ها  ميوهدرصد 47 كه بررسي تعداد بذر در ميوه نشان داد

نسبت  حدوداًكه  بودندبذري   3 آنها درصد 53و  بذري
در مورد  .بودندبذري  3بذري و  2داراي ميوه  50به 50

 65 مشخص شد كه در ميوه بذرهاي حاوي جنين تعداد

داراي يك جنين و  درصد 34فاقد جنين و  از بذرها درصد
رنگ گرفته در  ارزيابي بذرهاي. ي بودنددو جنين درصد 1

 96تايي،  100تكرار  3از  كهآزمون تترازوليوم نشان داد 
از آنها  درصد 4گرفته و  رنگ كامالًراي جنين دا درصد
 درصد 96به عبارت ديگر , به خود نگرفت يرنگ اصالً

قوه ناميه  يداراآزمايش اين گونه  در  حاوي جنين بذرهاي
  .بودند

 تجزيه واريانس حاصل از تيمارهاي مختلف بر گونه
Crataegus assadii  اختالف معني داري را در سطح يك

, زني سرعت جوانه(زني  فاكتورهاي جوانه در صد در تمام
نشان ) زني درصدجوانه, زني انهشاخص جو

  . )1جدول(دهد مي

  Crataegus assadiiزني بر گونه  تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف جوانه مجموع مربعات حاصل از - 1جدول
  يزن درصدجوانه  زني شاخص جوانه زنيسرعت جوانه درجه آزادي  منابع تغييرات

  7/907**  6596** 4/29 **  8  تيمار
  4/76  485/263  263  18  خطا
      26  كل

  اختالف معني داري در سطح يك درصد **

اي كه  تيمار  زني بذرهاي خراش داده شده درصد جوانه
درجه سانتي گراد و به  18گرما به مدت سه ماه با دماي 

نتي درجه سا 4(دنبال آن به مدت چهار و نيم ماه سرما دهي

درصد بود كه   66/62در گلدان، بر آنها اعمال شده، ) گراد
  .از ساير تيمارها برتر است

زني تيمار گرما به مدت سه ماه  در  كمترين درصد جوانه
درجه سانتي گراد و به دنبال آن به مدت چهار و  18دماي 
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بدون  در گلدان) درجه سانتي گراد 4(نيم ماه سرما دهي
  ).ددرص 667/6( خراش است

كاشت . زني است زني، معياري از زمان جوانه شاخص جوانه
دار با شاخص  خراش در مزرعه به صورت

زني  روز داراي بيشترين شاخص جوانه 16/150زني جوانه
است و تيمار تناوب گرما و سرما در گلدان به صورت 

زني  داراي كمترين شاخص جوانه  21/0بدون خراش، با 
زني تيمار تناوب گرما و سرما بذر  سرعت جوانه. باشد مي

از ديگر تيمارها  8/9دار در گلدان با  به صورت خراش
تر است و با ديگر تيمارها اختالف بارزي را نشان  موفق
  .دهد مي

تناوب گرمادهي و سرمادهي در تيمار  ميانگينهادر مقايسه 
بيشترين درصد  داراي  )1تيمار( دار  خراش گلدان

  aكه در كالس بودند درصد 1در سطح احتمال  زني وانهج
و تيمار تناوب گرمادهي و سرمادهي در گلدان  گرفتقرار 
را زني  جوانه درصدكمترين  eبا كالس   خراش بدونبذر 
كاشت در مزرعه به زني  جوانه  در مورد شاخص .ستا دارا

در  زني جوانه با بيشترين شاخصدار  خراش صورت بذر
تيمار تناوب گرمادهي و سرمادهي در گلدان  و aكالس 

 c در كالس زني جوانهبا كمترين شاخص   خراش بدونبذر 
به  تيمار تناوب گرما و سرمادهي در گلدان گيرد و  قرار مي

در زني  جوانه با باالترين سرعت دار  خراشصورت بذر 
بدون  كاشت در مزرعه به صورت بذر و تيمار aكالس 

قرر  bدر كالس زني  جوانهاخص خراش با كمترين ش
  .)1و شكل  2 جدول( گيرد مي

  C. assadiiزني گونه  تيمارها بر فاكتورهاي جوانه تأثيربررسي  - 2جدول
ميانگين شاخص جوانه

  زني
  تيمارها  ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني

  73 /2d   8/9a  667/62 a  دماييتناوب )+S ( 

  21/0 d  887/0b  667/6 e  دماييتناوب )-S  ( 

  21/12cd  093/0b  12de GA3 300ppm 

  08/45 b  251/0b  333/28 bc GA3150ppm 

  96/14 cd  205/1b 333/33 bc kn 0.25 درصد 
25/25 bcd  443/1b 667/38 b kn 0.5 درصد 
  95/2 c   436/0b 667/22 cd kn 1 درصد 
  4/36 bc 006/0b  333/9 e  مزرعه)-S( 

16/150 a 023/0b 333/25 c  مزرعه)+S( 

+S  =دار خراش ،-S = بدون خراش ،S= Scarification ،GA3 = ،اسيدجيبرليكKn =نيترات پتاسيم.  

با توجه به نتايج به دست آمده بيشترين و كمترين درصد 
زني به ترتيب مربوط به تيمار تناوب گرما و  جوانه

دهي و بدون  به دو صورت خراش سرمادهي در گلدان
دهي شده بيشترين  باشد كه بذرهاي خراش خراش مي
زني  زني و بدون خراش كمترين درصد جوانه درصد جوانه
دهد كه خواب بذر گونه  اين مسئله نشان مي. نشان دادند

مورد مطالعه از نوع فيزيكي و به واسطه سختي پوسته بذر 

زني آن  بر جوانهدهي تا حد زيادي  است چرا كه خراش
زني تيمار تناوب گرمادهي و  سرعت جوانه. مؤثر بوده است

سرمادهي نيز از ديگر تيمارها باالتر است و اين خود 
دهي به جذب رطوبت  تواند نشان دهنده كمك خراش مي

بيشتر توسط بذر و در نتيجه تسزيع باالنس هورموني 
بذر زني  به نفع جوانه) جيبرليك اسيد و آبسسيك اسيد(

  . باشد
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ه اي دانكن طبقه بندي سرعت جوانه زني C. assadii بر اساس آزمون چند دامن
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 طبقه بندي شاخص جوانه زني C. assadii بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن
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 طبقه بندي درصد جوانه زني C. assadii بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن
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  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكن C. assadiiبذر ) ج(زني  ، درصد جوانه)ب(زني  ، شاخص جوانه)الف(طبقه بندي سرعت جوانه زني -1شكل
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  بحث
دارند نسبت عكس زني  جوانهبا شاخص زني  جوانهسرعت 

اي كه دار  شرايط مزرعه دار در بذرخراش كه در اينجا
باشد، از نظر سرعت  ميزني  جوانه باالترين شاخص

بسيار پايين است و تناوب گرما و سرمادهي زني  جوانه
پاييني است، زني  جوانهكه داراي شاخص ) خراش دار(

خوبي نسبت به ديگر تيمارها زني  جوانهداراي سرعت 
  .باشد مي

بذرها گرديد كه اين زني  جوانهتاريكي مطلق منجر به عدم 
نار ساير دهنده نياز مبرم به نور در ك نشانتواند  مي خود

توان بذر اين گونه را در گروه  و مي باشدعوامل 
تيمارهاي اسيد جيبرليك . فتوبالستيك مثبت قرار داد

كمك زني  به نفع جوانهدرست است كه باالنس هورموني 
اما تنظيم كننده تمام فاكتورهاي الزم جهت نمايد  مي

به همين علت بيشترين درصد . اشدب نميزني  جوانه
كه به  وجود دارددر تيمار تناوب سرما و گرما زني  جوانه

  را بذر زني  جوانهت هطور طبيعي تمام فاكتورهاي الزم ج
  .نمايد مي تعديل

دو  توان در تيمارهاي اسيد سولفوريك را ميزني  جوانهعدم 
اول به علت كم بودن زمان . دليل بر آن متصور بود

بذر مورد بررسي به زيرا اليه چوبي  دهي شيميايي خراش
آسيب  سبب  ستا ممكندوم ضخيم است و  سخت و 

زيرا به رغم وجود  باشد دهي خراشديدن جنين در هنگام 
ست در قسمت ا ممكن C.assadiiپوسته كلفت بيروني در 

جنين  يرو كرده و بر جذب اسفنجي آن بافت نرم اسيد
  .اشته باشدد منفياثر

ورد تيمار با اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم در اين در م
به باشد و از نتايج  در دسترس نميكافي جنس اطالعاتي 

بسياري از . شدهاي مشابه استفاده  گونه مورد آمده در دست
بذرهاي حساس به نور به  نيترات پتاسيم نيز حساس 

زماني تصور بر آن بود كه نيترات پتاسيم . باشند مي

ست كه تنها ا ور شده اما امروزه عقيده بر آنجايگزين ن
 در تحقيقاتي كه. )16(دهد حساسيت به نور را افزايش مي

 Diplotaenia(جهت شكستن خواب بذر گياه كزل 

damavandica ( در سه سطح  ، اسيدجيبرليكانجام شد
انجام ) ساعت 24به مدت ( گرم در ليتر ميلي 200، 100، 50

به  ppm 200ين  در غلظت هورمون جيبرل. گرفته است
زني بذر اين گونه شده  داري باعث جوانه طور معني

،  تحقيقانجام شده در اين  مطالعاتدر مورد ). 14(است
 درصد 5در سطح  ppm 300و ppm 150اسيد جيبرليك

در  با بررسيهاي فيزيولوژيكي. باشد دار مي زني معني جوانه
نهايت منجر به در  كه عمل سرما اين تحقيق نشان داده شده

نسبتهاي هورموني درون بذر به نفع جيبرلين خواهد ر ييتغ
سازي  شد كه آن پس از انتقال به اليه الورن با فعال

كند،  نده ذخيره غذايي بذر را فراهم ميآنزيمهاي تجزيه كن
متخصصان مسائل بذري معتقدند كه اين هورمون جانشين 

يا حتي فراتر  مناسبي براي برطرف نمودن نياز سرمايي بذر
گرچه ). 14( زني بذر باشد ثر بر جوانهؤاز آن كليه عوامل م

ين عوامل محرك مهم ترتوان يكي از  جيبرلين را مي
زني دانست ولي در طول دوره سرمادهي، بذر تحت  جوانه
ها قرار دارد كه برآيند آنها در فرآيندمجموعه اي از  تأثير

و تنها بخشي از زني خواهد شد  طول زمان منجر به جوانه
ها، يش محركها با كاهش غلظت بازدارنده ها و افزافرآيند
توان نتيجه گرفت كه  بنابراين مي. دنكن مي ءزني را القا جوانه

زني و رفع موانع  سرمادهي عالوه بر تهيه محركهاي جوانه
به فيزيولوژيكي باعث افزايش مقاومت دانه رست شده و 

كند ، عملي كه جيبرلين  استقرار و رشد بعدي آن كمك مي
بنابراين جيبرلين به عنوان . به تنهايي قادر به انجام آن نيست

توان  زني بذر مي يك عامل محرك و كمكي در جوانه
  ). 13(استفاده نمود 

 سه گونه زالزالك دهي خراش يكه بر رو يدر تحقيق ديگر
 )C. babakhanloui) ،C. aminii ،C. persica : بومي ايران

در قرار دادن  بذر تيمار مشخص گرديد كه  ,شدانجام 
 درصد 37مزرعه ضدعفوني شده با ميانگين بستر خاك 
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ترين تيمار بوده  زني، در مورد هر سه گونه موفق جوانه
اعمال  ين تيمارهابيبررسي حاضر نيز در در . )12( است

تيمار تناوب گرمادهي و ،  C.assadii بذر گونه  شده بر
 درصد  62با )  هي شدهد خراشبذر (سرمادهي در گلدان

به جه كه با نتي باشد ميزني  جوانهداراي بيشترين درصد 
  .آمده در مورد ديگر گونه ها مطابقت دارد دست

  سپاسگزاري

شناسي و گروه  اين تحقيق با استفاده از امكانات بخش گياه
سسه تحقيقات جنگلها و مراتع ؤبانك ژن منابع طبيعي م

دانند  نگارندگان بر خود الزم مي .ستكشور انجام شده ا
مراتب تقدير و تشكر خود را از مسئوالن محترم و ساير 

همچنين از خانمها  .همكاران اين دو قسمت ابالغ نمايند
 عمليات آزمايشگاهيمهندس يگانه كه در فالح و مهندس 

و آقاي قاسمي باغبان واحد بذر صميمانه همكاري نمودند 
 تالش كردند نيز قدردانيي صادقانه عمليات مزرعه اكه در 

  .  شود مي
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The effects of physical and chemical factors on the seed 
germination of Crataegus assadii 

Mirzadeh Vaghefi S.S. and Nasiri M. 
Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, I.R. of Iran  

Abstract  
Considering studies that done most species of hawthorn have problem in seed 
germination. Species that examined in this study is C.assadii that is native plant of Iran. 
Percentage of the number of embryos was determined that 35% of fruits in this species 
have active embryos. 9 treatments with 3 replications were applied as follows: - insert 
seeds under water flow (with and without scarification), put in 18ºC for 3 months and 
then cold for 4.5 months in pot. – Insert seeds in GA3 with concentrations 150 and 300 
ppm in darkness for 24 hours and then 1 month cold. – Using potassium nitrate with 
0.25%, 0.5% and 1% concentrations. – Over wintering in farm soil (with and without 
scarification) till spring of the second year. All cold treatments were applied in 4ºC. 
Pots after treatment in lab. Were transfer to incubators. Treatment scarification and 
warmth 18ºC followed by cold stratification  with 62% has  the highest germination 
percentage that  indicating this treatment is  successful treatment among the treatments 
in this study.. 

Keywords: germination, Crataegus assadii, dormancy, Giberlic acid, Cold treatment. 


