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  رانيا يگونه زالزالك بوم سهبذر  زني جوانه اعمال شده بر يمارهايت مقايسه
)Crataegus babakhanloui ،C. persica ،C. assadii(  

  محسن نصيري و ، عادل جليلي*سعيده سادات ميرزاده واقفي
  تحقيقات جنگلها و مراتع كشورمؤسسه  ،تهران

  30/8/90 :تاريخ پذيرش  22/3/90 :تاريخ دريافت

  دهيچك

خواب ناشي دليل به . سرماست و يمقاوم به خشك گياهانازجمله  ،)Rosaceae(از تيره گل سرخ  )Crataegus(زالزالك جنس 
در اين اي روبرو است كه  با موانع عمده هاي اين جنس،تكثير و توليد نهال گونه بذر، از فرايندهاي فيزيولوژيكي و پوشش سخت

 رساير كشورها بر روي بذدر توسط ساير پژوهشگران  انجام شدهبا توجه به مطالعات . ر گرفته استقرا توجه مورد آنهارفع مقاله 
 Crataegusگونه زالزالك بومي ايران  سه يبذرهازني  جوانه برمؤثر هاي در اين مطالعه، تيمارهاي اين جنس،  ونهگ

babakhanloui ،C. persica ، C. assadiiمعرفي  هاتيمارمؤثرترين بهترين و در نهايت و  هفتگر مورد آزمايش و پژوهش قرار
تكرار به صورت طرح كامال  3تيمار و  22ي با هايهاي مذكور آزمايش زني و شكستن خواب بذر گونه بررسي جوانهبراي . ندشد

هي متناوب و دهي پوسته، گرمادهي و سرماد شامل خراش اعمال شد كه و يا تركيبي مجزابه صورت تيمارها . تصادفي انجام شد
نشان داد كه براي نفوذپذيرتر كردن اي تيمارها   مقايسهنتايج . بود نيترات پتاسيم و اسيد سولفوريك ،استفاده از اسيد جيبرليك

دو شده در  داده خراشزني بذر  جوانه باالترين درصدكه  طوري به. گرديدمؤثر دهي مكانيكي  پوسته و شكستن خواب بذر خراش
% 22/54و % 33/45با  ترتيب به "آب روان و تناوب دما" تركيبي و تيمار "ر در هواي آزاد در اوايل تابستانكاشتن بذ"تيمار 
   .مشاهده شدزني بدون در نظر گرفتن گونه  جوانه

  .، زالزالكبومي خواب بذر، زني، بذر، جوانه: كليدي هاي واژه

  mirzadeh@rifr-ac.ir  :پست الكترونيكي،   02144787282: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
توارثي گياهي بوده ذخائر بذر مهمترين عامل تكثير و حفظ 

و در انتشار و استقرار گياه در مناطق مختلف، حفظ و بقاي 
و طوالني مدت نقش بسزايي  نسل گياه در شرايط سخت

كنترل بذر گياهان درختي و درختچه اي جنگلي ). 2(دارد 
مشكل . د آنها مشكل استگستردگي و وسعت زيادليل به 

جوانه زني بذر، سال آوري و محدوديت توليد بذر بعضي 
از درختان جنگلي در طول دوره زندگي، مشكل نگهداري 

افت شديد قوه دليل هاي جنگلي به  بذر بسياري از گونه
مده حفاظت از مشكالت ع) هاريكالسيترانت( ناميه آنها

 .باشد ميها توارثي اين گونهذخائر 

درختي و هاي از مشكالت مربوط به بذر گونه كيي
، عدم جوانه زني بذر آنها به سبب ركود اي جنگليدرختچه

خواب بذر كه هنوز كامال فرايند . و خواب بذر آنهاست
كه مزيتي  باشد ميشناخته نشده است پديده فيزيولوژيكي 

يد و بذر را تا آماده شدن شرايط آ مي  اكولوژيكي به حساب
خت جوانه زني و استقرار در مقابل شرايط س برايالزم 

غيرقابل نفوذ دليل  به اين پديده . محيطي حفظ مي كند
هاي بذر ايجاد مي  هاي مكانيكي پوشش بودن و مقاومت

مانند  ،شود كه تحت عنوان خواب فيزيكي مطرح است
، آكاسيا )(Albizzaخسب  هاي شب خواب بذر جنس

)Acaccia( سنا ،)(Cassia  كيكمو گونه )Acer 
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monospessulanum L.( داراي پوشش غير قابل نفوذ  كه
تجمع مواد نفوذ دليل  بهاين عدم نفوذ پذيري . باشند مي

ناپذير نظير سوبرين، ليگنين يا كيتين در ساختمان پوششي 
  .)9( شود بذر ايجاد مي

واب بذر گونه هاي درختي و به منظور فائق آمدن بر خ
نه زني آنها با توجه به شرايط اي و تحريك جوادرختچه

رويشگاهي و نيازهاي اكولوژيكي، تيمارهاي مختلفي 
متفاوت، هاي  دورهازجمله سرما دهي در دماهاي مختلف با 

و يا به ) سوهان و سنباده(خراش دهي با عوامل مكانيكي 
استفاده از اسيد سولفوريك، اسيدكلر ( روش شيميايي

زدگي و ذوب  ، يخ)هايدريك، هيدروكسيد سديم و يا الكل
 -شدن، قرار دادن بذر در آب داغ، اعمال تيمارهاي نور

تاريكي و باالخره  استفاده از مواد شيميايي نظير نيترات 
مورد استفاده  زني جوانهپتاسيم و اسيد جيبرليك در محيط 

  ).9(گيرد مي قرار 

جنس  28 مشتمل بر Rosaceaeاز تيره Maloideaeزير تيره 
باشند  مياي درختچه كه عمدتا درختي واست گونه  940و 

). 15( دهند ميو پراكنش وسيعي را در نيمكره شمالي نشان 
در زير  Pyreaeتبار  از) Crataegus(جنس زالزالك 

 باشد گونه مي 150داراي  وقرار دارد  Maloideae تيره
باشد كه  گونه مي 21اين جنس در ايران داراي  ). 12(

 ).21و1( ال و غرب كشور داردپراكنش وسيعي در شم
هاي مختلف اين جنس يكي از عناصر عالوه بر اينكه گونه

 ،دنشوهاي طبيعي ايران محسوب ميشگاهقابل توجه روي
در فضاي سبز شهري نيز عالوه بر عامل آنها كاشت 

از نظرمقاومت به خشكي و  ،شناختي در منظرسازي ييزيبا
مورد نيز ها ختچهمقايسه با ساير درختان و در سرما در

ها در راستاي تكثير اين گونه توليد و).  22( باشد ميتوجه 
هاي طبيعي  و يا ايجاد فضاي سبز شهري احياء رويشگاه

در اين ارتباط .  باشد ميروبرو  رهابذ زني جوانهبا چالش 
؛ است انجام شده زني جوانهتالش زيادي براي رفع موانع 

خواب بذر  .Crataegus spp )(هاي زالزالك  در مورد گونه

است با يك   اند كه ممكن را از نوع اندوژن معرفي كرده
همراه با يك سرماي هفته  4- 16تيمار آب گرم براي مدت 

 ه شده استدادنشان   .)25(برطرف شود هفته اي 12- 36
در خاك پيتي و   Crataegus mollisگونه بذر زني جوانهكه 
بعد روز و  45به مدت گراد  درجه سانتي 41-44 دماي در

 روز 75- 90گراد به مدت  درجه سانتي 5/22 انتقال به دماي
 در موردبررسي . )19(است بوده نتيجه مثبتي داراي 

 Crataegus( اي ديگر از زالزالكگونه بذر شكستن خواب

spp.( گراد به مدت  درجه سانتي 38-44، تيمار گرما را در
 90-180ا به مدت روز و به دنبال آن تيمار سرم 30- 90

مورد در  تحقيقي ديگر در ).17(شدروز در نظر گرفته 
 بذرهاشستشوي   Crataegus douglasiiتيمار بذر گونه 

دقيقه و قرار دادن  15به مدت  H2O2   1%آب اكسيژنه  با
درجه سانتي  2 مايد و نگهداري در هايي از پيت در اليه

يه شده است توص. )20(ه استبودمؤثر ماه  4گراد به مدت 
 اندهساعت خيس 24- 48 قبل از سرمادهي به مدتبذرها 
   ).18(شوند 

پوسته بذر و  استفاده از اسيد  دهي خراش، بذرهاخيساندن 
ها براي و يا تركيبي از همه اين تيمار يسولفوريك  به تنهاي

- همورد استفاده قرار گرفت زني جوانهرفع موانع 
مومي از تمامي اين ع برداشت. )18 و20،24،25،14،13(اند

ها اين است كه پوسته سخت بذر جنس زالزالك پژوهش
 بذر زني جوانهانداختن تأخير  و يا ممانعتمهمترين عامل 

 با فائق آمدن بر و تيمارهاي انتخابي بايد در ارتباط باشد مي
  . اين پديده مورد توجه باشد

با توجه به خصوصياتي كه در مورد اين جنس ذكر شد و 
ه به مشكل جوانه زني بذر آن، نياز به بررسي با توج

به . رفع خواب بذر آن احساس شدبراي تيمارهاي مختلف 
زني بذر  روشهاي بهينه جوانه اين تحقيقهمين منظور در 

با بذر مورد تكثير براي زالزالك و انتخاب بهترين روش 
 گونه سهزني بذر  در اين تحقيق جوانه .قرار گرفتمطالعه 

 باشند ي ايران كه داراي پراكنش محدودي ميزالزلك بوم
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)Crataegus babakhanloui ، Crataegus assadii  و
Crataegus persica( ندمورد بررسي  قرار گرفت.     

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

و سه تكرار انجام  تيمار 22قالب طرح كامال تصادفي با 
دار و بدون  تيمار بذرها به صورت  خراشدر هر . شد

=  -Sدار،  خراش=  +S( خراش مورد بررسي قرار گرفتند
دهي  خراشنحوه   .S =. (Scarificationبدون خراش، 

تمام در  . انجام شدمكانيكي با استفاده از كاغذ سمباده 
سانتي متر  15دهانه هايي با قطر گلدان بستر شامل مراحل

هر گلدان به عنوان يك تكرار در نظر   .حاوي خاك بودند
  .گرفته شد

هاي طبيعي مورد نظر از رويشگاه گونه زالزالك سهبذرهاي 
 به طور تصادفي بذرها). 1جدول( ندآوري گرديد جمعآنها 

پس از جدا . ندشدبرداشت ها هاي درختچهاز تمام قسمت
سفيد % (1سديم  كردن گوشت آنها ، بذرها با هيپوكلريت

  )اي صابون مايع حجمي حاوي قطره% 20ارتي كننده تج
تا حذف (دقيقه شستشو و تكرار شستشو  15- 20به مدت 

  ).10و 9(انجام شد   )آلودگي كامل عوامل
هاي زالزالك مورد  گونه برداري از مكان جغرافيايي نمونه -1جدول 

  بررسي

 نام علمي گياه  آوري محل جمع
 C. babakhanloui متر1700 ،ارنگه ،آدران ،چالوس-كرج

 C. persica متر2000،كوه دالون ،ونك ،سميرم،اصفهان
 C. assadii متر 1300بجنورد، گردنه بدرانلو، 

براي . شدندآوري جمع 1385و  1384در سالهاي  بذرها
اطالع از قوه ناميه، آزمون تترازوليوم بر اساس دستور العمل 

ISTA  1ترازوليوم در اين آزمون از محلول ت. انجام شد %
به علت  C. persica در مورد گونه( استفاده گرديد

   . )آزمون تترازوليوم انجام نشديت بذر محدود

 4چهار ماه در  - :هاي شكست خواب بذرپيش تيمار
بعد  ،درجه 18به دنبال آن هشت  ماه در گراد،  درجه سانتي

ها در گلدانگراد و قرار دادن  درجه سانتي 4 چهار ماه در
، بستر خاك معمولي )C° 25(اي آزاد در فصل بهار هو

استريل ) مواد آلي، بقيه شن و سيلك %5رس، % 30- 20(
با نام (دار و بدون خراش  شده، به دو صورت  خراش

انجام شد ) در نمودارها-S و +S، 1مخفف تناوب دمايي 
)20.(  

درجه در بستر پيت، به دنبال آن  21-27چهار  ماه در  - 
، )C° 18(ماه گرمادهي 5، به دنبال  آن )C° 4( سه ماه سرما

- و قرار دادن گلدان C° 2±5 سپس چهار ماه سرمادهي در

، بستر خاك )C° 25( ها  در هواي آزاد در فصل بهار
دار و بدون  معمولي استريل شده، به دو صورت  خراش

در  -Sو +S، 2با نام مخفف تناوب دمايي (خراش 
تفاوت تناوب دمايي ). 19و  17، 25(انجام شد  ) نمودارها

در بستر  2در گلدان و  1در نوع بستر است كه   2با  1
  .خاك بود

كاشتن بذرها در هواي آزاد در اوايل تابستان، بستر خاك  - 
بذرها از زمان برداشت تا ( معمولي استريل شده در گلدان

به دو  ،)نگهداري شدند 0±4زمان شروع تيمار در دماي 
با نام مخفف فضاي باز (و بدون خراش دار  صورت  خراش

S+ و S-25و 19،17(انجام گرديد  ) در نمودارها .(  

ساعت، سپس  24قرار دادن بذرها در آب روان به مدت  - 
، به دنبال آن چهار و نيم ماه )C° 18( سه ماه گرمادهي

دار و بدون  ، به دو صورت  خراش)C° 4( سرما دهي
در -S و +Sاوب دما با نام مخفف آب روان و تن(خراش 
  ؛)18) (نمودارها

هر كدام به %  50و % 98قرار دادن در اسيد سولفوريك  - 
  ؛ )9(دقيقه  30و  15مدت 

 شان  در هواي آزاد ي كه پوسته سختيكاشتن بذرها - 
  ؛)با نام مخفف بذرها شكسته در نمودارها( شكسته

  ؛)10وppm )8   300و  ppm 150تيمار اسيد جيبرليك  - 

  ؛)4%  (25/0و % 5/0، %1 با غلظتهاي  KNO3ر تيما - 
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قرار دادن بذرها در بستر خاك مزرعه در اواخر زمستان،  - 
با نام مخفف (دار و بدون خراش  به دو صورت  خراش

  ؛)19و  17، 25) (در نمودارها -Sو +S مزرعه

دار و بدون خراش  تاريكي مطلق، به دو صورت  خراش - 
  ؛)4(   -S) و +Sتاريكي مطلق (

الزم به ذكر است كه به علت طوالني بودن مراحل تيمارها 
زني از  تفكيك آنها براي نشان دادن فاكتورهاي جوانهبراي 

شاهد بعلت   .هاي مخفف داخل پرانتز استفاده گرديدنام
  .ها آورده نشده استزني در تجزيه و تحليل داده عدم جوانه

رها حدود پس از اعمال  تيمارها و پس از جوانه زدن بذ
درجه دما، شدت نور  15از آنها به ژرميناتوري با % 10

  . انتقال يافت% 45لوكس و رطوبت نسبي  1000

سرعت  ، 3 تا 1رياضي تعريف شده  با استفاده از روابط
به عنوان معياري از زمان ( زني  زني، شاخص جوانه جوانه
  :شزني  محاسبه  و درصد جوانه) زني جوانه

):11(زني جوانهسرعت ) 1( رابطه
j

i

i

D

n

1

 niكه در آن 

تعداد  Di زده در روزهاي شمارش وتعداد بذرهاي جوانه
  .)11( روز پس از شروع آزمايش هستند

):26(زني فرمول شاخص جوانه) 2(رابطه 
S

NT ii  كه
تعداد  i N  پس از كاشت،) روز(زمان شمارش Ti در آن 

كل بذرهاي  Sو ) روز(بذرهاي جوانه زده در هر شمارش 
  .)26( كاشته شده است

  100 ×       =زني درصد جوانه )3(رابطه

و  Excellها از برنامه تجزيه و تحليل آماري دادهبراي 
Minitab ون ها بر اساس آزم مقايسه ميانگين .استفاده گرديد

   .انجام شد% 1دانكن 

  نتايج
بررسي آماري  اثر متقابل فاكتورهاي گونه، تيمار بر روي  

زني  زني و شاخص جوانه زني، سرعت جوانه درصد جوانه
زني تحت تأثير تك تك اين  نشان داد كه شاخص جوانه

فاكتورها و يا اثر متقابل اين فاكتورها است، در حاليكه 
زني از نظر آماري تحت  نهزني و درصد جوا سرعت جوانه

اثر ساير فاكتورها ازجمله بنابراين نوع گونه نيستند، تأثير 
 باشد دار مي معني  01/0تيمار و اثرات متقابل آنها در سطح 

  ). 2جدول(

  

  زني بدون در نظر گرفتن گونه تجزيه واريانس حاصل از اثر تيمارهاي مختلف جوانه -2جدول

درجه   منابع تغييرات
  آزادي

 يانگين مربعاتم 
 F  زني درصد جوانه F  زني سرعت جوانه F  زني شاخص جوانه

  n.s211/1 605/0  n.s 760/56  426/1 449/13 997/32283**  2  گونه
  404/45  749/1806**  916/32 737/23** 584/14 034/35008**  21 تيمار
  41/7  345/439**  962/2  064/3**  291/6  03/15102 **  34  گونه×تيمار

خطاي 
  آزمايش

116  765/278459  9790/119   513/46    

           173  كل
  . داري وجود ندارد اختالف معني n.s  ،داري در سطح يك درصد اختالف معني **

 تعداد بذرهاي جوانه زده

 بذرهاكل



 1394، )ويژه نامه( 5، شماره 28جلد                                                                           )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

1112 

تيمارها  نتايج حاصل از   3و  2، 1هاي در نمودار شكل
بدون در نظر گرفتن گونه بر اساس طبقه بندي دانكن ارائه 

به زني، در تيمار آب روان  ت جوانهدر رابطه با سرع. شد
داراي بيشترين سرعت  aدار با طبقه  صورت بذر خراش

دار  ، در تيمار مزرعه با بذر خراش)1شكل(زني است  جوانه
و بدون خراش و تناوب دمايي با بذر بدون خراش و بذر 

زني  داراي كمترين سرعت جوانه cبدون پوسته با طبقه 
  ).1شكل( است

مزرعه به ، تيمار بذر )2شكل (زني  جوانهدر مورد شاخص 
و تيمارهاي اسيدسولفوريك بجز اسيد  صورت خراش دار

داراي a با طبقه دقيقه  15به مدت % 98سولفوريك 

زني و تيمارهاي آب روان و تناوب  بيشترين شاخص جوانه
نيترات پتاسيم و  ،داده شده دما با بذر بدون خراش و خراش

كمترين  داراي اي مختلفهاسيد جيبرليك با غلظت
در رابطه با درصد  ).2شكل (  ستزني ا شاخص جوانه

فضاي باز و بذر  روان، تيمارآب هاي زني، در تيمار جوانه
بيشترين   aبا طبقه  %5/0داده شده و نيترات پتاسيم  خراش

- زني و تيمارهاي اسيد سولفوريك با غلظت درصد جوانه

ش و تيمارهاي بدون خرا 2، تناوب دماييهاي متفاوت
. )3شكل( زني است داراي كمترين درصد جوانه تاريكي

در  ppm 300و bدر طبقه  ppm 150تيمار اسيد جيبرليك 
 .)3شكل( قرار دارند c  طبقه

 
  اي دانكنهاي مختلف زالزالك، بر اساس آزمون چند دامنه تيمارهاي مختلف بدون در نظر گرفتن گونهزني  سرعت جوانه -1شكل 

  
 اي دانكنهاي مختلف زالزالك، بر اساس آزمون چند دامنه زني تيمارهاي مختلف  بدون در نظر گرفتن گونه جوانه شاخص -2 شكل
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 اي دانكنهاي مختلف زالزالك، بر اساس آزمون چند دامنه زني تيمارهاي مختلف بدون در نظر گرفتن گونه جوانه درصد -3شكل 

زني و درصد  سرعت جوانهدر  ها گونه ،در مقايسه
از نظر آماري بدون در نظر گرفتن تيمارها  زني جوانه

در . اندو شبيه به هم عمل كردهشته ري ندادااختالف معني

در كالس  C. babakhanlouiزني گونه  مورد شاخص جوانه
a گونه ،C. persica  در طبقهb و گونه   C. assadii  در

  ).6و  5، 4هاي شكل(  گرفتقرار  cطبقه 

  
 اي دانكنآزمون چند دامنه گونه زالزالك بر اساس  3 زني بندي سرعت جوانه طبقه -4شكل

ارزيابي بذرهاي رنگ گرفته در آزمون تترازوليوم نشان داد 
درصد داراي قوه ناميه   C. babakhanloui 100كه در گونه 
درصد بذرهاي حاوي جنين   assadii  .C 96و در گونه 
  ).7شكل(نه داراي قوه ناميه بودند در اين گو

  بحث
عالوه بر منابع منتشر شده،  نتايج اين مطالعه نيز نشان 

دهد كه با بكار گيري عوامل فيزيكي و شيميايي در  مي

 توان مشكلراستاي قابل نفوذ كردن پوسته بذر زالزالك مي
از نتايج بدست آمده در مورد آن را رفع كرد؛   زني جوانه

زني، بدون در نظر گرفتن  زني و درصد جوانه سرعت جوانه
داده شده، در تيمار آب روان و تناوب  گونه، بذرهاي خراش

- زني است و اين نشان داراي بيشترين سرعت جوانه ،دما

دهنده موفقيت اين تيمار نسبت به تيمارهاي ديگر در همه 
  ).7و  6، 5(باشد  ها مي گونه
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  اي دانكنگونه زالزالك بر اساس آزمون چند دامنه  3 يزن بندي شاخص جوانه طبقه -5شكل

 
 اي دانكنگونه زالزالك بر اساس آزمون چند دامنه  3 زني بندي درصد جوانه طبقه -6شكل

دهي مكانيكي با كاغذ  نشان داد كه خراشآزمايشها تمامي 
سمباده در همه تيمارها براي نفوذ پذير كردن پوسته و 

زني هر  مؤثر بوده و درصد جوانه شكستن خواب بذر بسيار
-تيمار خراش .است گونه را بصورت چشمگير باال برده سه

جذب آب و  واسطه تسريع در دهي مكانيكي پوسته بذر، به
بعالوه ) O2و  CO2به ويژه ( تسهيل در تبادل گازها 

واسطه اثري كه در برطرف  سرمادهي و گرمادهي متناوب به
سبب افزايش تعداد بذرهاي  نمودن عوامل بازدارنده دارد

شوند و در نهايت افزايش  زده در واحد زمان مي جوانه
اگر امكان انجام ساير . شوند ميزني را سبب  سرعت جوانه

توان  دهي مي باشد با اتكا بر خراش  تيمارها وجود نداشته
ها را باال برد و افزايش تا سه  زني اين گونه درصد جوانه

ها قابل توجه است  عضي گونهزني ب برابر درصد جوانه
وه بر آب روان عالرود، ل مياحتمابنابراين  ).9شكل(

باعث رفع موانع شيميايي از  ،صدمات فيزيكي به پوسته بذر
شود   نيز هاي موجود در پوسته چوبي بذر جمله بازدارنده

)18( .  

توان به  زني در تيمارهاي اسيد سولفوريك را مي عدم جوانه
دهي شيميايي پوسته بيروني بذر  ن خراشعلت كم بودن زما

دانست، زيرا اليه چوبي آن ضخيم است و يا ممكن است 
با . دهي از علل آن باشد آسيب ديدن جنين در هنگام خراش

وجود پوسته ضخيم بيروني در بذر ممكن است در قسمت 
اسفنجي آن بافت نرم جذب اسيد كرده و بر روي جنين 

  ).23 و 6 ,5( اثر گذاشته باشد
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هاي مختلف  اسيد  در تحقيقاتي كه روي تأثير غلظت
زني  سولفوريك انجام شده، اين ماده اثر بارزي بر جوانه
زني را  بذرها نداشته و در بيشتر موارد حداقل درصد جوانه

در اين نتايج با نتايج بدست آمده . )19(  داشته است دربر
همراه مطابقت دارد كه در تيمار گرمادهي به  تحقيقي ديگر

درصد   Crataegus monogyna سرمادهي بر روي گونه
  ).14( زني دو برابر تيمار با اسيد مشاهده شده است جوانه

در مورد تيمار با اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم در اين 
باشد و از  جنس اطالعاتي از ساير منابع در دسترس نمي

 .هاي مشابه استفاده گرديد نتايج بدست آمده در گونه
بسياري از بذرهاي حساس به نور به نيترات پتاسيم نيز 

زماني تصور بر آن بود كه نيترات پتاسيم . باشند حساس مي
ست كه تنها ا جايگزين نور شده اما امروزه عقيده بر آن

با توجه به اينكه ).  2(دهد  حساسيت به نور را افزايش مي
ا غلظت ب از بين تيمارهاي انجام شده تيمار نيترات پتاسيم

شايد بتوان اين  ،باشد مي باال زني جوانهداراي درصد % 5/0
شكل ( زني دانست جوانهبراي را نشان دهنده نياز به نور 

8(. 

) پوسته چوبي زالزالك(بر بذر بدون درون در مورد تيمار
سريع بذر مشاهده  زني جوانه ،با وجود حذف كامل پوسته

اين تيمار نيز  زني جوانهو درصد  زني جوانهسرعت . نشد
 .باشد ميداري نه ساير تيمارها داراي تفاوت معنينسبت ب

بر تنها شايد بتوان اين مسئله را چنين توضيح داد كه درون
باالنس مانند عامل خواب بذر نبوده و عوامل ديگري 

  .باشد ميهورموني نيز در اين گونه ها الزم 

 Diplotaenia(در تحقيقاتي كه بر روي بذر گياه  كزل 

damavandica(،  با استفاده از اسيدجيبرليك در سه سطح
) ساعت 24به مدت ( گرم در ليتر  ميلي 200و 100، 50

به  ppm 200است، هورمون جيبرلين در غلظت شده انجام 
زني بذر اين گونه شده است  داري باعث جوانه طور معني

در غلظت ويژه  بههاي زالزالك  اين هورمون در گونه ).10(

150ppm  و اين مسئله نياز بذر  باشد ميداري اثر معني
 .زالزالك را به باالنس هورموني نشان مي دهد

تواند  متخصصان مسائل بذري معتقدند كه اين هورمون مي 
جانشين مناسبي براي برطرف نمودن نياز سرمايي بذر يا 

زني بذر  بر جوانهمؤثر حتي فراتر از آن كليه عوامل 
ي اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم درست تيمارها .)8(باشد

اما تنظيم كننده كنند  ميباالنس هورموني كمك به است كه 
  . دنباش زني نمي جوانهبراي تمام فاكتورهاي الزم 

بذرهاي كاشته شده در بستر مزرعه بعلت قرار گرفتن در 
ها و فضاي باز و بدون حفاظ مي توانند مورد تهاجم موش

و به همين علت شايد بتوان پايين بودن پرندگان قرار گرفته 
همانطور . كردزني آنها را بدين وسيله توجيه  درصد جوانه

شت بذر در كه قبال توضيح داده شد تيمار فضاي باز كا
 ،كند تري را براي بذرها ايجاد ميگلدان است كه محيط امن

 .باشد كه در تيمار مزرعه محيط بدون كنترل ميدر صورتي
علل جوانه نزدن بذر آلوده شدن آن به زنبور يكي ديگر از 
  كه بذرهاي گونه طوري ، بهباشد ميبذرخوار 

 C. babakhanloui آوري به شدت  در دو سال متوالي جمع
  ).3( رفتندآلوده شده و از بين 

 هابا توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق، بهترين تيمار
رفتن گونه شكني بذر زالزالك بدون در نظرگ براي خواب

كاشتن بذرها در هواي "و  "آب روان و تناوب دما "تيمار
بودند، كه در هر دو تيمار با بذر  "آزاد در اوايل تابستان

زيرا در اين تيمارها هم عوامل فيزيكي . باشند دار مي خراش
و هم با كرد توان حذف  را با خراش دادن و آب روان مي

س هورموني آن تيمارهاي گرمادهي و سرمادهي به باالن
  ).27 و18و 14 ,7  (كمك كرد

  سپاسگزاري

شناسي و گروه  اين تحقيق با استفاده از امكانات بخش گياه
تحقيقات جنگلها و مراتع مؤسسه بانك ژن منابع طبيعي 

كشور انجام شده است كه بدين وسيله از مسئوالن محترم 
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ها  همچنين از خانم. گردد تشكر و قدرداني ميمؤسسه 
تشكر شان  همكاري صميمانهدليل يگانه به   فالح و

بر خود الزم مي دانم از آقايان مهندس محبي و   .شود مي

 ،اندجمع آوري بذر زحمت فراوان كشيده فيضي كه در
  .قدرداني شود

 

                                        
  C. babakhanlouiو  C. assadiiنتايج حاصل از آزمون تترازوليوم در گونه  -7شكل 

                                          

 
  در چهار گونه ميترات پتاسيو ن نتايج اثر جيبرليك -8شكل 

                         
  دهي بر بذرهاي زالزالك اثر خراش -9شكل 
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Effect of various treatments on seed germination of three  native 
hawthorn of Iran (Crataegus babakhanloui, , C. persica , C. 

assadii) 
Mirzadeh vaghefi S.S., Jalili A. and Nasiri M. 

Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, I.R. of Iran 

Abstract 

Crataegus from Rosaceae family is a tree that has medical and ornamental applications. 
Seeds of this genus have germination problem. There are limited data about germination 
of different species. Therefore, study on germination of three native species of Iran C. 
persica, C. assadii and C. babakhanloui is conducted and the best and most effective 
treatment is determined. To evaluate the germination and breaking seed dormancy of 
three species, an experiment was carried out as a completely randomized design with 
twenty two treatment and three replications. Seeds were imposed under physical and 
chemical stimulator treatment, including, scarification and warmth followed by cold 
stratification, giberlic acid, kno3 & Sulfuric acid. Results indicated that in all treatments 
scarification is effective for permeability to water of seed coat and breakage of seed 
dormancy. The highest percentages of germination are in treatments 'sowing the seeds 
outdoors at the beginning of summer" and 'running water followed by warmth and cold 
stratification'.  

Key words: seed, Crataegus, germination, Native, seed. 


