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 (.Pistacia atlantica Desf) وحشی ۀپست یهانهالو رشد  زنیجوانه ررسیب
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 (50/4/5990؛ تاریخ پذیرش: 22/5/5990)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
از  یناش  خواب  لیدلبهو سرماست.  یخشکبه  درختان مقاوم از Anacardiaceae ةاز خانواد (.Pistacia atlantica Desfوحشی ) ۀپستگونه 

 تأثیر ،روست. در این بررسیهروب یاعمده، با موانع گونههای این نهال دیتولو  ریتکثو پوشش سخت و روغنی بذر،  یکیولوژیزیف یندهایفرا

اج رای   برای. شد بررسیلی تبریز گدر نهالستان ائل پستۀ وحشیتیمارهای مختلف بر بذرهای پیشتیمارهای بستر کاشت، تاریخ کاشت و 

تکرار و سه تیمار شامل بستر کاشت در سه سطح، تاریخ کاشت در  پنجهای کامل تصادفی با آزمایش از طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک

گی ری ش د.   زهصورت ماهان ه ان دا  بهصفات قطر یقه و ارتفاع نهال  ،در طول فصل رویش .شددر چهار سطح استفاده تیمار پیشدو سطح و 

ریش ه و بیوم اس ان دام     تودهزیبذور نیز محاسبه شد. در پایان فصل رویش،  زنیجوانهروزانه، درصد و سرعت  زنیجوانههمچنین میانگین 

ص فات   بهت رین  ،ب ر آن اف زون . افزایش دادبذرها را  زنیجوانهدرصد  ،تیمارعنوان پیشبهجیبرلیک  استفاده از اسید. شدگیری هوایی اندازه

و اس ید   ده ی خراشترکیب سرما، ) 9تیمار پیشو  (2،5،5 یهانسبت)مخلوط خاک زراعی، کود و ماسه با  5ر بذرها متعلق به بست رویشی

 .شودمی شنهادیپگلی تبریز در نهالستان ائل پستۀ وحشینهال  دیتول عملکردبهبود رشد و  یبراکه  ( بودجیبرلیک

  .، خواب بذر، رویشوحشی پستۀبیوماس،  :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 از یعیوس   بخ ش  عن وان به رانیا غرب یهاجنگل

 خ ود  خ اص  یه ا یژگ  یو ۀواسطبه کشور، یهاجنگل

. ان د آورده وج ود  ب ه  را یف رد منحص ربه  یشیرو یۀناح

 یبوم یهاگونه( از Pistacia atlantica) یوحش پستۀ

 یاهی  گدر پوش  ش  زی  ادی اس  ت ک  ه اهمی  ت رانی  ا

، سازگار با هیدوپااست  یدرختگونه،  نیا رد.دازاگرس 

کش ور،   سردسیری مناطق در بیشتر، خشک یوهواآب

دلی ل آنک ه   ب ه و  یسنگالخو  سبک یهانیزممناسب 

 دهی  د یجنوب یهابیشدر  شتریب استنورپسند  کامالً

(. تخری ب ای ن   Homayounfar et al., 2019) شودمی

 نانینش  جنگ  لدرخت  ی توس  س روس  تاییان و  ۀگون  

برداشت س قز، می وه، س وخت و چ رای دام،      منظوربه

آن ش ده   یه ا ش گاه یروکاهش کمی و کیف ی   موجب

پس تۀ   ۀگون  ک ه   دهدیممتعدد نشان  تحقیقات. است

از نق اط ای ران    یاریبس  اخیر در  ۀدهدر چند  وحشی
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ب ر دیی ل   اف زون  اس ت. فاقد تجدی د حی ات مناس ب    

مناس ب   یم ادر درخت ان   نب ود ، یس وز آتش یادشده،

 یه  اگون  ه نب  ودپوش  ش نامناس  ب و  ت  ا ب  ذرده، 

ب ادام ک وهی    ۀگون  خص وص  ب ه  یابوتهو  یادرختچه

 نی ز در ای ن زمین ه تأثیرگذارن د    گیاه پرستار  عنوانبه

(Salehi & Hoveyzeh, 2001; Tahmasebi & 

Fattahi, 2001; Shekarchian & Fatahi, 2001; 

Zahedi pour et al., 2006 یجنگلکار، ریخا(. در قرن 

 یه  اعرص  هو توس  عۀ  ای  اح یاص  لعن  وان چ  ارة ب  ه

 یتریجد، صورت یچوب یازهاین نیتأمو  شدهبیتخر

و زراعت چوب  یجنگلکار است، چنانکه گرفتهبه خود 

 عیوس  در س طح   یرب وم یغو  یبوم یهاگونه کاشتبا 

 و ه ا جنگل یایاح در یمهمعامل  بذر. ردیگیمانجام 

توانن د  نم ی  سال هر درختان. تهاسیجنگلکار ۀتوسع

 یب ذرده  یه ا دوره و تولید کنند فراوان و بذر مناسب

 دشدهیتول یبذرها است ممکن نیبنابرا. دارند یمختلف

براب ر   و مناسب یۀنامة قو حفظ با یکاف یانیرو قدرت از

مربوط به  مشکالتاز  یکی، یطرفاز  .نباشند برخوردار

 ، جوان ه ینگل  ج یادرختچ ه و  یدرخت   یهاگونه بذر

 .و خ واب ب ذر آنهاس ت    رک ود س بب  بهبذر آنها  نزدن

 یت  یمز ک ه اس ت   یکیول وژ یزیف یادهی  پدخواب بذر 

و ب ذر را ت ا آم اده ش دن      دیآیمبه حساب  یکیاکولوژ

 سیشراو استقرار در مقابل  زنیجوانه یبرایزم  سیشرا

 نوعیبذر در واقع  خواب .کندیمحفظ  یطیمح سخت

ب  ه گی  اهی ه  ایگون  ه از بس  یاری س  ازگاری ین  دافر

اس ت ک ه س بب حف ظ      یدر درخت ان چ وب   خصوص

و  یت نش خش ک   ی ا زمس تان   یدانهال در طول سرما

 دهی  پد نیا (.Cheraghi et al., 2016) شودمی آبیکم

 یکیمک ان  یه ا مقاوم ت ب ودن و   ناپ ذیر نفوذ لی  دلبه

 یک  یزیفعنوان خ واب   با که شودمی جادیاپوشش بذر 

رای برطرف کردن خواب ب ذر و اف زایش   مطرح است. ب

مختلف   ی مانن   د ه   ای زن   ی روشجوان   هدرص   د 

نوری و حرارتی، های تناوب، دهیخراشسرمایی، چینه

زنی جوانه ةکنندتحریکمختلف های محلولاستفاده از 

مانند اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، اسید نیتریک، 

 ات   یلن پل   ینیت   رات پتاس   یم، تی   وره، ات   انول و  

 ;Zarafshar et al., 2012) لیک  ول وج  ود دارد گ

Copeland & McDonald, 2001) 

و  ش وند م ی تکثیر  بذر با فقس پسته جنس یهاگونه

 بسیار که شودمی احاطه استخوانی آندوکارپ بذر توسس

 م انع  و ناپذیر ب وده هوا نفوذوآب در برابر تقریباً و سخت

 مچنینه. )رکود فیزیکی( است جنین رشد یبرا سختی

 فیزیول وژیکی  رکود یدارا سرد معتدله مناطق یهاگونه

 ای ن  از جنس پس ته نی ز   یهاگونه از یاریبس و هستند

 س رمادهی  ةدور یک با رکود نیستند. این امستثن قاعده

. اس ید  ش ود یم  برط رف   جیبرلی ک  اسید با یا مرطوب

مه م رش د اس ت ک ه      یه ا هورم ون جیبرلیک یکی از 

 ب ذر دارد  زن ی جوانهخواب و  در شکستن اهمیت زیادی

(Ghasemi Pirbalouti et al., 2007 .) گاهی از تلفیق

 زن ی جوان ه اف زایش   شکستن خواب و یبراچند تیمار 

عن وان مث ال س رمادهی در    ب ه . ش ود م ی بذر استفاده 

 288و اس ید جیبرلی ک   راد گ  س انتی  ۀدرج   4دمای 

 زن ی جوان ه تیمارهای مناسبی ب رای تحری ک    امیپیپ

کن ی و اس ید   پوستو است  Pistacia atlanticaور بذ

ب ذور   زن ی جوان ه در  یداریمعن   تأثیرسولفوریک هم 

Pistacia khinjuk دارند (Acar et al., 2017 .)وجود 

 Pistacia جنس یهاگونه در سخت و آندوکارپ چوبی

 ک اهش  آن، پ ی  در و آب ج ذب  ک اهش  س بب  ک ه 

 و شودمی رطرفب یدهخراشبا  شودیم بذرها یزنجوانه

 ین،جن یزیولوژیکیف یخفتگ رفع با سرماییینهچ متناوباً

(. Abu-Qaoud, 2007) دهدیم بهبود را بذور یزنجوانه

ب ه   ییبا حذف موانع پوش ش ب ذر، عناص ر غ ذا     یعنی

آن را  یکیمت ابول  ه ای ی ت فعالو  رس ند م ی درون بذر 

 کنن د یم   یعرا تس ر  یزن  جوان ه و  دهن د م ی  یشافزا

(Marcano et al., 2012.) 

(2007 )Negahdarsaber et al.  ةدرب ار  تحقی ق با 

 یه ا نه ال رشد  بربذر  کاشت، عمق و زمان ینوجاثر 

و  یش ترین ک ه ب  یدندرس   یج ه نت ینبه ا وحشی پستۀ

در  وحش ی  پس تۀ  یب ذرها  یزن  درصد جوانه ینکمتر

مربوط  یبترتدرصد به 28و  47با  یروزآبادشهرستان ف
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ب ه  یریزسرما و شاهد و در شهرستان ن -یداس یماربه ت

س رما و   یماردرصد متعلق به ت 1/90و  1/79با  یبترت

 یبررس   ب  ا ،.Cheraghi et al( 2015) ب  ود. یداس  

  وحش   ی پس   تۀب   ذر  ی   اتیح یه   اواک   نش

(Pistacia atlanticaبه پ )و  یدهخراش تیمارهاییش

 سه همزمان کاربردکه  یدندرس یجهنت ینبه ا یمیاییش

 90 س ولفوریک  اس ید  ب ا  بذور دهیخراش تیماریشپ

 288 جیبرلی  ک اس  ید و مرط  وب س  رمادهی درص  د،

 در و ب ذر  رکود شکستن در را تأثیر بیشترین ام،پیپی

 پس تۀ  ب ذور  زن ی جوانه سرعت و درصد افزایش آن پی

 ت أثیر . دارن د  هایاهچهگ اولیۀ رشد همچنین و وحشی

تف اوت کاش ت،   م یمختلف، در بسترها تیمارهاییشپ

متقاب ل   اثر بررسی ینبنابرا ،نباشد یکسانممکن است 

 .باشد سودمند تواندیدو عامل م ینا

 در ک ه  اس ت  یارزشمند یهاگونه از یوحش ۀپست

 است گرفته بر در را زیادی سطح ،یرانا مختلف مناطق

دارد.  اییژهو یگاهجا محیطییستز و یاقتصاد نظر از و

 ان د شده یبتخر دچار گونه ینا هاییشگاهرو متأسفانه

اس ت.   ک رده  مواج ه  یج د  چ الش  ب ا  را آن یندةآ که

 داش تن  یازمن د ن گون ه،  هر یاییاح و یریتیمد اقدامات

 در یناست. بنابرا آن یشگاهیرو یسشرا از یهپا اطالعات

شکس تن   منظ ور بهمختلف  تیمارهاییشپ یقتحق ینا

 یشاف زا  آن، پ ی  درو  یزیول وژیکی و ف یکیرکود مک ان 

رشد  یشافزا ینبذر و همچن یزنجوانهدرصد و سرعت 

 ۀپس ت گون ه   یبستر کاشت برا ینو بهتر یاهچهگ یۀاول

 شد. یبررس یزتبر یگلائلدر نهالستان  یوحش

 

 هاروشمواد و 

موج  ود در  یوحش   ۀپس  ت اناز درخت   یزمب  ذور 

در  ینآفراواق ع در شهرس تان خ د    یجنگل   یهاعرصه

ب ه هکت ار،   598ه مس احت  ب یشرق یجاناستان آذربا

در  ،مش ابه  یدرخت با مورفول وژ  528از  یطور تصادف

و به  یآورجمع 5997در مهرماه  ی،و غرب شرقی دامنۀ

 منطق ه . ش د  منتقل یزتبرشهرستان  یگلائلنهالستان 

 ی ایی عرض جغراف ،یشرق 40° 20' یاییجغراف طول در

 واقع یادرمتر از سطح  5940 ارتفاع در یشمال °90 1'

و  مت  ریل ی م 0/209س  اینه  یبارن دگ متوس  س  اس ت. 

 اس ت  گ راد یس انت  ۀدرج 7/52متوسس حرارت ساینه 

 (. 5)شکل 

 
 منطقه یتموقع -5 شکل
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ب ذور اعم ال    یمعمول رو یمارهایقبل از کاشت ت

س اعت در آب ق رار    24ابت دا ب ذرها    که یطوربهشد. 

ب ذرها ج دا    یزبر، غشا یهادستکشگرفتند سپس با 

ش دند   ورغوطهدر آب  ساعت 40 بذرها شد و در ادامه

 یب ذرها  ینو همچن   یاب د تا غلظت روغن آنها کاهش 

ب ذور   هم ۀ پوک در سطح آب شناور و ح ذف ش وند.   

در  م اه،  9 م دت ب ه  ،تا زمان کاشت یآوراز جمع پس

ش دند.   پ ردازی ی ه یماس ه   یردرجه در ز 4تا  9 یدما

عامل  ه س  ه ی  لط  رح فاکتور براس  اسس  پس ب  ذور 

 کاشته شدند. زمان کاشت(× تبستر کاش× تیمارپیش)

ب ا چه ار    تیماریشپ عاملکاشت عبارت بود از:  شرایس

(، عام ل بس تر کاش ت ب ا س ه س طح       5سطح )جدول 

( و عامل زمان کاشت با دو س طح )بهم ن و   2)جدول 

 پ نج ب ا   یدر قالب بلوک کام ل تص ادف  ( 5997اسفند 

 )در مت ر یس انت  28×51ابع اد  به  ییهاگلداندر تکرار 

 یداس   تیم ار یشاعم ال پ    برایگلدان(.  528مجموع 

 یبرلیکج یدساعت در محلول اس 24بذرها  یبرلیک،ج

 .گرفتند قرار مقطر آب و امپییپ 218به غلظت 

 یشآزما تیمارهاییشپ -5جدول 

 سرما: C دهی خراش: S (ppm218) جیبرلیک اسید: G یمارنام ت

 * - - شاهد )سرما( یمارتیشپ

 * * - و سرما( دهیخراش) یک یمارتیشپ

 * - * و سرما( یبرلیکج یددو )اس یمارتیشپ

 * * * و سرما( دهیخراش یبرلیک،ج یدسه )اس یمارتیشپ

 

 یشآزما یمارهایتدر  خاک یاجزانسبت  -2جدول 

 ماسه کود خاک یمارنام ت

 5 5 5 شاهد یمارت

 2 5 5 یک یمارت

 9 5 5 دو یمارت

 

 ه ا گل دان  خ اک  ینهمچن   و کاش ت بذرها قبل از 

 .ش دند  یض دعفون  ی ل بنوم ک ش قارچ( با کاشت)بستر 

 براس اس  ی ز تبر یگل  ائ ل در نهالس تان   هاسپس گلدان

 هاگلدان یاریو آب ندمرتب شد یتصادف کامالً هایبلوک

 ینوج   ی  اتو عمل ب  اری  کروز  ، ه  ر دویبهش  تارداز 

 یب ذرها ش مارش   .گرف ت م مرت ب انج ا   طوربه ی،دست

 یناول   ةمش اهد ) 5994 یبهش ت از اواسس ارد زدهجوانه

چه ل روز( ت ا    مدتبهو هر روز ) شد( آغاز زدهجوانهبذر 

صفات درصد  ین. بنابرایافتبذرها ادامه  همۀشدن  سبز

 یزن  جوانهروزانه و سرعت  یزنجوانه یانگین، میزنجوانه

 محاسبه شدند. 9تا  5براساس روابس 

 100 (n / N) :یزنجوانهدرصد    5 ۀابطر

 Σ Cpsgt / Tروزانه:  یزنجوانه نیانگیم   2 ۀرابط

 Σ ( ni / ti ): یزنجوانهسرعت  9 ۀرابط

: nش ده؛  کاش ته  ی: تع داد ب ذرها  Nروابس،  یندر ا

: طول کل Tدوره؛  یدر ط زدهجوانه یتعداد کل بذرها

 یب  ذرها یزن  ن ه جوا: درص د  Cpsgt؛ یزن  جوان ه  ةدور

پس از شروع  ی: تعداد روزهاti؛ دوره یدر ط زدهجوانه

 دورة ی ک در  زدهجوان ه  ی: تعداد بذرهاniو  یزنجوانه

قطر  ین(. همچنISTA, 2011است ) tiمشخص  یزمان

مدت پ نج م اه   به یصورت هفتگبه هانهالو ارتفاع  یقه

ماه پ نجم رش د )مهرم اه(     یانشد و در پا یریگاندازه
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 شد. یریگاندازه یشهو ر ییخشک اندام هوا تودهیز

 یآمار وتحلیلیهتجز

 -کولم  وگروفب  ا آزم  ون   ه  ادادهنرم  ال ب  ودن  

و  یاث رات اص ل   ی ین تع یش د. ب را   یبررس   اسمیرنوف

دوطرف  ه اس  تفاده ش  د.   ی  انسوار ی  ۀتجزمتقاب  ل از 

)در ص  ورت ل  زوم(  ۀچندگان  ه و دوگان   ه  ایهیس  مقا

  ودانک ن   یهاآزموناستفاده از  با یبترت، بههایانگینم

t ی ش رو ۀیس  مقا ب رای  ینانجام گرفت. همچن  مستقل 

 یه ا ان دازه از آزم ون   یمار،مختلف در هر ت یهاماه ینب

 هم ۀ اس تفاده ش د.    یمارهر ت یبا پنج تکرار برا یتکرار

انج ام   SPSS 23، افزارنرماز  با استفاده هاوتحلیلیهتجز

 .گرفت

 

 یجنتا

 و اص  لی اتنش  ان داد اث  ر ی  انسوار ی  ۀتجز یجنت  ا

 یات، زمان و بستر کاشت ب ر خصوص   تیماریشپ متقابل

 یپارامتره ا  یندر ب   یول   ،بوددار یمعن هانهال یشیرو

و بستر کاشت ب ر   تیماریشپ مستقل، تنها اثر یزنجوانه

 بن ابراین (. 9ب ود )ج دول    داریمعن   یزن  جوان ه درصد 

 براس اس  یش ی رو یپارامتره ا  یب را  هامیانگین مقایسۀ

 گرف ت و بس تر کاش ت انج ام     تیماریشاثرات متقابل پ

مق دار   یش ترین (. براس اس آزم ون دانک ن، ب   4)جدول 

 تیم ار یشمربوط ب ه اث ر متقاب ل پ      یشیرو یپارامترها

GCS ( و بس تر  ده ی خ راش س رما و   جیبرلیک، ید)اس

 پارامتره ای  مق دار  ین( بود و کمتر2، 5، 5) یککاشت 

س رما اس تفاده    تیماریشود که فقس از پب یزمان یشیرو

پ ژوهش نش ان داد ک ه     ینا یجنتا(. 4شده بود )جدول 

و س رما   یبرلی ک ج ید، اس  یده  خراش یمارهایتپیش

. هس تند، بذور  یزنجوانهبر درصد  یرتأث یشترینب یدارا

 یم ار ب ذر در ت  یزن  جوان ه درص د   ینکه کمت ر  یدرحال

 از اس تفاده  عواق   در(. 1 لدست آمد )جدوبه یسرماده

. داد اف زایش ب ذرها را   زن ی جوانهدرصد  جیبرلیک اسید

 ب ر  را ت أثیر  بیش ترین ( GCS) تیم ار یشپ   ،عب ارتی به

 داش ته  درص د  91 س طح  در رویشی و زنیجوانه صفات

 مقایس  ۀ نت  ایج همچن  ین(. 1و  4 ه  ایج  دول) اس  ت

 کاشت بستر که دهدیم نشان کاشت بسترهای یانگینم

 در زن ی جوان ه  ص فات  بر را تأثیر رینبیشت( 5،5،2) یک

 نت ایج  مقایسۀ(. 7 جدول) است داشته درصد 91 سطح

 اس فند  و بهم ن  ه ای ماه در رویشی و زنیجوانه صفات

 دورة دلی ل ب ه  م اه بهمن هاینهال که دهدمی نشان نیز

 در ش ده کاش ته  یه ا نه ال  از ت ر موف ق  ،بیشتر سرمای

 (.4 جدول) اندکرده عمل اسفندماه

 ، یزنجوانهدرصد  یشه،ر یوماسساقه، ب تودهزیصفات ارتفاع، قطر،  ۀدوطرف یانسوار یۀتجز -9 لوجد

 یزنجوانهو سرعت  یزنجوانه یانگینم
 

 یزنجوانهدرصد  یشهر یوماسب ساقه تودهزی قطر ارتفاع  ییراتمنبع تغ
 یانگینم

 یزنجوانه
 یزنجوانهسرعت 

 df f P f P f P F p f P f p f P 

 542/8 098/5 542/8 098/5 999/8 454/8 888/8* 70/28 888/8* 59/59 885/8* 485/55 888/8* 44/92 5 مانز

 489/8 985/8 489/8 985/8 858/8* 045/4 885/8* 15/4 827/8* 79/9 888/8* 10/07 888/8* 99/99 2 بستر

 084/8 929/8 084/8 929/8 882/8* 285/1 888/8* 44/44 888/8* 90/42 888/8* 819/510 888/8* 04/589 9 تیماریشپ

 159/8 749/8 159/8 749/8 781/8 184/8 881/8* 42/1 827/8* 70/9 851/8* 22/4 885/8* 285/4 2 بستر× زمان 

× زمان 

 تیماریشپ
9 24/0 *888/8 44/1 *885/8 97/4 *882/8 87/1 *882/8 944/5 520/8 881/2 550/8 881/2 550/8 

× بستر 

 یمارتیشپ
7 91/4 *888/8 49/55 *888/8 02/4 *888/8 77/4 *888/8 592/8 940/8 149/8 448/8 149/8 448/8 

× بستر × زمان 

 تیماریشپ
7 14/5 515/8 15/5 579/8 75/8 42/8 08/8 17/8 241/8 978/8 998/8 004/8 998/8 004/8 

 .استدرصد  91 یناناطم سطح در بودن داریمعن دهندةنشان*
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 بهمن و اسفند یهاماهدر  یشیبر صفات رو کاشت و بستر تیماریشپ متقابل تأثیر -4 لجدو

 تر(میارتفاع )سانت متر(یلیقطر )م ساقه )گرم( تودهزی )گرم( یشهر یوماسب
 تیماریشپ× کاشت  بستر

 بهمن اسفند بهمن اسفند بهمن اسفند بهمن اسفند

b49/8 b79/8 b14/5 bc82/2 c2/9 bcd9/9 ba84/54 abc72/57 (5،5،5 × )(GCS) 

bcd4/8 bc17/8 bc9/5 bcd0/5 cd04/2 cd57/9 bc80/59 bcd9/51 (5،5،5 × )(GC) 

cd2/8 cd9/8 c79/8 cde97/8 def4/2 ef42/2 c99/58 de72/52 (5،5،5 × )(CS) 

d57/8 d59/8 c15/8 e7/8 f9/5 g49/5 c58 d74/58 (5،5،5 × )(C) 
a49/8 a5/5 a49/2 a5/4 a10/4 a4/4 a91/57 a1/59 (5،5،2 × )(GCS) 

cd24/8 bc17/8 bc00/8 b89/2 b0/9 bc7/9 bc40/55 ab81/54 (5،5،2 × )(GC) 

cd50/8 bcd94/8 bc4/8 bcde20/5 c92/9 bcd97/9 c1/58 cde05/52 (5،5،2 × )(CS) 

cd22/8 d25/8 bc02/8 de05/8 de19/2 ef4/2 c74/58 e1/58 (5،5،2 × )(C) 
bc42/8 bc17/8 bc9/5 bcd49/5 b99/9 b07/9 ab97/54 bcd07/51 (5،5،9 × )(GCS) 

cd2/8 bcd49/8 c7/8 bcde95/5 cd91/2 cde9 bc21/52 bcd45/54 (5،5،9 × )(GC) 

d54/8 d2/8 e41/8 e75/8 de40/2 de0/2 d4 de2/52 (5،5،9 × )(CS) 

cd50/8 d17/8 c17/8 e91/5 ef87/2 fg4/9 bc4/55 e9/51 (5،5،9 × )(C) 

 .است 81/8 سطح در هایانگینم بودن داریمعن دهندةنشان ستون هر در مختلف حروف

 

 بهمن و اسفند یهاماهدر  یزنجوانهمختلف بر صفات  تیمارهاییشپ یرتأث -1 لجدو

 یزنجوانهدرصد  یزنجوانه یانگینم یزنجوانهسرعت 
 

 بهمن اسفند بهمن اسفند بهمن اسفند

15/8 47/8 85/54 40/51 a22/72 a55/45 یمارتیشپ ( سهGCS) 

21/8 12/8 41/0 22/54 a55/15 ab55/15 یمارتیشپ ( دوGC) 

12/8 45/8 42/54 78/59 a40/94 bc40/94 یک یمارتیشپ (CS) 

29/8 75/8 45/9 94/28 a99/19 c44/24 یمارتیشپ ( شاهدC) 

 .است 81/8 سطح در هایانگینم بودن داریعنم دهندةنشان ستون هر در مختلف حروف

 

 بهمن و اسفند یهاماهدر  یزنجوانهمختلف بر صفات  هایبستر تأثیر -7 جدول

 یزنجوانهدرصد  یزنجوانه یانگینم یزنجوانهسرعت 
 

 بهمن اسفند بهمن اسفند بهمن اسفند

20/8 15/8 90/9 55/54 a74/45 b99/99  (5،5،5) شاهدبستر 

45/8 41/8 14/59 07/54 a99/10 a74/75  (2،5،5) 5بستر 

18/8 14/8 12/57 89/50 a99/19 ab99/49  (9،5،5) 2بستر 

 .است 81/8 سطح در هایانگینم بودن داریمعن مبین ستون هر در مختلف حروف
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 بهمن و اسفند یهاماهدر  یشیو رو یزنجوانهصفات  یسهمقا جهت tآزمون  -4جدول 

 یزنجوانهسرعت  یزنجوانه یانگینم یزنجوانهدرصد  یشهر تودهزی ساقه تودهزی طرق ارتفاع 

 18/8 74/57 55/47 04/8 21/8 55/5 92/4 بهمن

 99/8 51/59 55/15 44/8 54/8 92/8 84/9 اسفند

P 888/8 884/8 885/8 885/8 492/8 578/8 578/8 

T 890/1 007/2 412/9 482/9 084/8- 459/5 459/5 

df 5490 5490 910 910 550 550 550 

 

 دورة ی ک در  ه ا نه ال ارتفاع و قط ر   یشرو همچنین

 یبررس   یتک رار  یه ا اندازهبا استفاده از آزمون  ماههپنج

ب  ا  ه  انه  ال یو قط  ر یارتف  اع ی  شش  د. رون  د رو 

در  ،کاشت مختلف یدر بسترها ومختلف  تیمارهاییشپ

(. 9 و 0 ایه  ب ود )ج دول   داریمعن  هر دو زمان کاش ت  

( و GCS) تیم ار پ یش ارتف اع و قط ر در    رویش یشترینب

 تیماره ای پ یش  درمش اهده ش د.    ماهبهمنزمان کاشت 

 یارتف اع  یشرو یشترینسرما( ب تیماریشپ جز)به مختلف

 س رما  تیم ار پ یش خرداد و مرداد بود.  هایماه مربوط به

 کمت ری  نس بت ب ه  ی ش از رو تیمارهایشپ ۀبقی به نسبت

 م رداد  در آن ارتف اعی  روی ش  بیش ترین  و ب ود  رداربرخو

 ۀهم   ب رای  قطری رویش بیشترین که ی. درحالشد یدهد

(. 0 ج  دولدر خردادم  اه مش  اهده ش  د ) تیماره  ایشپ  

 و 2،5،5ارتفاع و قط ر در بس تر کاش ت     رویش یشترینب

کاش ت   یمشاهده شد. در بس ترها  ماهبهمنزمان کاشت 

 ه ای م اه مربوط ب ه   یارتفاع یشرو یشترینب یزمختلف ن

 یقط ر  ی ش رو یش ترین ب که درحالی د،خرداد و مرداد بو

 (.9 جدولدر خردادماه مشاهده شد )

 یتکرار یهااندازه آزمون براساس ماریتشیپ کیتفک به مختلف، یهاماه در قطر و ارتفاع شیرو روند ۀسیمقا -0 جدول 

P تکاش زمان تیمارپیش  خرداد تیر مرداد شهریور مهر 
*888/8 d44/2 c99/9 b09/9 d47/2 a12/4 ارتفاع (cm) 

GCS 

 بهمن

*888/8 b19/8 b44/8 b44/8 b49/8 a84/2 قطر (mm) 
*888/8 c99/5 b02/2 a91/9 b97/2 a17/9 ارتفاع (cm) 

GC 
*888/8 b47/8 b44/8 b47/8 b47/8 a49/5 قطر (mm) 
*888/8 c81/5 a19/2 a40/2 b84/2 a75/2 ارتفاع (cm) 

CS 
*888/8 b42/8 b44/8 b40/8 b47/8 a84/5 قطر (mm) 
*888/8 d84/5 a9/2 a52/9 b2/2 c4/5 ارتفاع (cm) 

C 
*888/8 c99/8 b1/8 c94/8 c9/8 a79/8 قطر (mm) 
*888/8 d84/2 c0/2 b95/9 d52/2 a4 ارتفاع (cm) 

GCS 

 اسفند

*888/8 b99/8 b45/8 b99/8 b4/8 a04/5 طرق (mm) 
*888/8 c1/5 b92/2 a07/2 b00/5 a90/2 ارتفاع (cm) 

GC 
*888/8 b99/8 b94/8 b45/8 b4/8 a94/5 قطر (mm) 
*888/8 c04/8 a59/2 a27/2 b74/5 a55/2 ارتفاع (cm) 

CS 
*888/8 b99/8 b90/8 b49/8 b45/8 a5 قطر (mm) 
*888/8 d85/5 a40/2 a82/9 b80/2 c2/5 ارتفاع (cm) 

C 
*888/8 c29/8 b44/8 c95/8 c27/8 a7/8 قطر (mm) 

 .است 81/8 سطح در هایانگینم بودن داریمعن دهندةنشان ردیف هر در مختلف حروف
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 یتکرار یهااندازه آزمون براساس کاشت بستر کیتفک به مختلف، یهاماه در قطر و ارتفاع شیرو روند ۀسیمقا -9 جدول

P کاشت زمان کاشت بستر  خرداد تیر مرداد شهریور مهر 
*888/8 d95/5 c79/2 a74/9 b2/2 a84/9 ارتفاع (cm) 

(5،5،5) 

 بهمن

*888/8 b4/8 b42/8 b99/8 b44/8 a59/5 قطر (mm) 
*888/8 e82/2 c59/9 b7/9 d42/2 a81/4 ارتفاع (cm) 

(5،5،2) 
*888/8 b15/8 c40/8 bc1/8 d49/8 a99/5 قطر (mm) 
*888/8 c72/5 a5/9 a97/2 b99/2 a89/9 ارتفاع (cm) 

(5،5،9) 
*888/8 b41/8 b40/8 b44/8 b44/8 a24/5 قطر (mm) 
*888/8 d4/5 c59/2 a54/9 d4/5 b14/2 ارتفاع (cm) 

(5،5،5) 

 اسفند

*888/8 c20/8 b92/8 c29/8 b94/8 a89/5 قطر (mm) 
*888/8 e44/5 c10/2 b82/9 d09/5 a11/9 رتفاعا (cm) 

(5،5،2) 
*888/8 b49/8 c99/8 bc45/8 c90/8 a09/5 قطر (mm) 
*888/8 c55/5 a1/2 a45/2 b09/5 a7/2 ارتفاع (cm) 

(5،5،9) 
*888/8 b90/8 b4/8 b90/8 b45/8 a2/5 قطر (mm) 

 .است 81/8 سطح در هایانگینم بودن داریمعن دهندةنشان ردیف هر در مختلف حروف

 

 بحث

دارد و  یعیکاربرد وس یاهیگ یزیولوژیفکود در ر ةاژو

ک ه در اث ر    ی اه رشد در هر قسمت گ نبودعبارت است از 

ک ه در   یشده است. عوامل یجادا یخارج یا یعوامل داخل

 ینشامل پوشش سخت بذر، جن کنندیمرکود  یجادبذر ا

رش د در   ةبازدارن د راک د، وج ود م واد     ین، جنرشدنکرده

 ت وان یم  و بذر هستند. رکود را  یوهمختلف م یهاقسمت

(. Lampeter, 2008) دب ر  یناز ب   یمختلف   یهاروشبه 

 یاز راهکاره ا  یدبذر با استفاده از اس ۀپوست یدهخراش

د دارن  که پوش ش س خت    است یبذور یثر براؤم یاربس

(Shaltout & El-Shorbagi, 1989نتا .)پژوهش  ینا یج

کردن خ واب  خشک در برطرف  یسرماده کهنشان داد 

مؤثر است. اعم ال ت و م دو ف اکتور     ینجن یزیولوژیکیف

ب ذور دو   یزن  جوان ه درصد  ،ییسرماینهچ و یدهخراش

را ب  ه  P. atlantica و .P. palaestina Boiss ۀگون  

از  ی(. س رماده Abu-Qaoud, 2007) رساندیمحداکثر 

دادن  ق رار  یرت أث و تح ت   یتعادل هورم ون  یجادا یقطر

 یکسبب تحر یرونیو ب یدرون یندهایفراز ا یامجموعه

 ش  ودیم   P. atlanticaب  ذر  در یزن  جوان  هو س  رعت 

(Nasiri, 2008همچن .)ین Negahdarsaber et al. (2007) 

 ی ن ب ه ا  یوحش   ۀپس ت بذر گون ه   یزنجوانه یدر بررس

-یداس   یم ار در ت یزنجوانه یشترینکه ب یدندرس یجهنت

ش دن   ت ر ن رم و  نازککه علت آن  شودیمسرما حاصل 

 ،سرماس ت. در ک ل   -یداس   یم ار سخت بذر در ت ۀپوست

و  امپ ی یپ 218 یبرلیکج یدو اس یکیمکان یدهخراش

 ی ک و  یبا بس تر س نگالخ   گرادسانتی ۀدرج 4 یسرما

 و یب ر س رعت رش د ط ول     یشتریب یرتأث ییسرما ةدور

 یش ه، س اقه و ر  ت وده زیو  یشهوزن تر ساقه و ر ی،قطر

 یزن  جوان ه و ارزش  یزنجوانه یانگین، میزنجوانهدرصد 

. (Negahdarsaber et al., 2007) ان د داش ته بذر پس ته  

 یب ه بررس    که دیگری هایپژوهش و گزارش ینا یجنتا

 Pistaciaج نس   یه ا گون ه از  یاریبذور بس یزنجوانه

  ;Negahdarsaber et al., 2007) ان   دپرداخت   ه

Cheraghi et al., 2015 ) که تحت  یذورب دهدیمنشان

 ،امپ ی یپ   218 یبرلی ک ج یدتو م سه عام ل اس    یرتأث

درص د   یشترین، بگیرندیمقرار  یو سرماده یدهخراش

 ةدهن د نشانموضوع  ینرا دارند که ا یزنجوانهو سرعت 

س خت   ۀپوس ت از  ی)ناش یکیمکان یوجود دو نوع خفتگ

( در ی انی رو ی)خفتگ یزیولوژیکیف یقعم یبذر( و خفتگ

جنس اس ت و اس تفاده از    ینا یهاگونهز بذور ا یاریبس
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 ش وند، م ی  یدو خفتگ ینحذف ا موجبکه  ییهاروش

 یه ا گونه یزنجوانهبر درصد و سرعت  دارییمعن تأثیر

 .گذارندیمجنس  ینا

 یماره  ایب  ا اس  تفاده از ت  هط  ول س  اق  یشاف  زا

 ی ل دل ی ن پژوهش ممکن اس ت ب ه ا   یندر ا کاررفتهبه

خ راش  یم ار ت سه یرتأثتحت  فتهقرارگرباشد که بذور 

زودت  ر جوان  ه  یبرلی  کج یداس   و یو س  رماده یده  

دارن د و فرص ت    یتریش  ب یزن  جوانهسرعت  ،زنندیم

 یی ر موج ب تغ  یرش د دارن د. س رماده    یبرا یشتریب

ش به  یب ات درون بذر به نف ع ترک  یهورمون یهانسبت

هورم ون در   ی ن و با توجه به نقش ا شودیم یبرلینج

 یلو طو ییمواد غذا کنندةیهتجز هاییمآنز یسازفعال

 یاهچ ه رش د گ  یشاف زا  سبب تواندیم، هاسلولشدن 

 ةی وار ش دن د  ی ل طو موج ب  یبرلی ک ج ید. اس  شود

 یب  اتترک ی  درولیزه موج  بآن  پ  ی درو  یس  لول

فروکت وز   ی ا ساده مانند گل وکز   یبه قندها یانشاسته

 ه ا سلول یاسمز یلشدن پتانس تریمنف بهکه  شودیم

 یلو ورود آب را ب  ه داخ  ل س  لول تس  ه  انجام  دم  ی

 یاهچ  هرش  د گ یشاف  زا س  بب ی  تو در نها کن  دیم  

 ه ا یاهچ ه گنم و   یش(. اف زا Arteca, 2013) ش ود یم  

. ی رد ب ذر ق رار گ   یده  خراش یرتأثممکن است تحت 

 یش ه خ رو  ر  یلتس ه  س بب ب ذر   ۀپوست یدهخراش

 یب را  یکمت ر  یان رژ  ی ان رو یج ه ک ه در نت  ش ود یم

آن صرف رش د   یانرژ یشترو ب کندمیصرف  یزنجوانه

 یزن  جوانه دربارةکه  ی. در پژوهششودیم یاهگ یشیرو

 یداس   ی ب ب ا اس تفاده از ترک   .P. vera L ۀگون  ب ذر  

نش ان داد   یجانجام گرفت نتا ینآدن یلو بنز یبرلیکج

 یدام ا اس    ،دس ت آم د  ب ه ب ذر   یزن  جوانهحداکثر  که

ثرتر ؤم   ه ا یاهچ ه گنمو در رشد و  ییتنهابه یبرلیکج

درص د و   یش(. اف زا Ameen & Al-Imam, 2007بود )

 یدبا استفاده از اس یوحش ۀپستبذور  یزنجوانهسرعت 

هورم ون در   ی ن نق ش ا  ی ل دلتوان د ب ه  یم یبرلیکج

 .باشد جنین یزیولوژیکیف یقعم یبرطرف کردن خفتگ

 ی از ن یب را  یمناس ب  ینجانش تواندیم یبرلیکج اسید

 زن ی جوان ه  بر مؤثر عوامل همۀ یحت یاذر ب یسرماده

 ای  ن نت  ایج براس  اس(. Ahani et al., 2015باش  د )

 یددر اس   P. atlanticaب  ذور  یورغوط  ه ،تحقی  ق

و  یش ی رشد رو یکتحر سببقبل از کاشت  یبرلیکج

 ی ن حاص ل از ا  ه ای یاهچ ه گطول  یشافزا آن، یپ در

در  ک ه حاض ر نش ان داد    ی ق تحق یجنتا. شودیمبذور 

و س اقه   یش ه راز طول  هانهال ترسبکبا بافت  یسترب

نف وذ،   یشهر ،ترسبک بافت در زیرا ،برخوردارند بهتری

 یاماس ه بس تر   یدارد. از طرف   بهتری تهویۀتوسعه و 

 یب را  ه ا نه ال دارد و  یکمترو رطوبت  ییغذاعناصر 

خ ود را   هاییشهر ییغذابه رطوبت و عناصر  یدسترس

 ض  روریرطوب  ت و عناص  ر ت  ا ب  ه  دهن  دیم  توس  عه 

 .کنند یداپ یدسترس

 در شدهکاشته بذرهای یشیرو یپارامترها میانگین

زم ان کاش ت    زن ی جوان ه در  یول ،بود بیشتر ماهبهمن

 بیوم اس  یق ه، قط ر   ارتف اع،  یشافزا علتبود.  تأثیریب

کاش  ت زودت  ر را  زم  انه  ا در نه  ال یریش  ه و س  اقه

 یانب هایارندگحاصل از ب یشترجذب رطوبت ب توانیم

قب ل   ش وند،یکه زودتر سبز م ییبذرها ینهمچن .کرد

از  ،رو ش ود روب ه رطوب ت   یتخاک با مح دود  ینکهاز ا

اس  تفاده  ،رش   د و رطوب  ت مناس  ب بمطل  و یسش  را

 ین. همچن  ش  ودم  ی یش  ترب شانکنن   د و ابع   ادم  ی

ب ه   ی اه ب ای آم دن گ   یرکود بذر ب را  موقعبهشکستن 

 ابع اد  اف زایش  س بب کمتر  یسطح خاک و صرف انرژ

 همچن ین (. Gosling et al., 2003) ش ود م ی  هانهال

 یدو اس   یده  خراشسرما،  تیمارهاییشپ م تو اعمال

ش د. در   زن ی جوان ه  ی زان م ینبهت ر  سبب ،یبرلیکج

و  یده  خراشسرما،  تیمارهاییشپ م تو اعمال یتنها

 و کاش ت آن )در  وحش ی  پستۀبه بذر  یبرلیکج یداس

خ اک   از یت به اس فند( در بس تر مخل وط   نسب بهمن

 یسدر ش را  2،5،5 یه ا نس بت  هکود و ماسه ب ی،زراع

 .شودیم یشنهادپ یزتبر یگلائلنهالستان  یمیاقل
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Abstract 

Wild Pistacia (Pistacia atlantica Desf.) from the Anacardiaceae family is drought and frost tolerant 

tree species. Due to the dormancy caused by physiological processes and hard and oily coating of the 

seeds, the reproduction and production of seedlings of this species are facing major obstacles. In this 

study, the effect of sowing bed, planting date and different pretreatments on wild pistachio seeds were 

studied in Tabriz's Elgolian nursery. In order to implement the experiment, a factorial design in a 

randomized complete block design with five replicates and three treatments including planting bed in 

three levels, planting date in two levels and pre-treatment in four levels were used. During the growing 

season, the diameter of the collar and seedling height were measured monthly. Also, the daily average 

germination, seed percentage and seed germination rate were also calculated. At the end of the 

growing season, biomass of the root and biomass of the stem were measured. Using gibberellic acid as 

a pretreatment increased seed germination percentage. In addition, the best vegetative traits were the 

planting bed 1 (1,1,1) and pretreatment 3 (cold, scraping and gibberellic acid) which are recommended 

for improving the growth and the rate of yield of wild pistachio seedlings in Elgoli nursery in Tabriz. 

Keywords: Biomass, Growth, Seed, Wild Pistachio. 

 
 


