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ارتقای جوانهزنی بذر و رشد اولیۀ گیاهچههای کلخونگ ()Pistacia khinjuk
با استفاده از تیمارهای شیمیايی و فیزيکی
میالد چراغی ،1علیاشرف مهرابی 2و جواد عرفانیمقدم

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایالم
 8دانشيار گروه زراعت و اصال ح نباتا ،،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایالم
 3استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم
(تاریخ دریافت1311/5/81 :؛ تاریخ پذیرش)1311/11/11 :

چکیده
کلخونگ ) ،(Pistacia khinjukاز تيرۀ پستهسانان یکی از گونههای جنگلی مهم است .بهمنظور شکستن خواب بذذر ،و
افزایش درصد و سرعت جوانهزنی آن و همچنين رشد اوليۀ گياهچۀ کلخونگ ،آزمایشی بهصذور ،فاکتوریذل در لالذ
طر ح پایه کامالً تصادفی در سه تکرار با چهار فاکتور شامل :خراشدهی در دو سطح (بدون خراشدهی و تيمار با اسيد
سولفوریک  12درصد) ،سرمادهی در سه سطح (بدون تيمار سرمایی ،سرمادهی مرطذوب در  1درجذۀ سذانتیگذراد و
سرمادهی خشک در  -81درجۀ سانتیگراد) ،نيترا ،پتاسيم در سه سطح (صفر 1 ،و  8درصد) و اسذيد جيبرليذک در
دو سطح (صفر و  811پیپیام) انجام گرفت .ارزیابی اوليۀ شاخصهای جوانهزنی و رشد اوليذۀ گياهچذههذا نشذان داد
اثرهای توأم سه تيمار خذراشدهذی بذذور بذا اسذيد سذولفوریک  12درصذد ،سذرمادهی مرطذوب و اسذيد جيبرليذک
 811پیپیام بيشترین تأثير را در شکستن خواب بذر و افزایش درصد و سرعت جوانهزنی بذور کلخونذگ و همچنذين
رشد اوليۀ گياهچهها دارند.
واژههای کلیدی :اسيد جيبرليک ،خراشدهی ،سرمادهی ،نيترا ،پتاسيم.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس12138883115 :

ایميلa.mehrabi@ilam.ac.ir :
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مقدمه و هدف
گياهان دارویی از منظر تأمين بهداشذت و سذالمت
جوامع برای درمان و پيشگيری از بيمذاریهذا اهميذت
زیادی دارند .این گياهذان در طذول تذاریخ در توسذ ۀ
تمدنهذای بشذری تذأثير مهمذی داشذتهانذد .گذرایش
عمومی جام ه پس از یذک دوره اسذتفاده از داروهذای
شذذيميایی و تجربذذۀ عوالذ زیانبذذار آنهذذا ،بذذه گياهذذان
دارویی طی ساليان اخير رو به افذزایش اسذت .بنذا بذه
آمار سازمان بهداشت جهانی ،بيش از  21درصد مذردم
دنيذا در کشذذورهای درحذذال توسذ ه و جوامذذع فقيذذر و
دورافتاده نيازهای درمذانی و دارویذی خذود را بذا ایذن
گياهان برطرف میکنند (پيری و مظفریان.)1313 ،
کلخونذگ ،از تيذرۀ پسذذتهسذانان 1یکذی از گياهذذان
دارویی با خواص دارویی فراوان به عنوان تصفيهکننده،
گرمابخش ،بازکنندۀ انسذداد مجذاری ،مقذوی م ذده و
درمانکنندۀ آسم است (پيری و مظفریذان .)1313 ،از
صمغ این گياه سقز توليذد مذیشذود کذه مذادۀ اوليذه
بسياری از داروها مانند پماد سوختگی آلفا اسذت و در
عطر سازی نيز استفاده مذیشذود (پيذری و مظفریذان،
 .)1313همچنين از کلخونگ بهعنذوان پایذهای بذرای
ارلام باغی پسته اسذتفاده مذیشذود (جليلذی مرنذدی،
 .)1321بنابراین تکثير این گيذاه مذیتوانذد بذه لحذا
التصادی از اهميت زیادی برخوردار باشد.
تکثير کلخونگ از طریق کشت بذر انجذام مذیگيذرد،
اما خواب بذر از عوامل بازدارندۀ جوانهزنذی در ایذن گيذاه
است که در پی آن درصد بذور جوانهزده و سذرعت رشذد
گياهچهها بسيار کاهش مییابد .خذواب بذذر 8بذه حذالتی
گفته میشود که بذر در شرایط محيطی مناس لادر بذه
جوانذذهزنذذی نباشذذد ( ;Hartmann et al., 1997
 .)Lang, 1996وجذذود آنذذدوکارب چذذوبی و سذذخت در
گونههذای جذنس  Pistaciaسذب کذاهش جذذب آب و
سپس ،کاهش جوانهزنذی بذذرها مذیشذود کذه ایذن مذانع
مکذذانيکی بذذا خذذراشدهذذی برطذذرف مذذیشذذود و متناوب ذاً
Anacardiaceae
Seed dormancy

1
2

چينهسرمایی با رفع خفتگی فيزیولوژیکی جنين ،جوانهزنی
بذذور را بهبذود مذیدهذد ).(Peitto and Di Noi, 2001
خواب بذر در والع یک سازوکار سذازگاری بسذياری از
گونههای گياهی بهخصوص در درختان چوبی است که
سب حفظ دانهال در طول سرمای زمستان یذا تذنش
خشکی و کمآبی میشود ) .(Shirazi, 2003روشهای
گوناگونی برای شکستن خواب بذر در گياهان مختلذ
وجود دارد .در پژوهشی برای بهبود جوانهزنی بذذرهای
بنذذه و کلخونذذگ ،از تيمذذار خذذراشدهذذی بذذا اسذذيد و
سرمادهی استفاده شد و درصد جوانهزنذی بذذور از 81
درصذذد در تيمذذار شذذاهد بذذه  31درصذذد در تيمذذار
اسيد-سرما افزایش پيدا کرد (نگهدارصابر و همکذاران،
 .)1321در پژوهشذذی نشذذان داده شذذد خذذراشدهذذی
مکذذانيکی یکذذی از عوامذذل بسذذيار مذذ ثر در افذذزایش
جوانذذهزنذذی بذذذر گونذذههذذای پسذذته و آلذذو اسذذت
).(Heidari et al., 2008
با بررسی جوانهزنی بذر گونههذای ،P. palaestina

 P. atlanticaو  P. lentistinaدر تيمارهذای مختلذ
اسذذيد سذذولفوریک ،سذذرمادهی و اسذذيد جيبرليذذک،
حداکثر جوانهزنی بذر این گونهها را بهترتيذ 51 ،11
و  31درصد گزارش کردند ) .(Abu-Qaoud, 2007بذا
بررسی تيمار سرمادهی بذور بنه در دورههای مختلذ
زمذذانی در دمذذای  5درجذذه سذذانتیگذذراد روی بذذذور
خراشدادهشده با اسذيد سذولفوریک ،گذزارش کردنذد
سرمادهی بذهمذد 31 ،روز نتذای بسذيار مطلذوبی در
جوانهزنذی بذذور دارد ) .(Chebouti-Meziou, 2014از
ترکيبا ،شذيميایی دیگذری ماننذد نيتذرا ،پتاسذيم و
تيوره هم برای افزایش جوانهزنذی بذذر اسذتفاده شذده
است .ولی تأثير آنها در افزایش بذر و رشد گياهچذههذا
کامالً آشکار نيست ).(Agrawal and Dadlani, 1995
از نيترا ،پتاسيم برای بررسی جوانهزنذی بذذر بيشذتر
در شرایط آزمایشگاهی و کنتذرلشذده اسذتفاده شذده
است ولی گزارشها نشان داد نتای مطلوبی بذهدسذت
نيامذده اسذت ) .(Hartmann et al., 1997بذا اعمذال
تيمارهای اسيد جيبرليک ،اسيد سولفوریک و نيتذرا،
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پتاسذذيم روی سذذه گون ذۀ زالزالذذک ،مشذذخص شذذد کذذه
بهترین تيمار برای افزایش درصد و سرعت جوانذهزنذی
بذر زالزالذک ،اسذتفاده از نيتذرا ،پتاسذيم پذن دهذم
درصد اسذت (ميذرزادهوالفذی و همکذاران .)1318 ،بذا
توجه به اهميت دانهال کلخونگ بهعنذوان پایذه بذرای
پسته و همچنين خاصيت دارویی آن ،در این پذژوهش
بهمنظور بهينهسذازی جوانذهزنذی بذذور و رشذد اوليذۀ
گياهچذههذذا از تيمارهذذای مختلفذی ماننذذد سذذرمادهی،
خراشدهی ،نيترا ،پتاسيم ،اسيد جيبرليذک و تلفيذق
آنها استفاده شده است.
مواد و روشها
در این پذژوهش ،ميذوههذای کلخونذگ در مرحلذۀ
رسيدگی کامل در اواخذر تابسذتان  1313از ارتفاعذا،
کبيرکوه با مختصا ،جغرافيایی ' 13° 81طول شرلی
و ' 33° 15طول شمالی و ارتفاع  1313از سطح دریا
والع در شهرستان درهشهر استان ایالم جمعآوری شد.
ميوهها پس از پوستگيذری بذا لرارگيذری در محلذول
هيپوکلریت سدیم ( 1درصد) بهمد 15 ،تا  81دليقذه
ضدعفونی سطحی شد و ب د از آن سذه مرتبذه بذا آب
شستوشو داده شد .بهمنظور شکستن خواب مکانيکی
پوسذذته بذذذر و خذذواب عميذذق فيزیولذذوژیکی جنذذين و
افزایش درصد و سرعت جوانهزنذی بذذر و رشذد اوليذه
گياهچه کلخونگ از تيمارهای مختلفی اسذتفاده شذد.
آزمایش بهصور ،فاکتوریل در لال طر ح پایذۀ کذامالً
تصادفی در سه تکرار بذا چهذار فذاکتور انجذام گرفذت.
تيمارهذذای اسذذتفاده شذذده در ایذذن پذذژوهش شذذامل
 .1خذذراشدهذذی در دو سذذطح (بذذدون خذذراشدهذذی و
خراشدهی با استفاده از اسيد سذولفوریک  12درصذد
بهمد 11 ،دليقه) .8 ،سرمادهی در سه سطح (بذدون
تيمار سذرمایی ،چينذۀ سذرمایی مرطذوب در دمذای 1
درجۀ سانتیگراد بهمد ،سه ماه و سذرمادهی خشذک
در دمای  -81درجۀ سانتیگذراد بذه مذد ،سذه مذاه)،
 .3پرایمينگ بذر در محلذول نيتذرا ،پتاسذيم در سذه
سذذطح (صذذفر ،محلذذول  1درصذذد و محلذذول  8درصذذد
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نيترا ،پتاسيم بهصور ،غوطهوری بذذور بذهمذد88 ،
ساعت) .1 ،پرایمينگ بذر در محلول اسذيد جيبرليذک
در دو سطح (صفر و محلول  811ميلذیگذرم در ليتذر
بهصور ،غوطهوری بذور به مد 81 ،سذاعت) بودنذد.
پذذس از اعمذذال تيمارهذذای آزمایشذذی 85 ،بذذذر در
ظرفهای پالستيکی که از ماسه بادی بهعنذوان بسذتر
کشت پر شده بودند لرار گرفتند و به گلخانه در دمای
 81±5درجذذ ذۀ سذذذذانتیگذذذذراد منتقذذذذل شذذذذدند
(لاسمیگل ذانی و دليل.)1311 ،
ت داد بذر جوانهزده در هر واحد آزمایشی بهصور،
روزانه شمارش شد .شمارش بذور جوانهزده بذرای هذر
ظرف تذا زمذانی کذه در سذه روز متذوالی تغييذری در
جوانهزنی مشاهده نشد ادامه پيدا کرد .پذس از  31روز
درصد جوانهزنی نهایی واحذدهای آزمایشذی یادداشذت
شد و از رابطۀ  1سرعت جوانه زنی محاسبه شد.
رابطۀ 1

)GR= ∑ (Ni/Ti

 :GRسذذرعت جوانذذهزنذذی :Ni ،ت ذذداد بذذذرهای
جوانهزده در روز iام و  :Tiروز iام اسذت (تذا بخذش و
لياسی.)1323 ،
برای ارزیابی ميزان رشد اوليذۀ گياهچذههذا ،طذول
سذذالهچذذه در هذذر کذذدام از تيمارهذذای آزمایشذذی نيذذز
انذذدازهگيذذری شذذد .بذذرای ایذذن منظذذور ت ذذدادی از
گياهچههای طبي ی در هر واحد آزمایشذی بذهصذور،
تصادفی انتخاب و طول آنهذا بذا خذطکذش اسذتاندارد
اندازهگيری شد و ميانگين طول گياهچههای هر واحد
آزمایشی ،بهعنوان طذول آن واحذد آزمایشذی در نظذر
گرفته شد (لاسمیگل ذذانی و دليذل .)1311 ،تجزیذه
آمذذاری آزمذذایش پذذس از ارزیذذابی مفروضذذا ،تجزیذذه
واریانس با استفاده از نرم افزار  SASانجام گرفت.
نتايج
نتای اوليۀ حاصل از تجزیۀ واریذانس دادههذا نشذان
میدهد اثر متقابل خراشدهی در سرمادهی ،اثر متقابل
سذذرمادهذذی در اسذذيد جيبرليذذک ،اثذذر متقابذذل نيت ذرا،
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جيبرليذذک در سذذطح  1درصذذد ،تذذأثير م نذذیداری بذذر
افزایش این صفت دارند (جدول  .)1همچنين این نتذای
تأثير م نیدار خراشدهی ،سرمادهی ،اسيد جيبرليذک،
اثر متقابذل نيتذرا ،پتاسذيم در اسذيد جيبرليذک را در
سطح  1درصد و اثر متقابل دوگانۀ سذرمادهی در اسذيد
جيبرليک و اثر سهگانۀ خذراش دهذی در سذرمادهی در
نيترا ،پتاسيم را در سطح  5درصد بذر طذول گياهچذه
نشان دادند (جدول .)1

پتاسيم در اسيد جيبرليک و اثذر متقابذل سذرمادهی در
نيترا ،پتاسيم در اسيد جيبرليک در سطح  1درصد بذر
افزایش درصد جوانهزنی بذور کلخونگ تأثير م نیداری
داشذذتند (جذذدول .)1نتذذای تجزی ذۀ واریذذانس دادههذذای
مربذذوب بذذه سذذرعت جوانذذهزنذذی نيذذز نشذذان مذذیدهذذد
فاکتورهای خراشدهذی ،سذرمادهی ،نيتذرا ،پتاسذيم و
اثرهای متقابل خراشدهذی در سذرمادهی ،اثذر متقابذل
سذذرمادهی در نيتذذرا ،پتاسذذيم و سذذرمادهی در اسذذيد

جدول -1تجزیۀ واریانس صفا ،ارزیابیشده در آزمایش اثر تيمارهای فيزیکی و شيميایی بر بذر کلخونگ
ميانگين مرب ا،

درجه
آزادی

درصد جوانه زنی

سرعت جوانه زنی

طول ساله چه

خراشدهی

1

**1118

**81/12

**213

سرمادهی

8

33113/3
85/13

منبع تغييرا،

**

نيترا ،پتاسيم

8

اسيد جيبرليک

1

**

5115/3

**

311/33

**

1121/55

**11/81
1/11

11/11
**

1131/12

خراشدهی×سرما دهی

8

**113/33

**1/12

12/15

خراشدهی×نيترا ،پتاسيم

8

21/33

1/52

3/52

خراشدهی×اسيد جيبرليک

1

811/33

1/81

38/83

سرمادهی×نيترا ،پتاسيم

1

38/15

**13/12

13/11

سرمادهی×اسيد جيبرليک

8

**

**

*

1113/81

5/11

111/13

نيترا ،پتاسيم×اسيد جيبرليک

8

**115/11

1/181

**118/83

خراشدهی×سرمادهی×نيترا ،پتاسيم

1

21/33

1/11

*

21/31

خراشدهی×سرمادهی×اسيد جيبرليک

8

111/32

1/11

13/83

خراشدهی×نيترا ،پتاسيم×اسيد جيبرليک

8

22/11

1/21

83/1

سرمادهی×نيترا ،پتاسيم×اسيد جيبرليک

1

**

183/81

1/11

خراشدهی×سرمادهی×نيترا ،پتاسيم×اسيد جيبرليک

1

81/21

*

8/12

3/11

خطا

38

11/88

1/11

81/33

11/25

15/83

82/11

ضری تغييرا،

مقایسۀ ميانگين اثرهذای اصذلی عوامذل آزمایشذی
نشان میدهد خراشدهی بذر بذا اسذيد سذولفوریک و
سرمادهی مرطوب تأثيرا ،م نیداری در افزایش سذه
صفت درصد جوانذهزنذی ،سذرعت جوانذهزنذی و طذول
گياهچه دارند .استفاده نکردن از نيترا ،پتاسيم بهطور

11/35

م نذذیداری سذذب افذذزایش سذذرعت جوانذذهزنذذی بذذذور
کلخونگ میشود .پرایمينگ بذر با اسيد جيبرليک نيز
تأثير م نیداری در افزایش درصد جوانذهزنذی و طذول
گياهچه دارد (جدول .)8
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جدول  -8مقایسۀ ميانگين اثرهای اصلی عوامل آزمایشی
عامل آزمایشی
خراشدهی

سطو ح

ميانگين ها
درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

طول سالهچه

12/33b

1/11b

15/31b

a

a

a

بدون خراشدهی
 12درصد

11/33
82c

بدون سرمادهی
سرمادهی

نيترا ،پتاسيم

اسيد جيبرليک

مرطوب

a

خشک

b

صفر

a

 1درصد

a

 8درصد

a

صفر

b

811پی پی ام

a

نتای این پژوهش نشان میدهد اثرهای متقابل دو
عامذذل خذذراشدهذذی و سذذرمادهی مرطذذوب و اثرهذذای
متقابذذذل سذذذهگانذذذه خذذذراشدهذذذی ،سذذذرمادهی و
نيترا ،پتاسيم  8درصد با  12/13درصذد جوانذهزنذی،
بيشترین تأثير را در افزایش درصذد جوانذهزنذی بذذور
کلخونگ دارند ،درحالی که کمترین درصد جوانذهزنذی
با  1/33درصد مربوب به تيمار شاهد است (جدول .)3
بيشترین سرعت جوانهزنی بذور کلخونذگ مربذوب
بذذه اثذذر متقابذذل دو عامذذل خذذراشدهذذی و سذذرمادهی
مرطوب و کمترین سرعت جوانهزنی مربوب بذه تيمذار
شاهد است (جدول .)3
بيشترین طول سالهچه نيز مربوب بذه اثذر متقابذل
سه عامل خذراشدهذی ،سذرمادهذی مرطذوب و اسذيد
جيبرليک  811پیپیام و کمترین طول سالهچذه نيذز
مربوب به سطو ح  1درصد و  8درصد نيتذرا ،پتاسذيم
است (جدول .)3
بحث
خواب بذر ،از مهمترین لابليتهای بذر برای بقا در
طبي ذذت اسذذت .الگذذوی جوانذذهزنذذی بذذذر تحذذت تذذأثير
فاکتورهذذای مختل ذ و نفورپذذذیری پوسذذتۀ بذذذر لذذرار

11/88
11/21

53/11
51/51

55/11
11/51

13/12

8/51

1/183b
a

5/11

b

18/52c
a

83/51

1/553

b

a

a

8/28

b

8/11

c

1/12

a

8/15

a

8/12

81/11

12/52
12/21

a

13/52

a

12/88

b

15/11

a

81/32

میگيرد .جذذب آب ،ف اليذت آنزیمذی ،رشذد جنذين،
تخری پوسته بذر و رشد گياهچه از پارامترهای مهذم
در جوانهزنذی بذذر اسذت ( .)Schmidt, 2002بذر پایذۀ
نتای این پژوهش و سایر گزارشهایی که بذه بررسذی
جوانهزنی بذور بسياری از گونههذای جذنس Pistacia
پرداختذهانذد ،بذذوری کذه تحذت تذأثير تذوأم دو عامذل
خذذراشدهذذی و سذذرمادهی مرط ذوب لذذرار مذذیگيرنذذد،
بيشترین درصد و سرعت جوانذهزنذی را دارنذد کذه ایذن
موضوع نشاندهنذدۀ وجذود دو نذوع خفتگذی مکذانيکی
(ناشذذی از پوسذذتۀ سذذخت بذذذر) و خفتگذذی عميذذق
فيزیولذذوژیکی (خفتگذذی رویذذانی) در بسذذياری از بذذذور
گونههای این جنس است با اسذتفاده از روشهذایی کذه
سب حذف این دو خفتگی میشوند اثرهای م نیداری
بر درصد و سذرعت جوانذهزنذی گونذههذای ایذن جذنس
میگذارند .خراشدهی پوستۀ بذر با استفاده از اسذيد ،از
راهکارهای بسيار م ثر برای بذور دارای پوشذش سذخت
اسذت ) .(Shaltout and EL-Shorbagy, 1989اعمذال
توأم دو فاکتور خراشدهذی بذههمذراه چينذهسذرمایی
درصذذد جوانذذهزنذذی بذذذور دو گون ذۀ  P. palaestinaو
 P. atlanticaرا بذذذذه حذذذذداکثر مذذذذیرسذذذذاند
).(Abu-Qaoud, 2007
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جدول  -3مقادیر صفا ،ارزیابیشده تحت تأثير تيمارهای اعمالشده (ميانگين±خطای م يار)
عامل آزمايشی
سرمادهی

صفات ارزيابی شده

نيترا ،پتاسيم
صفر

بدون تيمار سرمایی

1درصد
 8درصد

خراشدهی
بدون تيمار اسيد

صفر
 1درجۀ سانتیگراد

 1درصد
 8درصد
صفر

 -81درجۀ سانتیگراد

 1درصد
 8درصد
صفر

بدون تيمار سرمایی

 1درصد
 8درصد
صفر

خراشدهی با
اسيد سولفوریک
 12درصد

 1درجۀ سانتیگراد

 1درصد
 8درصد
صفر

 -81درجۀ سانتیگراد

 1درصد
 8درصد

اسيد جيبرليک

درصد جوانهزنی
بذر

سرعت جوانهزنی
بذر

صفر

1/33±1/33

1/11 ± 1/11

طول سالهچه
)(cm
5/33 ± 3/33

 811پی پی ام

18/13 ± 1/33

1/11 ± 1/11

11/13 ± 3/13

صفر

12/13±5/21

1/11±1/11

8/11 ± 1/11

 811پی پی ام

13/33±1/33

1/11±1/15

3/11 ± 5/11

صفر

11/13±3/53

1/18±1/11

8/11 ± 1/11

 811پی پی ام

81/13±1/21

1/11±1/11

13/11 ± 5/11

صفر

11/13±1/33

3/31 ± 1/18

81/13 ± 3/12

 811پی پی ام

11/13±8/13

5/12±1/11

83/51 ± 1/81

صفر

11/13±3/53

3/85±1/33

88/13 ±1/22

 811پی پی ام

25/33±3/53

1/31±1/13

83/33 ± 8/13

صفر

21/11±8/31

3/22±1/25

81/13 ± 8/13

 811پی پی ام

21/33±1/21

3/13±1/11

81/33 ± 1/22

صفر

12//13±1/33

1/13±1/13

2/13 ± 1/13

 811پی پی ام

11/33±1/21

1/11±1/11

12/13 ± 1/22

صفر

31/13±1/33

1/83±1/18

15/33 ± 1/11

 811پی پی ام

15/33±1/11

1/81±1/13

12/11 ± 1/53

صفر

31/13±1/21

1/13±1/15

11/13 ± 3/33

 811پی پی ام

11/11±8/31

1/51±1/11

13/51 ± 1/11

صفر

11/13±3/15

1/11±/18

1/33 ± 3/12

 811پی پی ام

51/13±8/13

1/31±1/15

88/11 ± 8/21

صفر

31/13±1/33

1/15±1/18

13/11 ± 2/11

 811پی پی ام

18/13±1/33

1/31±1/11

81/13 ± 8/33

صفر

88/13±3/53

1/11±1/13

18/13 ± 5/31

 811پی پی ام

11/33±2/31

1/88±1/11

88/13 ± 8/11

صفر

12/13±1/33

1/15±1/18

88/33 ± 1/21

 811پی پی ام

13/33±1/21

2/11±1/55

35/11 ± 3/81

صفر

11/13±5/33

2/11±1/15

81/13 ± 1/13

 811پی پی ام

13/33±3/53

5/11±1/12

88/33 ± 1/22

صفر

12/13±1/33

1/35±1/31

83/11 ± 8/15

 811پی پی ام

13/33±1/21

1/81±1/18

85/13 ± 1/15

صفر

11/11±11/13

1/11±1/13

11/23 ± 8/51

 811پی پی ام

28/13±3/15

1/32±1/33

31/33 ± 1/21

صفر

12/11±11/52

1/11±1/12

12/13 ± 1/33

 811پی پی ام

21/33±5/21

1/11±1/31

88/33 ± 1/31

صفر

11/11±8/31

1/58±1/15

13/13 ± 1/13

 811پی پی ام

11/11±1/81

1/31±1/31

88/33 ± 8/11
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گزارشهای زیادی نشان میدهند که خراشدهذی
مکانيکی و استفاده از اسذيد سذولفوریک بذرای بهبذود
جوانهزنی بذر بسياری از گياهان دارای پوسذتۀ سذخت
بهکار میرونذد ( .)Tigabu and Oden, 2001حذداکثر
جوانهزنی در بذر گيذاه ( Prosopis caldeniaبذيش از
 15درصذذد) ولتذذی حاصذذل شذذد کذذه از خذذراشده ذی
مکانيکی و اسيد استفاده شذد ( ;Pelaez et al., 1992
 .)Peinetti et al.,1993نتای این پذژوهش نشذان داد
سرمادهی خشک در برطرف کردن خواب فيزیولوژیکی
جنين م ثر است ،ولی استفاده از سذرمادهی مرطذوب،
مطلوبتر است .افزایش طول سذالهچذه بذا اسذتفاده از
تيمارهای بهکاررفته در این پژوهش ممکذن اسذت بذه
این دليل باشد که بذذوری کذه تحذت تذأثير دو تيمذار
خراشدهی و سرمادهی مرطوب لرار گرفتهاند ،زودتذر
جوانه میزنند ،جوانهزنی سذریعتذری دارنذد و فرصذت
بيشتری برای رشد دارند .سرمادهی مرطذوب ،موجذ
تغييذذر نسذذبتهذذای هورمذذونی درون بذذذر بذذه نفذذع
ترکي های شبه جيبرلين نيز میشود و بذا توجذه بذه
نقذذش ایذذن هورمذذون در ف ذذالسذذازی آنذذزیمهذذای
تجزیهکنندۀ مواد غذایی (ميذرزادهوالفذی و نصذيرزاده،
 )1318و طویل شدن سلولهذا (لسذانی و مجتهذدی،
 ،)1321میتواند سب افذزایش رشذد گياهچذه شذود.
اسيد جيبرليک سب طویل شدن دیوارۀ سذلولی و در
پی آن ،هيدروليز ترکيبا ،نشاستهای به لندهای ساده
مانند گلوکز و یا فروکتوز نيز میشود که بذه منفذیتذر
شدن پتانسيل اسمزی سلولها مذیانجامذد و ورود آب
به داخل سلول را تسهيل میکنذد و در نهایذت سذب
افزایش رشذد گياهچذههذا مذیشذود (.)Arteca, 2013
افزایش نمو گياهچهها همچنذين ممکذن اسذت تحذت
تأثير خراشدهی بذر لرار گيرد .خذراشدهذی پوسذتۀ
بذر ،سب تسهيل خرو ریشذهچذه مذیشذود کذه در
نتيجه رویان انرژی کمتذری بذرای جوانذهزنذی صذرف
میکند و بيشتر انرژی آن صرف رشد رویشی گياهچذه
میشود .در پژوهشذی بذر روی جوانذهزنذی بذذر گونذۀ
 P. veraبا استفاده از ترکيبا ،اسيد جيبرليک و بنزیذل
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آدنين ،حداکثر جوانهزنی بذر بهدست آمد ،امذا ترکيذ
اسيد جيبرليذک بذهتنهذایی در رشذدونمذو گياهچذههذا
م ثرتر بود ).(Ameen and Al-Imam, 2007
افزایش درصد و سرعت جوانهزنی بذور کلخونگ با
استفاده از اسيد جيبرليک نيز میتواند بذهدليذل تذأثير
ایذذن هورمذذون در برطذذرف کذذردن خفتگذذی عميذذق
فيزیولذذذوژیکی جنذذذين باشذذذد (خوشذذذخوی.)1321 ،
بيشذترین درصذد جوانذهزنذی در گونذۀ P. lentistina
زمانی بهدست آمد که بذرهای آن تحت تأثير تذوأم دو
عامذل خذراشدهذی و اسذيد جيبرليذک لذرار گرفتنذد
) .(Abu-Qaoud, 2007البتذه تذأثير ایذن هورمذون در
برطذذرف کذذردن خذذواب عميذذق فيزیولذذوژیکی بذذذور
کلخونگ به انذدازۀ چينذهسذرمایی مرطذوب نيسذت و
نمیتواند جایگزین مناسبی برای این منظور باشد .این
موضوع ممکن است به ایذن دليذل باشذد کذه شذرایط
چينذذهسذذرمایی مرطذذوب عذذالوه بذذر اینکذذه در افذذزایش
ترکيبا ،شبهجيبرلين در بذر م ثر است ،سب حذذف
ترکيبا ،بازدارندۀ جوانهزنذی بذذور هذم مذیشذود و از
اینرو چينۀ سرمایی مرطوب کارایی بيشتری در بذور
نشان داد ،درصورتی که اسيد جيبرليذک فقذط سذب
رفع خواب عميق فيزیولوژیکی جنين میشود .با توجه
به تأثير اسذيد جيبرليذک در طویذل شذدن سذلولهذا
(لسذذانی و مجتهذذدی )1321 ،و تذذأثير مثبذذت اسذذيد
جيبرليک در افزایش طول سالهچۀ کلخونذگ در ایذن
تحقيق ،میتوان نتيجه گرفت که غوطذهوری بذذور در
اسيد جيبرليک لبذل از کاشذت سذب تحریذک رشذد
رویشی و سپس افزایش طول گياهچههذای حاصذل از
این بذور میشود .نتای کلی نشان داد استفادۀ از توأم
سه تيمذار خذراشدهذی ،سذرمادهی مرطذوب و اسذيد
جيبرليک ،موج افزایش همزمان سه شاخص درصذد
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و رشد اوليۀ گياهچهها در
گياه کلخونگ میشود.
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Abstract
Pistacia khinjuk, from Anacardiaceae family, is one of the important forest species. In order
to break the seed dormancy and increase the germination percentage and rate, and early
growth of Pistacia khinjuk seedlings, factorial experiment was conducted as completely
randomized design in three replicates with Four factors including: scarification with two
levels (control and sulphuric acid (H2SO4) 98% for 10 minutes), stratification with three
levels (control, moist chilling in +4°C and dry chilling in -20°C), potassium nitrate (KNO3)
with three levels (0, 1% and 2%) and gibberellic acid (GA3) with two levels (0 and 200 ppm)
were studied. Evaluation of germination indices and seedling early growth showed that
simultaneous effects of three treatments, i.e. scarification seeds with H2SO4 98%, moist
chilling and GA3 200 ppm, had the maximum effects on breaking seeds dormancy and
increasing the seed germination percentage and rate and also seedling early growth.
Keywords: Scarification, Stratification, Potassium nitrate, Gibberellic acid.
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