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  (Pistacia khinjuk) های کلخونگگیاهچه ۀزنی بذر و رشد اولیجوانه یارتقا

 فیزيکی و تیمارهای شیمیايیبا استفاده از 
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 چکیده

خواب بذذر، و  منظور شکستن به .استهای جنگلی مهم سانان یکی از گونهپسته ۀاز تير ،(Pistacia khinjuk)کلخونگ 

صذور، فاکتوریذل در لالذ     کلخونگ، آزمایشی به ۀگياهچ ۀو همچنين رشد اولي آنزنی افزایش درصد و سرعت جوانه

دهی و تيمار با اسيد دهی در دو سطح )بدون خراشتصادفی در سه تکرار با چهار فاکتور شامل: خراش طر ح پایه کامالً

گذراد و  سذانتی  ۀدرجذ  1ایی، سرمادهی مرطذوب در  بدون تيمار سرمدرصد(، سرمادهی در سه سطح  ) 12سولفوریک 

درصد( و اسذيد جيبرليذک در    8و  1گراد(، نيترا، پتاسيم در سه سطح )صفر، سانتی ۀدرج -81سرمادهی خشک در 

د هذا نشذان دا  گياهچذه  ۀزنی و رشد اوليذ های جوانهشاخص ۀ. ارزیابی اوليگرفتام( انجام پیپی 811دو سطح )صفر و 

 درصذد، سذرمادهی مرطذوب و اسذيد جيبرليذک       12دهذی بذذور بذا اسذيد سذولفوریک      م سه تيمار خذراش أتو اثرهای

زنی بذور کلخونذگ و همچنذين   ثير را در شکستن خواب بذر و افزایش درصد و سرعت جوانهأام بيشترین تپیپی 811

 ها دارند.گياهچه ۀرشد اولي

  .دهی، سرمادهی،  نيترا، پتاسيمخراش ،اسيد جيبرليک های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف

گياهان دارویی از منظر تأمين بهداشذت و سذالمت   

هذا اهميذت   جوامع برای درمان و پيشگيری از بيمذاری 

 ۀدارند. این گياهذان در طذول تذاریخ در توسذ      زیادی

انذد. گذرایش   مهمذی داشذته   تذأثير هذای بشذری   تمدن

از داروهذای   تفادهاسذ  عمومی جام ه پس از یذک دوره 

عوالذذ  زیانبذذار آنهذذا، بذذه گياهذذان  شذذيميایی و تجربذذۀ

بنذا بذه    ی ساليان اخير رو به افذزایش اسذت.  دارویی ط

درصد مذردم   21بيش از  ،آمار سازمان بهداشت جهانی

درحذذال توسذ ه و جوامذذع فقيذذر و   دنيذا در کشذذورهای 

یذی خذود را بذا ایذن     افتاده نيازهای درمذانی و دارو دور

 (.1313د )پيری و مظفریان، کننیطرف مگياهان بر

یکذی از گياهذذان   1سذانان پسذذته ۀاز تيذر  ،کلخونذگ 

کننده، دارویی با خواص دارویی فراوان به عنوان تصفيه

د مجذاری، مقذوی م ذده و    انسذدا  کنندۀبخش، بازگرما

(. از 1313)پيری و مظفریذان،   استآسم  کنندۀدرمان

اوليذه   ۀشذود کذه مذاد   صمغ این گياه سقز توليذد مذی  

بسياری از داروها مانند پماد سوختگی آلفا اسذت و در  

)پيذری و مظفریذان،    شذود مذی عطر سازی نيز استفاده 

ای بذرای  عنذوان پایذه  بهکلخونگ همچنين از .  (1313

شذود )جليلذی مرنذدی،    ارلام باغی پسته اسذتفاده مذی  

توانذد بذه لحذا     ین تکثير این گيذاه مذی  ابنابر(. 1321

 برخوردار باشد. زیادی التصادی از اهميت

د، گيذر از طریق کشت بذر انجذام مذی  کلخونگ تکثير 

زنذی در ایذن گيذاه    جوانه ۀاما خواب بذر از عوامل بازدارند

زده و سذرعت رشذد   آن درصد بذور جوانهدر پی است که 

بذه حذالتی    8. خذواب بذذر  یابدکاهش میها بسيار گياهچه

لادر بذه  شود که بذر در شرایط محيطی مناس  گفته می

  ;Hartmann et al., 1997) نباشذذدزنذذی جوانذذه

Lang, 1996).   دروجذذود آنذذدوکارب چذذوبی و سذذخت 

کذاهش جذذب آب و    سذب   Pistacia جذنس  هذای  گونه

 شذود کذه ایذن مذانع    بذذرها مذی  زنذی  کاهش جوانه سپس،

 و متناوبذذاًشذذود مذذیدهذذی برطذذرف بذذا خذذراش مکذذانيکی

 
1 
Anacardiaceae 

2
 Seed dormancy 

 زنیجوانه جنين، سرمایی با رفع خفتگی فيزیولوژیکی چينه

 .(Peitto and Di Noi, 2001) دهذد مذی را بهبذود   بذذور 

سذازگاری بسذياری از    سازوکارالع یک خواب بذر در و

خصوص در درختان چوبی است که های گياهی بهگونه

حفظ دانهال در طول سرمای زمستان یذا تذنش    سب 

های . روش(Shirazi, 2003)د شوآبی میخشکی و کم

شکستن خواب بذر در گياهان مختلذ    برای گوناگونی

زنی بذذرهای  بهبود جوانهبرای  وجود دارد. در پژوهشی

دهذذی بذذا اسذذيد و از تيمذذار خذذراشکلخونذذگ، بنذذه و 

 81زنذی بذذور از   د و درصد جوانهشسرمادهی استفاده 

 درصذذد در تيمذذار   31درصذذد در تيمذذار شذذاهد بذذه    

ن، همکذارا نگهدارصابر و ) سرما افزایش پيدا کرد-اسيد

دهذذی خذذراشدر پژوهشذذی نشذذان داده شذذد  . (1321

وامذذل بسذذيار مذذ ثر در افذذزایش   مکذذانيکی یکذذی از ع

  هذذای پسذذته و آلذذو اسذذت   زنذذی بذذذر گونذذه   جوانذذه
(Heidari et al., 2008). 

، P. palaestinaهذای  گونه زنی بذربا بررسی جوانه

P. atlantica  وP. lentistina     در تيمارهذای مختلذ

سذذرمادهی و اسذذيد جيبرليذذک،   اسذذيد سذذولفوریک،  

 51، 11ترتيذ   ها را بهاین گونه زنی بذرحداکثر جوانه

بذا   .(Abu-Qaoud, 2007) کردنددرصد گزارش  31و 

های مختلذ   بررسی تيمار سرمادهی بذور بنه در دوره

گذذراد روی بذذذور  سذذانتیدرجذذه  5زمذذانی در دمذذای 

کردنذد  شده با اسذيد سذولفوریک، گذزارش    داده خراش

روز نتذای  بسذيار مطلذوبی در     31مذد،  دهی بذه سرما

از . (Chebouti-Meziou, 2014) زنذی بذذور دارد  جوانه

 ترکيبا، شذيميایی دیگذری ماننذد نيتذرا، پتاسذيم و     

بذذر اسذتفاده شذده     زنذی تيوره هم برای افزایش جوانه

هذا  بذر و رشد گياهچذه  ر افزایشآنها د تأثيرولی  .است

 .(Agrawal and Dadlani, 1995)آشکار نيست  کامالً

شذتر  زنذی  بذذر بي  از نيترا، پتاسيم برای بررسی جوانه

شذده اسذتفاده شذده    در شرایط آزمایشگاهی و کنتذرل 

دسذت  ها نشان داد نتای  مطلوبی بذه است ولی گزارش

اعمذال   بذا . (Hartmann et al., 1997)نيامذده اسذت   

سولفوریک و نيتذرا،   جيبرليک، اسيد تيمارهای اسيد
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 کذذه، مشذذخص شذذد زالزالذذک ۀسذذه گونذذ روی پتاسذذيم

زنذی  تيمار برای افزایش درصد و سرعت جوانذه بهترین 

پتاسذيم پذن  دهذم     اسذتفاده از نيتذرا،   ،بذر زالزالذک 

بذا  . (1318 ،نهمکذارا  والفذی و ميذرزاده ) درصد اسذت 

عنذوان پایذه بذرای    بهکلخونگ توجه به اهميت دانهال 

پذژوهش   اصيت دارویی آن، در اینپسته و همچنين خ

 زنذی بذذور و رشذد اوليذۀ    سذازی جوانذه  منظور بهينهبه

هذذا از تيمارهذذای مختلفذی ماننذذد سذذرمادهی،  گياهچذه 

دهی، نيترا، پتاسيم، اسيد جيبرليذک و تلفيذق   خراش

 آنها استفاده شده است.

 

 هامواد و روش

 در مرحلذۀ  کلخونذگ هذای  ميذوه  ،در این پذژوهش 

ارتفاعذا،   از 1313در اواخذر تابسذتان   رسيدگی کامل 

طول شرلی  13° 81'کبيرکوه با مختصا، جغرافيایی 

از سطح دریا  1313طول شمالی و ارتفاع  33° 15' و 

شد. آوری شهر استان ایالم جمعوالع در شهرستان دره

بذا لرارگيذری در محلذول     گيذری پوستاز  پس هاميوه

دليقذه   81تا  15مد، درصد( به 1)هيپوکلریت سدیم 

سذه مرتبذه بذا آب     ب د از آن ود شضدعفونی سطحی 

منظور شکستن خواب مکانيکی به .شدداده شو وشست

پوسذذته بذذذر و خذذواب عميذذق فيزیولذذوژیکی جنذذين و  

زنذی بذذر و رشذد اوليذه     افزایش درصد و سرعت جوانه

د. شذ گياهچه کلخونگ از تيمارهای مختلفی اسذتفاده  

 کذامالً  پایذۀ صور، فاکتوریل در لال  طر ح آزمایش به

. گرفذت دفی در سه تکرار بذا چهذار فذاکتور انجذام     تصا

 در ایذذن پذذژوهش شذذامل  شذذده تيمارهذذای اسذذتفاده  

 و دهذذیخذذراش دهذذی در دو سذذطح )بذذدونخذذراش .1

درصذد   12با استفاده از اسيد سذولفوریک   دهیخراش

سرمادهی در سه سطح )بذدون   .8دليقه(،  11مد، به

 1سذرمایی مرطذوب در دمذای     ۀتيمار سذرمایی، چينذ  

مد، سه ماه و سذرمادهی خشذک   گراد بهسانتی ۀجدر

 گذراد بذه مذد، سذه مذاه(،      سانتی ۀدرج -81در دمای 

سذه   درپرایمينگ بذر در محلذول نيتذرا، پتاسذيم     .3

 درصذذد 8و محلذذول  صذذدرد 1، محلذذول )صذذفرسذذطح 

 88مذد،  وری بذذور بذه  صور، غوطهبهنيترا، پتاسيم 

 يبرليذک بذر در محلول اسذيد ج پرایمينگ  .1ساعت(، 

گذرم در ليتذر   ميلذی  811و محلول  )صفر دو سطح در

سذاعت( بودنذد.    81وری بذور به مد، صور، غوطهبه

در  بذذذر 85پذذس از اعمذذال تيمارهذذای آزمایشذذی،    

عنذوان بسذتر   بادی به پالستيکی که از ماسههای  ظرف

و به گلخانه در دمای  ندلرار گرفت کشت پر شده بودند

  تقذذذذل شذذذذدندگذذذذراد منسذذذذانتی ۀدرجذذذذ 5±81

 .(1311گل ذانی و دليل، )لاسمی

صور، زده در هر واحد آزمایشی بهت داد بذر جوانه

زده بذرای هذر   شمارش بذور جوانهشمارش شد.  روزانه

ظرف تذا زمذانی کذه در سذه روز متذوالی تغييذری در       

روز  31پذس از  زنی مشاهده نشد ادامه پيدا کرد. جوانه

زمایشذی یادداشذت   واحذدهای آ  زنی نهاییدرصد جوانه

 سرعت جوانه زنی محاسبه شد. 1 ۀرابطاز و  شد

 GR= ∑ (Ni/Ti) 1 ۀرابط

GR:  زنذذی، سذذرعت جوانذذهNiداد بذذذرهای : ت ذذ

بخذش و  )تذا   اسذت ام iروز : Tiام و iزده در روز  جوانه

 (.1323لياسی، 

هذا، طذول   گياهچذه  ۀبرای ارزیابی ميزان رشد اوليذ 

زمایشذذی نيذذز چذذه در هذذر کذذدام از تيمارهذذای آسذذاله

د. بذذرای ایذذن منظذذور ت ذذدادی از   شذذگيذذری  انذذدازه

صذور،  های طبي ی در هر واحد آزمایشذی بذه   گياهچه

کذش اسذتاندارد   تصادفی انتخاب و طول آنهذا بذا خذط   

های هر واحد گيری شد و ميانگين طول گياهچهاندازه

عنوان طذول آن واحذد آزمایشذی در نظذر     آزمایشی، به

تجزیذه  (. 1311ی و دليذل،   ذذان گلشد )لاسمی گرفته

پذذس از ارزیذذابی مفروضذذا، تجزیذذه   آزمذذایش آمذذاری

 .گرفتانجام  SASواریانس با استفاده از نرم افزار 

 

 جنتاي

نشذان   هذا داده واریذانس  ۀتجزیحاصل از  ۀنتای  اولي

اثر متقابل  ،دهی در سرمادهیثر متقابل خراشا ددهمی

را، ، اثذذر متقابذذل نيتذذدر اسذذيد جيبرليذذک دهذذیسذذرما
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و اثذر متقابذل سذرمادهی در     پتاسيم در اسيد جيبرليک

درصد بذر   1در سطح نيترا، پتاسيم در اسيد جيبرليک 

داری ثير م نیأت کلخونگزنی بذور افزایش درصد جوانه

هذذای داده واریذذانس ۀتجزیذذنتذذای   .(1)جذذدول داشذذتند

 دهذذدنشذذان مذذی نيذذز زنذذیمربذذوب بذذه سذذرعت جوانذذه

و  پتاسذيم  نيتذرا، ادهی، دهذی، سذرم  خراش فاکتورهای

، اثذر متقابذل   دهذی در سذرمادهی  متقابل خراش هایاثر

در اسذذيد  سذذرمادهیو  سذذرمادهی در نيتذذرا، پتاسذذيم

 داری بذذرم نذذی تذذأثير ،درصذذد 1جيبرليذذک در سذذطح 

 نتذای  همچنين این  .(1)جدول  دارنداین صفت  افزایش

جيبرليذک،   دهی، سرمادهی، اسيدخراش دارتأثير م نی

در  را اسذيد جيبرليذک  در نيتذرا، پتاسذيم   قابذل  اثر مت

سذرمادهی در اسذيد    ۀدوگان اثر متقابل و درصد 1سطح 

دهی در ۀ خذراش دهذی در سذرما   گانو اثر سه جيبرليک

 طذول گياهچذه  درصد بذر   5در سطح را نيترا، پتاسيم 

 .(1)جدول  دادندنشان 

 رهای فيزیکی و شيميایی بر بذر کلخونگتيما شده در آزمایش اثرواریانس صفا، ارزیابی ۀتجزی -1جدول

 منبع تغييرا،
درجه 

 آزادی

  ميانگين مرب ا، 

 طول ساله چه سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی

 213** 12/81** 1118** 1 دهیخراش

 55/1121** 33/311** 3/33113** 8 سرمادهی

 11/11 81/11** 13/85 8 نيترا، پتاسيم

 12/1131** 11/1 3/5115** 1 اسيد جيبرليک

 15/12 12/1** 33/113** 8 دهی سرما×دهیخراش

 52/3 52/1 33/21 8 نيترا، پتاسيم×دهیخراش

 83/38 81/1 33/811 1 اسيد جيبرليک×دهیخراش

 11/13 12/13** 15/38 1 نيترا، پتاسيم×سرمادهی

 13/111* 11/5** 81/1113** 8 اسيد جيبرليک×سرمادهی

 83/118** 181/1 11/115** 8 د جيبرليکاسي×نيترا، پتاسيم

 31/21* 11/1 33/21 1 نيترا، پتاسيم×سرمادهی×دهیخراش

 83/13 11/1 32/111 8 اسيد جيبرليک×سرمادهی×دهیخراش

 1/83 21/1 11/22 8 اسيد جيبرليک×نيترا، پتاسيم×دهیخراش

 35/11 11/1 81/183** 1 اسيد جيبرليک×نيترا، پتاسيم×دهیسرما

 11/3 12/8* 21/81 1 اسيد جيبرليک×نيترا، پتاسيم×دهیسرما×دهیاشخر

 33/81 11/1 88/11 38 خطا

 11/82 83/15 25/11  ضری  تغييرا،

 

اصذلی عوامذل آزمایشذی     ۀ ميانگين اثرهذای مقایس

 و دهی بذر بذا اسذيد سذولفوریک   د خراشدهمینشان 

داری در افزایش سذه  م نی تأثيرا، سرمادهی مرطوب

زنذی و طذول   زنذی، سذرعت جوانذه   درصد جوانذه  صفت

طور نکردن از نيترا، پتاسيم بهاستفاده . گياهچه دارند

زنذذی بذذذور افذذزایش سذذرعت جوانذذه سذذب داری م نذذی

 نيز اسيد جيبرليکپرایمينگ بذر با  .شودمیکلخونگ 

و طذول   زنذی جوانذه  درصدداری در افزایش ثير م نیأت

 (.8)جدول  دارد گياهچه

 



 183 182 تا 111 ۀصفح ،1315بهار  ،1 ۀشمار م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 اصلی عوامل آزمایشی ۀ ميانگين اثرهایمقایس -8جدول 

 سطو ح عامل آزمایشی
  ميانگين ها 

 چهطول ساله زنیسرعت جوانه زنیدرصد جوانه

 دهیخراش
 b33/12 b11/1 b31/15 دهیبدون خراش

 a33/11 a51/8 a11/81 درصد 12

 دهیسرما

 c82 b183/1 c52/18 بدون سرمادهی

 a88/11 a11/5 a51/83 مرطوب

 b21/11 b553/1 b52/12 خشک

 نيترا، پتاسيم

 a11/53 a28/8 a21/12 صفر

 a51/51 b11/8 a52/13 درصد 1

 a11/55 c12/1 a88/12 درصد 8

 اسيد جيبرليک
 b51/11 a15/8 b11/15 صفر

 پی پی ام811
a12/13 a12/8 a32/81 

 

دو  متقابل دهد اثرهایمیاین پژوهش نشان نتای  

 و اثرهذذای سذذرمادهی مرطذذوب و دهذذیخذذراشعامذذل 

 و  دهذذذی، سذذذرمادهیخذذذراش گانذذذهمتقابذذذل سذذذه

زنذی،  درصذد جوانذه   13/12با  درصد 8پتاسيم  نيترا،

بذذور   زنذی درصذد جوانذه   افزایش دررا ثير أت بيشترین

 زنذی کمترین درصد جوانذه  ، درحالی کهدارندکلخونگ 

 .(3جدول ) استمربوب به تيمار شاهد  درصد 33/1با 

مربذوب   کلخونذگ  بذور زنیبيشترین سرعت جوانه

سذذرمادهی  و دهذذیعامذذل خذذراش دو بذذه اثذذر متقابذذل

مربوب بذه تيمذار   زنی مرطوب و کمترین سرعت جوانه

 (.3جدول ) استشاهد 

مربوب بذه اثذر متقابذل    نيز چه بيشترین طول ساله

دهذی مرطذوب و اسذيد    دهذی، سذرما  سه عامل خذراش 

 چذه نيذز  ترین طول سالهو کمام پیپی 811جيبرليک 

درصد نيتذرا، پتاسذيم    8درصد و  1مربوب به سطو ح 

 .(3)جدول  است

 

 بحث

های بذر برای بقا در ترین لابليتاز مهمخواب بذر، 

ثير زنذذی بذذذر تحذذت تذذأاسذذت. الگذذوی جوانذذه طبي ذذت

بذذذر لذذرار  ۀفاکتورهذذای مختلذذ  و نفورپذذذیری پوسذذت

ن، گيرد. جذذب آب، ف اليذت آنزیمذی، رشذد جنذي      می

تخری  پوسته بذر و رشد گياهچه از پارامترهای مهذم  

بذر پایذۀ   . (Schmidt, 2002) اسذت زنذی بذذر   در جوانه

که بذه بررسذی    هاییاین پژوهش و سایر گزارشنتای  

 Pistaciaهذای جذنس   زنی بذور بسياری از گونهجوانه

دو عامذل   انذد، بذذوری کذه تحذت تذأثير تذوأم      پرداختذه 

گيرنذذد، وب لذذرار مذذیدهذذی و سذذرمادهی مرطذذخذذراش

زنذی را دارنذد کذه ایذن     بيشترین درصد و سرعت جوانذه 

دهنذدۀ وجذود دو نذوع خفتگذی مکذانيکی      موضوع نشان

)ناشذذی از پوسذذتۀ سذذخت بذذذر( و خفتگذذی عميذذق      

فيزیولذذوژیکی )خفتگذذی رویذذانی( در بسذذياری از بذذذور  

هذایی کذه   های این جنس است با اسذتفاده از روش  گونه

داری  شوند اثرهای م نیمی سب  حذف این دو خفتگی

هذای ایذن جذنس    زنذی گونذه  بر درصد و سذرعت جوانذه  

دهی پوستۀ بذر با استفاده از اسذيد، از  گذارند. خراش می

راهکارهای بسيار م ثر برای بذور دارای پوشذش سذخت   

. اعمذال  (Shaltout and EL-Shorbagy, 1989) اسذت 

سذرمایی  همذراه چينذه  دهذی بذه  م دو فاکتور خراشأتو

  و P. palaestina ۀزنذذی بذذذور دو گونذذدرصذذد جوانذذه
P. atlantica   رسذذذذاندرا بذذذذه حذذذذداکثر مذذذذی  

(Abu-Qaoud, 2007). 
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 خطای م يار(±شده )ميانگينثير تيمارهای اعمالأشده تحت تمقادیر صفا، ارزیابی -3جدول 

 صفات ارزيابی شده عامل آزمايشی

 دهیخراش

 بدون تيمار اسيد

 اسيد جيبرليک نيترا، پتاسيم سرمادهی
زنی درصد جوانه

 بذر

زنی سرعت جوانه

 بذر
 چه طول ساله
(cm) 

 بدون تيمار سرمایی

 صفر
 33/5 ± 33/3 11/1 ± 11/1 33/1±33/1 صفر

 13/11 ± 13/3 11/1 ± 11/1 13/18 ± 33/1 پی پی ام 811

 درصد1
 11/8 ± 11/1 11/1±11/1 13/12±21/5 صفر

 11/3 ± 11/5 11/1±15/1 33/13±33/1 پی پی ام 811

 درصد 8
 11/8 ± 11/1 18/1±11/1 13/11±53/3 صفر

 11/13 ± 11/5 11/1±11/1 13/81±21/1 پی پی ام 811

 گرادسانتی ۀدرج 1

 صفر
 13/81 ± 12/3 31/3 ± 18/1 13/11±33/1 صفر

 51/83 ± 81/1 12/5±11/1 13/11±13/8 پی پی ام 811

 درصد 1
 13/88 ±22/1 85/3±33/1 13/11±53/3 صفر

 33/83 ± 13/8 31/1±13/1 33/25±53/3 پی پی ام 811

 درصد 8
 13/81 ± 13/8 22/3±25/1 11/21±31/8 صفر

 33/81 ± 22/1 13/3±11/1 33/21±21/1 پی پی ام 811

 گراد سانتی ۀدرج -81

 صفر
 13/2 ± 13/1 13/1±13/1 12//13±33/1 صفر

 13/12 ± 22/1 11/1±11/1 33/11±21/1 پی پی ام 811

 درصد 1
 33/15 ± 11/1 83/1±18/1 13/31±33/1 صفر

 11/12 ± 53/1 81/1±13/1 33/15±11/1 پی پی ام 811

 درصد 8
 13/11 ± 33/3 13/1±15/1 13/31±21/1 صفر

 51/13 ± 11/1 51/1±11/1 11/11±31/8 پی پی ام 811

دهی با خراش

اسيد سولفوریک 

 درصد 12

 بدون تيمار سرمایی

 صفر
 33/1 ± 12/3 11/1±/18 13/11±15/3 صفر

 11/88 ± 21/8 31/1±15/1 13/51±13/8 پی پی ام 811

 درصد 1
 11/13 ± 11/2 15/1±18/1 13/31±33/1 صفر

 13/81 ± 33/8 31/1±11/1 13/18±33/1 پی پی ام 811

 درصد 8
 13/18 ± 31/5 11/1±13/1 13/88±53/3 صفر

 13/88 ± 11/8 88/1±11/1 33/11±31/2 پی پی ام 811

 گرادسانتی ۀدرج 1

 صفر
 33/88 ± 21/1 15/1±18/1 13/12±33/1 صفر

 11/35 ± 81/3 11/2±55/1 33/13±21/1 پی پی ام 811

 درصد 1
 13/81 ± 13/1 11/2±15/1 13/11±33/5 صفر

 33/88 ± 22/1 11/5±12/1 33/13±53/3 پی پی ام 811

 درصد 8
 11/83 ± 15/8 35/1±31/1 13/12±33/1 صفر

 13/85 ± 15/1 81/1±18/1 33/13±21/1 پی پی ام 811

 گراد سانتی ۀدرج -81

 صفر
 23/11 ± 51/8 11/1±13/1 11/11±13/11 صفر

 33/31 ± 21/1 32/1±33/1 13/28±15/3 پی پی ام 811

 درصد 1
 13/12 ± 33/1 11/1±12/1 11/12±52/11 صفر

 33/88 ± 31/1 11/1±31/1 33/21±21/5 پی پی ام 811

 درصد 8
 13/13 ± 13/1 58/1±15/1 11/11±31/8 صفر

 33/88 ± 11/8 31/1±31/1 11/11±81/1 پی پی ام 811
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دهذی  خراش که دهندزیادی نشان می هایگزارش

د سذولفوریک بذرای بهبذود    استفاده از اسذي  مکانيکی و

سذخت   ۀبذر بسياری از گياهان دارای پوسذت  زنیجوانه

حذداکثر   .(Tigabu and Oden, 2001) رونذد کار میبه

)بذيش از   caldenia Prosopis زنی در بذر گيذاه جوانه

ی دهذذ( ولتذذی حاصذذل شذذد کذذه از خذذراش درصذذد 15

 ;Pelaez et al., 1992) مکانيکی و اسيد استفاده شذد 

Peinetti et al.,1993.)    نتای  این پذژوهش نشذان داد

سرمادهی خشک در برطرف کردن خواب فيزیولوژیکی 

ولی استفاده از سذرمادهی مرطذوب،    ،ثر است جنين م

چذه بذا اسذتفاده از    افزایش طول سذاله  .تر استمطلوب

رفته در این پژوهش ممکذن اسذت بذه    کارتيمارهای به

ثير دو تيمذار  وری کذه تحذت تذأ   این دليل باشد که بذذ 

زودتذر   ،انددهی و سرمادهی مرطوب لرار گرفتهخراش

دارنذد و فرصذت    تذری سذریع زنی زنند، جوانهمی جوانه

موجذ   دهی مرطذوب،  بيشتری برای رشد دارند. سرما

هورمذذونی درون بذذذر بذذه نفذذع    هذذایتتغييذذر نسذذب 

شود و بذا توجذه بذه    مینيز  جيبرلين شبه های ترکي 

هذذای سذذازی آنذذزیم یذذن هورمذذون در ف ذذال  نقذذش ا

والفذی و نصذيرزاده،   مواد غذایی )ميذرزاده  ۀکنند تجزیه

)لسذانی و مجتهذدی،   هذا  ( و طویل شدن سلول1318

د. شذو افذزایش رشذد گياهچذه     سب تواند می ،(1321

و در سذلولی   ۀطویل شدن دیوار سب اسيد جيبرليک 

ساده ای به لندهای هيدروليز ترکيبا، نشاسته پی آن،

تذر  منفذی  بذه شود که مینيز مانند گلوکز و یا فروکتوز 

و ورود آب  انجامذد مذی ها شدن پتانسيل اسمزی سلول

 سذب  کنذد و در نهایذت   تسهيل میرا به داخل سلول 

 .(Arteca, 2013)شذود  هذا مذی  افزایش رشذد گياهچذه  

ها همچنذين ممکذن اسذت تحذت     گياهچهافزایش نمو 

 ۀدهذی پوسذت  رد. خذراش دهی بذر لرار گيثير خراشتأ

شذود کذه در   چذه مذی  تسهيل خرو  ریشذه  ، سب بذر

زنذی صذرف   نتيجه رویان انرژی کمتذری بذرای جوانذه   

و بيشتر انرژی آن صرف رشد رویشی گياهچذه   کند می

  ۀزنذی بذذر گونذ   در پژوهشذی بذر روی جوانذه    شود.می

P. vera   با استفاده از ترکيبا، اسيد جيبرليک و بنزیذل

امذا ترکيذ     ،دست آمدزنی بذر بهر جوانهحداکث ،آدنين

هذا  نمذو گياهچذه  وتنهذایی در رشذد  اسيد جيبرليذک بذه  

 .(Ameen and Al-Imam, 2007) ثرتر بود م

زنی بذور کلخونگ با افزایش درصد و سرعت جوانه

 تذأثير دليذل  تواند بذه استفاده از اسيد جيبرليک نيز می

ایذذن هورمذذون در برطذذرف کذذردن خفتگذذی عميذذق    

(. 1321یولذذذوژیکی جنذذذين باشذذذد )خوشذذذخوی، فيز

 P. lentistina ۀزنذی در گونذ  بيشذترین درصذد جوانذه   

م دو أثير تذو أدست آمد که بذرهای آن تحت تهزمانی ب

 دهذی و اسذيد جيبرليذک لذرار گرفتنذد     عامذل خذراش  

(Abu-Qaoud, 2007)  ثير ایذن هورمذون در   أ. البتذه تذ

برطذذرف کذذردن خذذواب عميذذق فيزیولذذوژیکی بذذذور    

و  نيسذت سذرمایی مرطذوب   چينذه  ۀنگ به انذداز کلخو

تواند جایگزین مناسبی برای این منظور باشد. این نمی

باشذد کذه شذرایط     دليذل ممکن است به ایذن   موضوع

سذذرمایی مرطذذوب عذذالوه بذذر اینکذذه در افذذزایش چينذذه

حذذف   سب ثر است،  جيبرلين در بذر مترکيبا، شبه

د و از شذو زنذی بذذور هذم مذی    جوانه ۀترکيبا، بازدارند

سرمایی مرطوب کارایی بيشتری در  بذور  ۀرو چيناین

 سذب  درصورتی که اسيد جيبرليذک فقذط    ،نشان داد

ا توجه شود. برفع خواب عميق فيزیولوژیکی جنين می

هذا  طویذل شذدن سذلول   اسذيد جيبرليذک در    تأثيربه 

ثير مثبذذت اسذذيد أو تذذ (1321)لسذذانی و مجتهذذدی، 

در ایذن   کلخونذگ  ۀچطول سالهجيبرليک در افزایش 

در  وری بذذور توان نتيجه گرفت که غوطذه می ،تحقيق

 تحریذک رشذد   سذب  جيبرليک لبذل از کاشذت    داسي

هذای حاصذل از   گياهچه افزایش طول سپسو  رویشی

م أتواز  ۀنتای  کلی نشان داد استفاد شود.این بذور می

ی، سذرمادهی مرطذوب و اسذيد    دهذ سه تيمذار خذراش  

همزمان سه شاخص درصذد   افزایشجيبرليک، موج  

ها در گياهچه ۀزنی و رشد اوليزنی، سرعت جوانهجوانه

 د.شوگياه کلخونگ می
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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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