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  چکیده

، .Prunus communis Lشامل  Prunusهای مختلف جنس  زنی بذرهای گونه در این پژوهش جوانه

Prunus scoparia Spach ،Prunus haussknechtii Bornm و Prunus persica L.  مطالعه شد. برای

تیورام   دقیقه تحت تیمار تترامتیل 33مدت  این کار ابتدا، بذرهای بالغ بدون پوشش پوستۀ چوبی به

عفونی شدند. بذرهای مربوط به هر گونه در سه گروه )هر گروه حاوی  ضد   درصد 2  سولفید دی 

تایی( تقسیم شدند و هر گروه پس از تیمار با شاهد )آب مقطر(، هورمون  33ر سه تکرار بذر د 93

درصد( در پرلیت مرطوب  1و  5/3گرم در لیتر( و آب اکسیژنه ) میلی 533و 253اسید جیبرلیک )

زنی در هر هفته  منظور بررسی و ثبت درصد جوانه هفته به 13مدت   گراد به سانتی 7 و در دمای

زنی، میانگین زمان  زده، درصد جوانه مانی، تعداد بذرهای جوانه مایی شدند. طی مدت انبارسر چینه

از نظر  شده های مطالعه زنی ثبت شد. نتایج نشان داد بین گونه زنی و میانگین سرعت جوانه جوانه

 .P. persica Lو  .P. communis L که طوری داری وجود داشت به زنی تفاوت معنا زمان جوانه

های  زنی بذرها در بین گونه کمترین و بیشترین زمان برای شکستن خواب و جوانه ترتیب  هب

های مختلف آب اکسیژنه و اسید جیبرلیک روی بذر هر کدام از  . غلظت شده را داشتند مطالعه 

های آب  داری در شکست خواب آنها داشت. بعد از پنج هفته، تیمار اثر معنا شده های مطالعه گونه

ترتیب بیشترین تأثیر را در  گرم در لیتر به میلی 253و  533 درصد، اسید جیبرلیک 5/3یژنۀ اکس

درصد  P. communis L. (63 (،زنی درصد جوانه 68) P. scopariaهای  شکستن خواب بذر گونه

زنی( داشتند  درصد جوانه 32) P. persicaزنی( و  درصد جوانه 22) P. haussknechtiiزنی(،  جوانه

 ها جوانه نزدند.  کدام از گونه که در تیمار شاهد بذر هیچ حالی در

 

 .Prunusهایی از  ، خواب بذر، گونه زنی آب اکسیژنه، اسید جیبرلیک، جوانه :های کلیدیواژه

 

  مقدمه

در جنس   عنوان یک مکانیسم سازگار خواب بذر به

Prunus های  جمله بادام برای جلوگیری از آسیب از

شود. اساس این مکانیسم  حسوب میسرمازدگی م

علت پوشش سخت مکانیکی، خفتگی شیمیایی و  به

های مختلف بذر  وجود مواد بازدارندة موجود در قسمت

 ;Mehanna et al., 1985; Powel, 1987است )

Martinez-Gomez & Dicenta, 2001 برداشتن .)
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شدن یا افزایش  تر پوستۀ سخت چوبی بذر موجب سریع

 Prunus aviumهای  های گونه در بذرزنی  جوانه

(Cetinbas & Koyuncu, 2006)،Prunus dulcis  

(Garcia-Gusano et al., 2004)  وPrunus mahlab 

(Ghayyad et al., 2010)  .شده است 

استراحت تحت کنترل  ةزنی و دور عمل جوانه

. در این میان بسیاری از استترکیبات هورمونی نیز 

هیدروکسید  ،د اسید آبسزیکمواد هورمونی مانن

سیانامیدها و ترکیبات فنولی  ،ها کومارین ،مالیک

ترکیباتی مانند  ،مقابل ند. درا زنی جوانه ةبازدارند

استراحت  ةدور ةها شکنند ها و سایتوکینین جیبرلین

زنی  کنند. جوانه زنی را در بذر تحریک می ند و جوانههست

زنی  های جوانه ارندهافتد که یا غلظت بازد زمانی اتفاق می

زنی افزایش  های جوانه کننده کاهش یابد یا غلظت تحریک

 ;Bewley & Black, 1994; Diaz & Martin,1972) یابد

Hartman et al., 1997 حتی وقتی  ،خواب شرایط(. در

بذر زنی  برای جوانه هوا( دما و )آب، که شرایط محیطی

 Yang et)د نبزن د جوانهنتوان  بذرهای زنده نمی ،مهیا باشد

al., 2007.) 

های تیمار  زنی بذرها، روش برای تسریع در جوانه

 Du Zhou etشوند ) با هم ترکیب می شیمیایی و مکانیکی

al; 2003; Toit et al., 1979; Gusano et al., 2004.) 

کنندة رشد گیاهی جیبرلین، جایگزین نیاز سرمایی  تنظیم

زنی آنها را افزایش داد  و جوانه  بذرهای هلو و بادام شد

ها بر بذرهای کامل و  کننده کدام از این تنظیم ولی هیچ

سرمایی، مؤثر نبوده  سالم آلو بدون اعمال تیمار چینه

 (. Bewley & Black, 1994است )

 خواب رویان توسط نسبت باالی اسید آبسزیک

(ABA)  به( اسید جیبرلیکGA3 )شود و این  ایجاد می

باال و نسبت  ABA به بذرساسیت حالی است که ح در

از این نوع خواب  بذرپایین است. برای رهایی  GA3 به

ها  زنی نیاز به تغییر در بیوسنتز هورمون و شروع جوانه

که همراه با کاهش  است ABA/GA3 و کاهش نسبت

رخ  GA3 و افزایش حساسیت به ABAحساسیت به 

آب اکسیژنه از  .(Frisby & Seely; 1993) دهد می

منظور تسریع در شکستن خواب  تیمارهای معمول به

آید. البته در برخی مطالعات استفاده از  بذر به شمار می

داری در شکستن خواب بذر  آب اکسیژنه تأثیر معنا

Yang et al.  (2007 )های نداشته است. نتایج پژوهش

با استفاده  Area triandera sppبر شکستن خواب بذر 

داد که تأثیر مثبتی بر شکستن از آب اکسیژنه نشان 

خواب بذر نداشته است. سایر مواد شیمیایی ازجمله 

طور گسترده برای  نیترات پتاسیم، تیو اوره و غیره به

شوند ولی نقش آنها  شکستن خواب بذر استفاده می

 ,Agrawal & Dadlaniهنوز مشخص نشده است )

های  (. مطالعات اندکی در مورد خواب بذر گونه1995

صورت گرفته است. برخی  Prunusتلف مخ

سرمایی مرطوب  پژوهشگران دورة مطلوب برای چینه

اند  بذرهای بادام را هشت تا ده هفته گزارش کرده

(Kester et al., 1977 پژوهشی روی .)ثیر أت

انجام شده است که  افشانی بر خواب بذر در بادام گرده

 ۀبذرها با پوشش حاصل از پای نتایج نشان داد که

نیاز   ،افشانی آنها متفاوت بود مادری که زمان گرده

(. Gusano et al., 2004داشتند )متفاوتی  سرمایی

  تأثیر نوع پایۀ مادری و مدت  تواند دلیل این تفاوت می

افشانی برای توسعۀ پوستۀ چوبی بذر  الزم از زمان گرده

ثیر اسید جیبرلیک و أت(. Gusano et al., 2004باشد )

توسط برخی  Spach P. scoparia زنی بذر وانهبر جدما 

(. Rouhi et al., 2002پژوهشگران بررسی شده است )

اسید های آنها مشخص کرده است که  نتایج پژوهش

درجۀ  7 های مختلف در دمای جیبرلیک در غلظت

 22ولی در دمای  نداردداری  اتفاوت معن گراد سانتی

های  غلظت گراد تیمار اسید جیبرلیک در سانتیدرجۀ 

 شت.داری دا اثیر معنأمختلف ت

یک دورة  Iliev et al. (2012)های  با توجه به یافته

ای شرایط گرم و مرطوب قبل از پنج ماه  هفته شش

زنی بذرهای  سرمایی مرطوب در افزایش جوانه چینه

Prunus avium ای اثر مثبت  مؤثر است. در نتایج مشابه

هار تا شش هفته و مدت چ تیمار گرمای مرطوب به پیش

به دنبال آن اعمال هشت هفته چینۀ سرمایی مرطوب 

 Prunus campanulataزنی بذرهای  روی افزایش جوانه

 گزارش شده است.  Chen et al. (2007)  توسط

Pipinis et al. (2012)  انواع مختلف تیمارها شامل

سرمایی )گرم و مرطوب(، اسید جیبرلیک،  چینه

ولفوریک و برداشتن پوستۀ دهی با اسید س خراش

چوبی بذر را روی بذرهای محلب اعمال کردند. نتایج 
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سرمایی مرطوب و  آنها نشان داد که اعمال تیمار چینه

سرمایی مرطوب و سرد، تأثیری  گرم قبل از تیمار چینه

زنی بذرهای محلب نداشت و از طرفی  بر افزایش جوانه

یر منفی سرمایی مرطوب و گرم تأث دورة طوالنی چینه

تیمار بذرها با اسید جیبرلیک  زنی داشت. پیش بر جوانه

سرمایی مرطوب و سرد،  خارجی، در طول دورة چینه

زنی شد.  داری موجب افزایش میزان جوانه طور معنا به

 66مدت  دهی بذرها با اسید سولفوریک به خراش

گرم  میلی 4111دقیقه قبل از کاربرد اسید جیبرلیک )

سرمایی  ساعت( به همراه چینه 26 مدت در لیتر به

طور درخور توجهی  مرطوب و سرد )بیش از یک ماه( به

مقاومت مکانیکی پوستۀ چوبی بذرها را کاهش و 

حال  این زنی شد. با موجب بهبود و افزایش جوانه

دقیقه( در اسید  401مدت زیاد ) دادن بذرها به قرار

و  سرمایی سرد سولفوریک قبل از اعمال تیمار چینه

مرطوب به همراه هورمون اسید جیبرلیک موجب 

(. Pipinis et al., 2012آسیب و صدمه به بذرها شد )

طور درخور توجهی  برداشت پوستۀ سخت چوبی به

زنی بذرهای محلب را افزایش داد. بذرهای  میزان جوانه

تیمارشده با اسید  بدون پوستۀ سخت چوبی و پیش

مدت  در لیتر به گرم میلی 2111یا  4111جیبرلیک ) 

سرمایی مرطوب و  ساعت( و سپس تیمار با چینه 26

زنی را نشان  مدت یک ماه، باالترین درصد جوانه سرد به

 (. Pipinis et al., 2012دادند )

Tavakoli et al. (2009)  گزارش کوتاهی از شکستن

ارائه  Prunusهای جنس  خواب بذر روی برخی گونه

با  Prunusهای  رهای گونهکردند. در این پژوهش که بذ

 4)تی. ام. تی. دی.(  درصد 2سولفید  تترامتیل تیورام دی

و  Prunus orientalis های تیمار شدند، در پایان گونه

Prunus communis زنی نیاز  به زمان کمتری برای جوانه

 Prunus و Prunus persica های که گونه حالی داشتند در

corduchorum های  سبت به سایر گونهبه زمان بیشتری ن

 مطالعاتی نیاز داشتند. 

زنی  کردن دورة جوانه شکستن خواب بذر و کوتاه

تواند رهیافت  هایی با بذرهای سخت، می ویژه در گونه به

نژادگران و پژوهشگران به حساب آید.  ارزشی برای به با

                                                                               
1  . Tetramethylthiuram disulfide 

هدف از این پژوهش بررسی آثار آب اکسیژنه و 

یک همراه با سرمادهی های مختلف اسید جیبرل غلظت

های  زنی بذرهای برخی گونه بر شکستن خواب و جوانه

 بادام و هلو بود.

 

  ها مواد و روش

های مختلف  های بالغ گونه ها( از میوه بذرها )هسته

 Prunus scoparia Spach،Prunusبادام شامل 

haussknechtii Bornm،Prunus communis L.  و

( Prunus persica L.Var.Yazdiهلوی رقم یزدی )

  آوری از قسمت پوست سبز و گوشت جدا پس از جمع

سرمایی کردن پوست چوبی میوه نیز  و در زمان چینه

(. بذرها با تترامتیل تیورام 4جدا شد )شکل 

 91مدت  به درصد )تی. ام. تی. دی( 2 سولفید دی

عفونی شدند. بذرهای مربوط به هر گونه در   دقیقه ضد

بذر  31بذر و هر گروه حاوی  971مجموع  سه گروه )

تایی( تقسیم شدند. بذرهای هر گروه  91در سه تکرار 

پس از ضد عفونی و اعمال تیمار مربوطه شامل آب 

 611و 261مقطر )شاهد(، هورمون اسید جیبرلیک )

درصد( در  4و   6/1گرم در لیتر( و آب اکسیژنه ) میلی

 درجۀ 7مخلوط پرلیت و ماسۀ مرطوب و در دمای 

منظور بررسی و ثبت   مدت ده هفته به  گراد به سانتی

شدند  2سرمایی زنی در هر هفته، چینه درصد جوانه

بار  (. برای تأمین رطوبت بذرها هر سه روز یک4)شکل 

ها و کف محل نگهداری آنها پاشیده  آب روی بذر

 منزلۀ متر به  میلی 6میزان  چه به شد. رشد ریشه می

هش  ا منظور شد. این پژوزنی بذره معیار جوانه

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و با دو  به

عامل تیمار و گونه اجرا شد. در هر آزمایش و برای هر 

 2 سولفید گونه از سه تیمار شاهد تترامتیل تیورام دی

 4درصد و  6/1درصد )تی. ام. تی. دی(، آب اکسیژنه )

گرم در  یمیل 611و 261درصد( و اسید جیبرلیک )

لیتر( و در هر تیمار سه بذر با سه تکرار در نظر گرفته 

 شده های مطالعه با توجه به کمبود تعداد بذر گونه شد.

در زمان انجام آزمایش تیمار ترکیب هورمون و مواد 

 شیمیایی در نظر گرفته نشد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
2. Stratification 
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  سرمایی و اعمال تیمار چینه شده های مختلف بررسی وستۀ چوبی سخت گونه. نمایی از بذرهای بدون پ4شکل 

 

زنی، میانگین سرعت  های درصد جوانه شاخص

زنی با استفاده از روابط  زنی و میانگین زمان جوانه جوانه

 زیر محاسبه شد:

(4=                               )GP
 زنی( )درصد جوانه 4

 Σ( Iزده تا روز  هبذرهای جوان تعداد×  411)

 تعداد کل بذرها

 

(2=                 )MGR
 (زنی سرعت جوانه)میانگین  2

 Σ( n-4زده تا روز  )تعداد بذرهای جوانه
n 

n:  تعداد روز 

 

(9      )
N

)d.n(
MGT




 زنی( )متوسط زمان جوانه 9

n: زده در هر روز تعداد بذرهای جوانه  

d: شروع آزمایش  تعداد روز بعد از 

 N: زنی در تیمارها تا پایان آزمایش  تعداد کل جوانه 

زنی بذرها،  آمده از شمارش جوانه دست های به داده

زنی  زنی و میانگین سرعت جوانه میانگین زمان جوانه

(MGRبه ) افزار آماری  وسیلۀ نرم(Version 9.1) SAS 

ی ا دامنه تجزیه و مقایسۀ میانگین با روش آزمون چند

درصد محاسبه شد. همچنین برای  6دانکن در سطح 

از تجزیۀ کالستر  شده مطالعه های مختلف  مقایسۀ گونه

 SPSS (Version 21.0)افزار  با نرم 6به روش وارد

 استفاده شد. 

 

  نتایج

نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس نشان داد که بین 

های  گیری شده در گونه صفات مختلف اندازه

                                                                               
1. Germination Percent  
2. Mean Germination Rate  
3. Mean Germination Time 

4. Ward Method 

داری  شده تفاوت معنا و تیمارهای اعمال شده مطالعه

ها از نظر  (. همچنین بین گونه4وجود دارد )جدول 

داری مشاهده شد  زنی تفاوت معنا های جوانه شاخص

زنی در  (. از طرفی میزان درصد جوانه4جدول  )

داری وجود دارد.  های مختلف نیز تفاوت معنا هفته

  ،تیمار×  گونههمچنین بین تأثیرات متقابل آنها )

هفته( نیز  × تیمار×  گونهو  تیمار× هفته  هفته،×  گونه

 (.4جدول  داری وجود داشت ) تفاوت معنا

 
 

شده روی  . نتایج تجزیۀ واریانس تیمارهای اعمال4جدول 

های  زنی در هفته های بادام و هلو از نظر درصد جوانه بذر گونه

   مختلف

 منابع تغییرات
 ۀدرج

 آزادی

مجموع 

 مربعات

میانگین 

 مربعات
F 

4/0 4944 2792244 2 تکرار ** 

3/49 2277 4092 9 گونه ** 

9/66 3192 94494 6 تیمار ** 

 **667 0/341160 720164 0 هفته

4/3 6/42633 43436 42 تیمار×  گونه ** 

2/9 0/674 49729 26 هفته×  گونه ** 

2/6 4/703 26269 92 هفته×  تیمار ** 

4/4 7/264 29216 34 هفته ×تیمار ×  گونه * 

  9/449 60644 960 اشتباه آزمایشی

   4436446 661 کل

 .درصد 4و   6ترتیب معنادار در سطح احتمال  به **و  *

 

داری در کاهش زمان  تیمارهای مختلف تأثیر معنا

های  عبارتی کاهش نیاز سرمایی( بذر گونه زنی )به جوانه

 P. scopariaبذرهای گونۀ مختلف در آنها داشت.

Spach زنی بذرهای  از نظر زمان و درصد جوانه

درصد( و  4درصد و  6/1شده با آب اکسیژنه ) تیمار

اساس آزمون  شده با تی. ام. تی. دی بر بذرهای تیمار
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دار  ها به روش دانکن تفاوت معنا مقایسۀ میانگین

(. در تیمار آب 9، شکل 2و  4های  جدول)داشتند 

ها اثر سوختگی  خی ریشهدرصد در نوک بر 4اکسیژنۀ 

عنوان یک شاخص برای  دیده شد. اگر هفتۀ ششم را به

زنی در نظر بگیریم، تمام بذرهای  بررسی درصد جوانه

درصد جوانه زدند  6/1تیمارشده با آب اکسیژنۀ 

شده با آب  که در همین هفته بذرهای تیمار حالی در

درصد و بذرهای شاهد  07درصد  4اکسیژنۀ 

و شکل  2جدول )ا آب مقطر( جوانه نزدند شده ب )تیمار

های این آزمایش با نتایج برخی پژوهشگران  (. یافته9

(Cetinbas & Koyuncu, 2006 که اثر تیمار نیترات )

زنی بذرهای  پتاسیم و تیو اوره را در افزایش جوانه

گیالس مؤثر گزارش کرده بودند، مطابقت داشت. 

 P. scoparia زنی بذرهای گونۀ همچنین درصد جوانه

Spach )بر اثر تیمارهای جیبرلین و شاهد )آب مقطر 

از نظر درصد  .(9، شکل 9و  4های  متفاوت بود )جدول

شده با آب  زنی، بذرهای تیمار شاهد )تیمار جوانه

زنی بود و در هفتۀ  مقطر( تا هفتۀ پنجم بدون جوانه

زنی داشت و در هفتۀ نهم  جوانه  درصد 97 هشتم 

شده با  رهای آن جوانه زدند. بذرهای تیماربذ می  تما

گرم در لیتر تا هفتۀ سوم بدون  میلی 261جیبرلیک 

زنی را  درصد جوانه 99زنی بود و در هفتۀ ششم  جوانه

بذرهای آن جوانه زدند.  می  داشت و در هفتۀ هفتم تما

گرم در لیتر  میلی 611شده با جیبرلیک  بذرهای تیمار

زنی بود و در هفتۀ هفتم با  هتا هفتۀ پنجم بدون جوان

زنی را  زنی بیشترین درصد جوانه درصد جوانه 91

می  های دیگر داشت و در هفتۀ نهم تما نسبت به هفته

(. هورمون 9و شکل  9بذرهای آن جوانه زدند )جدول  

کمترین درصد تلفات   گرم در لیتر میلی 261جیبرلین 

ای های بذره ریشه سر  که برخی حالی را داشت در

گرم در لیتر اثر  میلی 611شده با جیبرلین  تیمار

زنی در  سوختگی مشاهده شد. باالترین درصد جوانه

با  P. scoparia Spachکمترین زمان در بذرهای گونۀ 

ترتیب  و به  درصد به دست آمد 6/1آب اکسیژنۀ تیمار 

گرم  میلی 261درصد، اسید جیبرلیک  4آب اکسیژنۀ 

گرم در لیتر و  میلی 611ک در لیتر، اسید جیبرلی

و  9های بعدی قرار گرفتند )جدول  شاهد در رتبه

زنی و میانگین  (. از نظر متوسط زمان جوانه9شکل 

زنی، کمترین زمان و باالترین سرعت  سرعت جوانه

ترتیب با  به P. scopariaزنی بذرهای  برای جوانه

 4درصد، آب اکسیژنۀ  6/1تیمارهای آب اکسیژنۀ 

گرم در لیتر، اسید  میلی 261ید جیبرلیک اس درصد،

گرم در لیتر و شاهد به دست آمد  میلی 611جیبرلیک 

 (. 2ـ  6و  4ـ  6های  و شکل 9)جدول 

از نظر زمان و درصد  L. P. communisگونۀ  

 6/1شده با آب اکسیژنه ) زنی بذرهای تیمار جوانه

شده با  درصد( و بذرهای تیمار شاهد )تیمار 4درصد و 

ها به روش  اساس آزمون مقایسۀ میانگین ب مقطر( برآ

(. همچنین 2دار داشتند )جدول  دانکن تفاوت معنا

 4درصد و  6/1مقایسۀ تأثیر تیمارهای آب اکسیژنۀ 

تفاوت  .P. communis L زنی بذرهای درصد بر جوانه

(. اگر 9و شکل  2دار بین آنها مشاهده شد )جدول  معنا

ک شاخص برای بررسی درصد عنوان ی هفتۀ ششم را به

زنی در نظر بگیریم بذرهای تیمارشده توسط  جوانه

بذرها در آنها  درصد تمامی  6/1هیدروژن آب اکسیژنۀ 

که در همین هفته بذرهای  حالی زده است در جوانه

درصد و بذرهای  74درصد  4شده با آب اکسیژنۀ  تیمار

(. 9شکل )شده با آب مقطر( جوانه نزدند  شاهد )تیمار

بر اثر تیمارهای  .P. communis L بذرهای گونۀ

های  زنی در زمان درصد جوانه  جیبرلین و شاهد،

زنی، بذرهای  مختلف را داشت که از نظر درصد جوانه

زنی و در هفتۀ  تیمار شاهد تا هفتۀ پنجم بدون جوانه

شده  زنی داشتند. بذرهای تیمار درصد جوانه 90 هفتم 

گرم در لیتر تا  میلی 261ک با هورمون اسید جیبرلی

 91زنی بود و در هفتۀ پنجم  هفتۀ دوم بدون جوانه

زنی را داشت و در هفتۀ ششم تمامی  درصد جوانه

شده با جیبرلیک  بذرهای آن جوانه زدند. بذرهای تیمار 

زنی  گرم در لیتر تا هفتۀ سوم بدون جوانه میلی 611

شترین زنی بی درصد جوانه 96بود و در هفتۀ پنجم با 

های قبلی داشت و  زنی را نسبت به هفته درصد جوانه

بذرهای آن جوانه زدند )جدول  در هفتۀ هفتم تمامی 

زنی و  (. از نظر متوسط زمان جوانه9و شکل  9

شده  زنی بین تیمارهای اعمال میانگین سرعت جوانه

و شاهد تفاوت  L. P. communis روی بذرهای

یمارهای مختلف داری وجود داشت اما بین ت معنا

 (. 2ـ 6و  4ـ 6های  داری مشاهده نشد )شکل تفاوت معنا
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زدة  )از سمت چپ دو بذر جوانه درصد 6/1 ۀشده با آب اکسیژن زنی بذرهای تیمار ترتیب نمایی از جوانه از چپ به راست به .2شکل 

  P. haussknechti Bornm ۀو رشد آنها در گونزدة انتهایی(  جوانهدرصد )از سمت چپ سه بذر  4و ابتدایی( 

 
 P.scoparia Spach, P.communis L., P.haussknechti Bornmهای  زنی تجمعی بذور گونه . مقایسۀ میانگین درصد جوانه2جدول 

   درصد 2  سولفید تیل تیورام دیهای مختلف آب اکسیژنه و تترام تأثیر غلظت طی یک تا نه هفتۀ متوالی تحت .P. persica Lو
 P.communis L. P.scoparia Spach گونه

 4آب اکسیژنۀ  تیمار

 درصد

آب اکسیژنۀ 

 درصد 6/1
ته شاهد

هف
 

 4آب کسیژنۀ 

 درصد

 آب اکسیژنۀ 

 درصد 6/1
ته شاهد

هف
 

 1e 1f 1d 4 1d 1d 1d 4 

 1e 1f 1d 2 46d 1d 1d 2 

 1e 1f 1d 9 22d 21d 1d 9 

 24d 44e 1d 6 61c 64c 1d 6 

 69c 94d 1d 6 47bc 40c 1d 6 

 46b 44c 1d 4 09ab 04b 1d 4 

 39a 07b 40c 7 411a 411a 44c 7 

 411a 411a 07b 0 411a 411a 66b 0 

 411a 411a 34a 3 411a 411a 06a 3 

 P. persica L. P.haussknechti Bornm گونه

 4آب اکسیژنۀ  تیمار

 درصد

آب اکسیژنۀ 

 درصد 6/1
ته شاهد
هف

 

 4آب کسیژنۀ 

 درصد

 آب اکسیژنۀ 

 درصد 6/1
ته شاهد

هف
 

 1d 1d 1d 4 1d 1e 1d 4 

 1d 1d 1d 2 1d 1e 1d 2 

 1d 1d 1d 9 1d 1e 1d 9 

 1d 1d 1d 6 1d 1e 1d 6 

 6d 42d 1d 6 1d 21d 1d 6 

 61c 69c 1d 4 61c 67c 2d 4 

 71b 76b 94c 7 73b 07b 47c 7 

 04ab 31ab 63b 0 36a 411a 73b 0 

 411a 411a 06a 3 411a 411a 31a 3 
 درصد با استفاده از آزمون دانکن ندارند.  6داری در سطح  های هر ستون با حروف مشابه اختالف معنا میانگین

 

از نظر  P. haussknechti Bornmدر مطالعۀ گونۀ 

شده با هیدروژن  زنی بذرهای تیمار زمان و درصد جوانه

درصد( و بذرهای تیمار  4درصد و  6/1ید )پروکس

دار داشتند.  شده با آب مقطر( تفاوت معنا شاهد )تیمار

 6/1همچنین مقایسۀ تأثیر تیمارهای آب اکسیژنۀ 

 زنی بذرهای درصد بر روی جوانه 4درصد و 

P. haussknechti Bornm داری بین آنها  تفاوت معنا

صد در نوک در 4مشاهده شد اما در تیمار آب اکسیژنۀ 

و  2ها اثر سوختگی دیده شد )جدول  برخی ریشه

عنوان  که هفتۀ هفتم به صورتی (. در9و  2های  شکل



 423 ... تأثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر و همکاران: رسولی 

زنی در نظر  یک شاخص برای بررسی درصد جوانه

 6/1شده با آب اکسیژنۀ  گرفته شود، بذرهای تیمار

درصد جوانه زدند  61و  67ترتیب  درصد به 4درصد و 

(. 9شکل )جوانه نزده بودند که بذرهای شاهد  حالی در

شده با  تیمار P. haussknechti Bornm بذرهای گونۀ

درصد تا هفتۀ پنجم بدون  2 سولفید تترامتیل تیورام دی

زنی  درصد جوانه 90  زنی بود و در هفتۀ هشتم جوانه

شده با اسید جیبرلیک  داشت. همچنین بذرهای تیمار

زنی بود  ن جوانهگرم در لیتر تا هفتۀ چهارم بدو میلی 261

داشت و در هفتۀ  زنی  درصد جوانه 96و در هفتۀ ششم 

شده با  بذرها جوانه زدند. بذرهای تیمار هشتم تمامی 

  گرم در لیتر تا هفتۀ دوم میلی 611اسید جیبرلیک 

درصد  91زنی نداشتند و در هفتۀ پنجم با  جوانه

ی ها زنی را نسبت به هفته زنی بیشترین درصد جوانه جوانه

بذرها جوانه زدند   قبل داشتند و در هفتۀ هفتم تمامی

شده روی بذرهای  (. بین تیمارهای مختلف اعمال9)شکل 

P. haussknechti Bornm زنی  از نظر متوسط زمان جوانه

شده با آب  داری وجود داشت. بذرهای تیمار تفاوت معنا

گرم در  میلی 611درصد و اسید جیبرلیک  6/1اکسیژنۀ 

که  حالی زنی را داشتند در ترین زمان جوانهلیتر کم

درصد و اسید  4شده با آب اکسیژنۀ  بذرهای تیمار

قبلی گرم در لیتر دیرتر از دو تیمار  میلی 261جیبرلیک 

زنی  جوانه زدند اما در مقایسه با شاهد زودتر جوانه

 261(. تیمار اسید جیبرلیک 2اتفاق افتاد )شکل 

 تر بذرهای زنی سریع هگرم در لیتر سبب جوان میلی
P. haussknechti Bornm  نسبت به سایر تیمارها شد

درصد و  4و  6/1شده با آب اکسیژنۀ  و بذرهای تیمار

گرم در لیتر سرعت  میلی 611اسید جیبرلیک 

داشتند اما نسبت به شاهد بهتر   زنی کمتری جوانه

 (.2ـ  6و  4ـ  6های  و شکل 9بودند )جدول 

 
 P. scoparia Spach, P. communis L., P. haussknechtiهای زنی تجمعی مربوط به بذرهای گونه میانگین درصد جوانه . مقایسۀ9جدول 

Bornm  وP. persica L. درصد 2  سولفید های مختلف اسید جیبرلیک و تترامتیل تیورام دی تأثیر غلظت طی یک تا نه هفتۀ متوالی تحت   
 P. communis L. P. scoparia Spach گونه

 اسید جیبرلیک  تیمار
 پی. پی. ام 611

 اسید جیبرلیک
 پی. پی. ام 261 

ته شاهد
هف

 

 اسید جیبرلیک 
 پی. پی. ام 611

 اسید جیبرلیک
 پی. پی. ام 261 

ته شاهد
هف

 

 1e 1d 1e 4 1e 1e 1d 4 
 1e 1d 1e 2 1e 1e 1d 2 
 1e 46d 1e 9 1e 1e 1d 9 
 26d 62c 1e 6 1e 29d 1d 6 
 41c 72b 41e 6 1e 64c 1d 6 
 04b 411a 91d 4 29d 76b 26c 4 
 411a 411a 40c 7 69c 411a 69b 7 
 411a 411a 07ab 0 70b 411a 31a 0 
 411a 411a 411a 3 411a 411a 411a 3 

 P. persica L. P. haussknechti Bornm گونه

 اسید جیبرلیک  تیمار
 پی. پی. ام 611

 اسید جیبرلیک
 . پی. امپی 261 

ته شاهد
هف

 

 اسید جیبرلیک 
 پی. پی. ام 611

 اسید جیبرلیک
 پی. پی. ام 261 

ته شاهد
هف

 

 1d 1d 1d 4 1e 1e 1d 4 
 1d 1d 1d 2 1e 1e 1d 2 
 1d 1d 1d 9 40de 1e 1d 9 
 1d 1d 1d 6 66d 1e 1d 6 
 1d 46d 1d 6 76c 21d 1d 6 
 1d 64c 1d 4 31b 66c 41d 4 
 96c 76b 21c 7 411a 76b 64c 7 
 01b 411a 66b 0 411a 411a 73b 0 
 411a 411a 74a 3 411a 411a 411a 3 

 درصد با استفاده از آزمون دانکن ندارند.  6داری در سطح  های هر ستون با حروف مشابه اختالف معنا میانگین
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 گراد درجۀ سانتی 7م وحشی و هلو در شرایط مرطوب و دمای زنی بذرهای سه گونۀ بادا . درصد جوانه9شکل 

 رفته در این آزمایش  کار با سطوح مختلف مواد شیمیایی به
 

 Prunus persica L.Var.Yazdiدر آزمایش گونۀ 

شده با  زنی بذرهای تیمار از نظر زمان و درصد جوانه

درصد( و بذرهای تیمار  4درصد و  6/1آب اکسیژنه )

اساس آزمون مقایسۀ  شده با آب مقطر( بر رشاهد )تیما

دار داشتند.  ها به روش دانکن تفاوت معنا میانگین

 4درصد و  6/1مقایسۀ تأثیر تیمارهای آب اکسیژنۀ 

 Prunus persicaزنی بذرهای  درصد بر روی جوانه

L.Var.Yazdi داری بین آنها مشاهده نشد  تفاوت معنا

ایش، تیمار آب (. هفت هفته پس از شروع آزم9)شکل 

زنی بذرها  درصد، میزان جوانه 4درصد و  6/1اکسیژنۀ 

که در همین  حالی درصد بود در 64و  94ترتیب   به

شده با آب مقطر( جوانه  هفته بذرهای شاهد )تیمار

همانند  .P. persica L(. در گونۀ 9شکل )نزده بودند 

استفاده از اسید جیبرلیک  P. scoparia Spachگونۀ 

زنی  داری در جوانه گرم در لیتر تأثیر معنا یلیم 261

گرم در لیتر و  میلی 611بذر به نسبت اسید جیبرلیک 

گرم در  میلی 611شاهد داشت و بین اسید جیبرلیک 

لیتر و شاهد از نظر کاهش نیاز سرمایی تفاوت 

 (.9داری مشاهده نشد )جدول  معنا

زنی و میانگین سرعت  از نظر متوسط زمان جوانه

زنی، کمترین زمان و باالترین سرعت برای  انهجو

 Prunus persica L.Var.Yazdiزنی بذرهای  جوانه

گرم  میلی 261ترتیب با تیمارهای اسید جیبرلیک  به

گرم در لیتر، آب  میلی 611در لیتر، اسید جیبرلیک 

درصد و شاهد به  4درصد، آب اکسیژنۀ  6/1اکسیژنۀ 

اساس نتایج  بر (.2ـ 6و  4ـ 6های  دست آمد )شکل

آمده از تجزیۀ کالستر به روش وارد بین  دست به

 تیمار شاهد، گونۀ بادام اهلی شدة های مطالعه گونه
P. communis L. کمترین   نسبت به سه گونۀ دیگر

( بیشترین .P. persica Lنیاز سرمایی و گونۀ هلو )
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دامنۀ زمانی را برای شکستن خواب بذر داشت 

 ،.P. communis Lنۀ مربوط به بادام که سه گو  طوری  به
P. haussknechti Bornm  وP. scoparia Spach  در

در یک گروه مستقل  .P. persica Lیک گروه و گونۀ 

(. با 6اقلیدوسی قرار گرفت )شکل  26دیگر در فاصلۀ 

توجه به موارد و نتایج یادشده و تعداد ساعت مورد نیاز 

حاصل شد، برای رفع خفتگی که در این پژوهش 

نیاز سرمایی بذرهای هلو نسبت به   توان ادعا کرد می

چند برای  شدة بادام بیشتر است هر های بررسی گونه

 (.6اطمینان زیاد، نیاز به پژوهش بیشتری است )شکل

 

 
سه گونۀ بادام وحشی و  (MGRزنی ) عت جوانهمقایسۀ میانگین سر. 2ـ  6( و MGTزنی ) . مقایسۀ میانگین زمان جوانه4ـ  6شکل 

 رفته در این آزمایش کار گراد با سطوح مختلف مواد شیمیایی به درجۀ سانتی 7شده در شرایط مرطوب و دمای  هلوی تیمار

 (. دار ندارند اختالف معنا  درصد 6احتمال   در سطح مشابه   ها با حروف * میانگین)

 

 

 
  P.scoparia Spach, P.communis L., P.haussknechti Bornm های مقایسۀ گونه. کالستر حاصل از 6شکل 

 . Wardزنی با استفاده از فواصل اقلیدوسی و روش  برای تأمین نیاز سرمایی برای جوانه.P. persica L  و
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  بحث

 Prunusهای جنس  وجود پوستۀ سخت چوبی در میوه

مل که نسبت به آب قابل نفوذ است شاید عا

های این جنس باشد  زنی در گونه کنندة جوانه محدود

(Yaung & Yaung, 1992 نتایج حاصل از تیمار .)

آب مقطر( در این پژوهش   دادن بذرها در شاهد )قرار

نیز این نکته را نشان داد و مشخص کرد که وجود 

گونه تیمار  هر نشدن اعمال پوستۀ سخت چوبی و 

حال  این کند. با مواجه میها را با مشکل  زنی بذر جوانه

Nikolaeva  (1977)  پس از پژوهش روی پوستۀ چوبی

نتیجه گرفت که این پوسته  Prunusهای جنس  میوه

کند. وقتی که  زنی را محدود نمی طور مکانیکی جوانه به

سرمایی مرطوب  تیمار چینه خواب جنین با پیش

شود، جنین به اندازة کافی رشد یافته است  شکسته می

 قدرت شکستن پوستۀ چوبی را دارد.و 

نتایج این پژوهش اثر مثبت حذف پوستۀ سخت 

سرمایی  های مختلف و تیمار چینه چوبی بذر گونه

زنی بذرهای  مرطوب و سرد بر افزایش میزان جوانه

های  شده نسبت به شاهد را نشان داد که با یافته تیمار

 ;Cetinbas & Koyuncu, 2006پژوهشگران مختلف )

Chen et al., 2007; Tewari et al., 2011; Pipinis et. 
al., 2012های  ( مطابقت داشت. یافتهPipinis et al.  

سرمایی  نشان داد که افزایش دورة چینه (2012)

مرطوب و سرد بذرهای بدون پوستۀ سخت چوبی 

طور  ( از یک ماه به دو ماه بهPrunus mahlabمحلب )

زنی  جب افزایش جوانهدرصد( مو 6معناداری )در سطح 

کند  درصد شد. این نتایج ثابت می 33درصد به  66از 

که پوستۀ سخت چوبی نقش اصلی در خواب بذر 

دارد و برداشتن این  Prunusهای مختلف جنس  گونه

زنی را افزایش  طور درخور توجهی جوانه پوسته به

دهد. همچنین این نکته کامالً مشهود است که  می

چه  طور مکانیکی از خروج ریشه بهپوستۀ سخت چوبی 

اساس  شود. بر زنی می کند و مانع جوانه جلوگیری می

برداشتن پوستۀ  Cetinbas & Koyuncu (2006)نتایج 

سرمایی مرطوب و سرد  سخت چوبی پس از اعمال چینه

( Prunus aviumزنی بذرهای گیالس ) اثر مثبت بر جوانه

رش کردند که گزا  Chen et al. (2007)داشت. همچنین 

بدون اعمال  Prunus campanulataدرصد از بذرهای  26

فاقد پوستۀ سخت که  سرمایی مرطوب و سرد تیمار چینه

در بیست و یکمین روز آزمایش جوانه زدند. بودند، چوبی 

نشان داد که برداشتن  Tewari et al. (2011)های  یافته

ور طور درخ به Prunus cerasoidesپوستۀ چوبی بذرهای 

 دهد.  زنی را افزایش می توجهی جوانه

نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف آب اکسیژنه 

کردن نیاز سرمایی  بازدهی را در کوتاه بیشترین درصد

داشته است از سوی دیگر، تیمار  شده مطالعه  های گونه

درصد( کمترین  2 سولفید شاهد )تترامتیل تیورام دی

خواب بذر از خود به جا  کردن زمان بازدهی را در کوتاه

اساس آزمون مقایسۀ  گذاشته است. همچنین بر

 Prunus persicaها به روش دانکن بذرهای  میانگین

L.Var.Yazdi های دارای بیشترین  نسبت به سایر گونه

زنی بود.  برای تأمین نیاز سرمایی برای جوانه  رنج زمانی

 P. scopariaو  P. haussknechti Bornmدو گونۀ 

Spach داری  و تفاوت معنا  نیاز سرمایی یکسان داشت

 نهایت گونۀ اهلی  بین آنها وجود نداشت و در

P. communis L.  به کمترین زمان برای رفع نیاز

زنی نیاز داشت. پژوهشگران در  سرمایی برای جوانه

( و در سایر Mehanna et al., 1985ارقام هلو )

( اثر دورة Seeley et al., 1998های وحشی بادام ) گونه

زنی بذر را طوالنی گزارش  روی جوانه  سرمایی چینه 

 اند که در آزمایش ما نیز این حالت مشاهده شد. کرده

برای   سرمایی چینه   در بادام برای برخی ارقام مدت

گراد و در  درجۀ سانتی 6هفته در دمای  9زنی را  جوانه

 ,Girigorianتر گزارش شده است ) برخی ارقام طوالنی

 زنی در پستۀ گونۀ بیشترین درصد جوانه (.1972

P. khinjuk  گراد  سانتی درجۀ 6هفته در دمای  9بعد از

(. برخی پژوهشگران Kafkas, 1998گزارش شده است )

تأثیرات مثبت کاربرد مواد شیمیایی نظیر نیترات 

ها  زنی بذرها در آزمایشگاه پتاسیم را برای جوانه

ز طرفی تیو اوره را نیز بر شکستن ند و اکن استفاده می

انواع خواب نظیر از بین بردن اثر بازدارندگی پوشش 

های  های با خواب عمیق بذرهای گونه جنین 4بذر

Prunus مؤثر گزارش کرده ( اندLin & Boea, 1972 )

ویژه در غلظت   در این پژوهش نیز کاربرد آب اکسیژنه به

                                                                               
1. Seed-coat 
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زنی در بذر،  ة جوانهدرصد با کاهش اثر عوامل بازدارند 6/1

کننده در کاهش دورة  ضمن داشتن تأثیرات تسریع

زنی  و به دنبال آن شکستن خواب و جوانه  سرمایی چینه

 های ویژه برای گونه بذرها در مقایسه با شاهد، به

 P. haussknechti Bornm و P. communis L.  تأثیرات

 ها( نیز در مقایسه جنبی منفی )اثر سوختگی نوک ریشه

 درصد نداشته است.  4با آب اکسیژنۀ 

 261و  611 نتایج نشان داد که اسید جیبرلیک

ترتیب بیشترین تأثیر را در  گرم در لیتر به میلی

 Prunus communis های شکستن خواب بذرهای گونه

L. ،P. haussknechtii  وP. persica  داشتند )جدول

 Pipinis et al. (2012)(. نتایج مشابهی را 9و شکل  9

با کاربرد اسید جیبرلیک و برداشتن پوستۀ چوبی قبل 

زنی بذرهای محلب  سرمایی، در تسریع جوانه از چینه

(Prunus mahlabگزارش کردند. یافته )  های آنها نشان

سرمایی، بذرهایی  داد که پس از صفر تا یک ماه چینه

گرم  میلی 2111یا  4111، 611که با اسید جیبرلیک )

زنی باالیی  تیمار شده بودند درصد جوانه شدر لیتر( پی

تیمار نشده با اسید جیبرلیک  نسبت به بذرهایی پیش

 .Ghayyad et alنشان دادند. مشابه همین نتیجه را 

برای بذرهای محلب که پوستۀ سخت آنها  (2010)

برداشته شده و با اسید جیبرلیک تیمار شده بودند، 

تواند جایگزین  ها می گزارش کردند. کاربرد جیبرلین

شود که  Prunusهای  سرمایی مورد نیاز بذر گونه چینه

 Grisezپوستۀ سخت چوبی آنها برداشته شده است )

et al., 2008 .) 

Cetinbas & Koyuncu (2006)  پیشنهاد کردند

شده  که برداشتن پوستۀ سخت چوبی بذرهای نگهداری

سرمایی مرطوب و کاربرد اسید  در شرایط چینه

زنی بذرهای گیالس  ک موجب افزایش جوانهجیبرلی

 Zeinalabedin et al. (2009)د. همچنین شو  می

کاربرد اسید جیبرلیک خارجی و آب اکسیژنه پس از 

زنی بذرهای  سرمایی مرطوب روی جوانه اعمال چینه

های جنس  گونه  بدون پوستۀ سخت چوبی برخی

Prunus اند.  را مثبت و مؤثر گزارش کرده 

ها  هشگران تأثیرات مثبت کاربرد هورمونبرخی پژو

ها را در شکستن  پورین یا جیبرلین مثل بنزیل آمینو

( و به GF677بادام )ـ  پوست چوبی مغز هیبرید هلو

 Mehannaاند ) دنبال آن شکستن خواب گزارش کرده

et al., 1985; Gusano et al., 2004اسید (. آبسزیک 

کنند  کنترل می زنی بذر را جوانه GA3 خواب رویان و

(Du Toit et al., 1979جیبرلین .) جمله  ها از

هایی هستند که در کنترل و تسریع  فیتوهورمون

ها  دخالت دارند. جیبرلین  مستقیمطور  بهزنی  جوانه

سلول  ةرشد سلول را با افزایش ضریب کشسانی دیوار

هیدرولیز  سبب کنند. متعاقب آن جیبرلین مین میأت

 سببشود. این امر  آن به قند مینشاسته و تبدیل 

نتیجه تسهیل ورود آب  کاهش پتانسیل آب سلول و در

یند اشود. به دنبال این فر به درون سلول می

. در پژوهش حاضر نیز دهد شدن سلول رخ می طویل

کننده در  کاربرد هورمون جیبرلین تأثیرات تسریع

و به دنبال آن شکستن   سرمایی کاهش دورة چینه

زنی بذرها در مقایسه با شاهد داشته  وانهخواب و ج

دهندة ماهیت هورمونی مکانیسم خواب  است. این نشان

شمار  تواند به های بادام و هلو می بذر در بذرهای گونه

 آید. 

 

  گیری نتیجه

های آب اکسیژنۀ  بعد از پنج هفته از شروع آزمایش، تیمار

گرم در  میلی 261و  611 درصد، اسید جیبرلیک 6/1

ترتیب بیشترین تأثیر را در شکستن خواب بذر  یتر بهل

 و .P. scoparia ،Prunus communis Lهای  گونه

P. haussknechtii و P. persica که در  حالی داشتند در

ها جوانه نزدند. همچنین  کدام از گونه تیمار شاهد بذر هیچ

سرمایی همراه با  اعمال تیمار، چینه  نظر از مدت  صرف

های مختلف جنس  پوستۀ چوبی سخت بذر گونهبرداشتن 

در کاهش دورة خواب و افزایش  پرنوس اثر معناداری 

های حاصل از این پژوهش با  زنی آنها دارد. یافته جوانه

تواند مورد استفادة  مطالعات تکمیلی بیشتر می

 کاران قرار گیرد. پژوهشگران و نهال
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ABSTRACT 

In this investigation, the effect of different treatments on breaking of seed dormancy of almond species 

and peach seeds include Prunus scoparia Spach, P. haussknechtii Bornm, P. communis L. and P. persica 

L. was studied to determine their seed germination percentages. First, mature seeds, without endocarp 

were treated with two percent TMTD® (tetramethylthiuram disulphide) fungicide solution for 30 min, 

then were tested by hydrogen peroxide ( 0%, 0.5% and 1%), GA3 (250 and 500 mgl
-1

) for 24 hours and 

stored at 7
o
C for 1–10 weeks. Number of germinated seeds, germination percent (GP), mean germination 

time (MGT) and mean germination rate (MGR) were recorded for each species. Results showed 

significant difference between species according to their germination time. Prunus communis L. required 

the least time to break seed dormancy and germinated faster among tested species while P. persica L. 

required the highest period of time. Also, different concentrations of hydrogen peroxide and gibberellic 

acid had significant effect on breaking seed dormancy of studied species. After five weeks of 

stratification, seed germination percentages were 68% in Prunus scoparia (0.5% H2O2), 60% in P. 

communis (500 ppm GA3), 42% in P. haussknechtii (500 ppm GA3) and 34% in P. persica (250 ppm 

GA3) while control seeds failed to germinate.  
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