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 بذرزنی اکسیژنه بر جوانه جیبرلیک و آب ، اسیدگرم گذاریر الیهاث

 (.Acer monspessulanum subsp. ibericum M.B) قفقازی  کیکم

 

 4، شیام فارتیال3، مهدی عابدی2کوچکسرایی ، مسعود طبری1بهرام ناصری

 تربیت مدرس دانشگاه طبیعیجنگل، دانشکدۀ منابعدکتریدانشجوی 1
 گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس استاد 3
گروه مرتعداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار  3  

 ، هند، دانشگاه گراهالو منابع طبیعی استادیار گروه جنگلداری 3

 (32/3/1313؛ تاریخ پذیرش: 3/13/1313)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

شهرسوتان   متری جنگل گووگلی  1111از ارتفاع بذرها ، قفقازی  زنی بذر کیکمخواب و جوانه منظور بررسی شکستبه

، (گوراد سوانتی  ۀدرجو  31 در دموای  هفته 13و  8، 3،  1گذاری گرم )الیه تیمار پیشدنبال شد. بهآوری  سوادکوه جمع

گورم در  میلوی  1111و  511، 351 ،1)جیبرلیو    اسوید  محلول( 1جداگانه  در دو آزمایشساعت  33به مدت بذرها 

درجوه   3گوذاری سورد )  الیوه  محوی  بوه  بالفاصوله   و تندقرار گرفدرصد(  3و  3، 1، 1اکسیژنه ) آب( محلول 3لیتر( و 

 کامالً ۀبر مبنای طرح پای آزمایشهر دو تیمار گرم( انتقال یافتند.  پیشۀ با احتساب دور ،هفته 31به مدت گراد سانتی

 قفقوازی   کویکم رغوم پوسوته سو ت، بوذر      نتایج نشان داد که بهتکرار انجام گرفت.  سهلب فاکتوریل با در قاو تصادفی 

زنی های جوانهلفهؤبر مگذاری گرم الیهتیمار  پیش ۀثیر مثبت افزایش دورأتحاکی از جذب آب ندارد. نتایج  درمشکلی 

ایون در   .ترقوی کورد   (در هفتوه )عدد  8/3به  3/1ی از زندرصد و سرعت جوانه 27به  13زنی از طوری که جوانهبه ،بود

هفتوه   7بوه   11درصود بوذرها از    51زنوی  هفته و مدت زمان جوانه 13به  31زنی از است که زمان شروع جوانه حالی

طوری کوه  ، بهذاری گرم مشهود بودگتیمار الیه پیش مدتزنی با افزایش غلظت و  های جوانهکاهش یافت. تاثیر محرک

 3و  3هوای  و در غلظوت  ،درصود  73 برابر بوا  جیبرلی  گرم در لیتر اسیدمیلی 1111و  511های  زنی در غلظت هجوان

روند کلی سورعت   گذاری گرم،الیهتیمار  پیش مدتبا افزایش . بود درصد 23و  57برابر با  ترتیببهآب اکسیژنه درصد 

جوویی در  سهولت کوار و صورفه   لحاظبهطورکلی، شت. بههای هر دو محرک حالت افزایشی داغلظت ۀزنی در همجوانه

هوای  )بدون کاربرد محرکسرد  -گرمگذاری قفقازی استفاده از الیه  رفع خواب بذر کیکممناسب برای  ۀ، گزینهاهزینه

 شده( است. یاد

 .گذاری گرم قفقازی، الیه  زنی بذر، شکست خواب، کیکم جوانه  کلیدی:های واژه

 
  ایمیل:                           11113337351شمارۀ تماس:                   نویسندۀ مسئولmtabari@modares.ac.ir 
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 و هدف مقدمه

نام عموومی   ،(.Acer monspessulanum L)  کیکم 

تورین  دارای گسوترده ، هوای جونا افورا   یکی از گونوه 

تعوداد زیرگونوه در بوین    بیشترین پراکنش و  ۀمحدود

)ثوابتی،     اسوت جونا در کشوور   ایون  های بوومی  گونه

هووای کوویکم  گونووه(. زیوور1385؛ مظفریووان، 1383

پسووندترین تاکسووون در تمووام جوونا افوورا    خشووکی

 کویکم   بنابراین،. (Browicz, 1984) شوندمی حسوبم

 Acer monspessulanum)قفقوازی یوا سویاه کرکوو      

subsp. ibericum (M.B.) Yaltirik)    مناسوب  درختی 

خشو  نوواحی   های خش  و نیموه احیای جنگل برای

و کوچ   درختی ،. این گونهدیآمی شمار کوهستانی به

پوراکنش  . رسدمیتر م 8تا آن ارتفاع و  استنورپسند 

شوورقی ترکیووه، شوومال و  جهووانی آن قفقوواز، شوومال 

 .(Van Gelderen, 1994) اسووتغوورب ایووران  شوومال

 متر 711)رودبار در ایران،  آنترین ارتفاع انتشار پایین

هوراز   ۀدرواقع در آن پنجاب، باالترین و  از سطح دریا(

(. 1381)ثابتی،   است (از سطح دریا متر 3111ارتفاع )

 اسوتفاده از قفقازی  و پراکنش کیکم ازدیادش اصلی رو

 های طبیعی بوه آسوانی جوانوه   بذر است و در رویشگاه

و خوواب پیییوده،    1ییو ، اموا بوه دالیول بکرزا   زنود می

 اسوووووت کوووووم موفقیوووووت تولیووووود نهوووووال آن  
(Van Gelderen, 1994).  

زنوی را  تغییر وضعیت از خواب به جوانهکلی، طوربه

شرای   متناسب با بعضی تیمارها ه ازا استفادتوان بمی

ایون   .کورد  برطور   هوای موادری   رویشگاه پایه طبیعی

بوذرهای  برخی نیازهای فیزیولوژیو   که است  درحالی

)مکووانیکی و  دهووی خووراشخووواب بووه کموو   دارای 

، نگهووداری در جریووان آب شوووو، شسووتشوویمیایی(

، نوووور، دود و 3، شووورای  سووورد و مرطووووب3خشووو 

جیبرلی  و  اسید)مانند  د گیاهیهای رش کننده تنظیم

  قابوول برطوور  شوودن اسووت   و غیووره( سوویتوکینین
(Finch-Savage and Leubner-Metzger, 2006 .) 

 
1
Parthenocarpy  

2Dry storage 
3Moist chilling or cold stratification 

هوای ااتوی و بوارز    بوا توأخیر، از ویژگوی    زنیِهجوان

هرچند که ماهیت و شوکل   ؛جنا افرا استهای  گونه

  یکسوان نیسوت   ی آنهوا گونوه  ۀظهور خوواب در همو  

(Bewley and Black, 1982) . مطالعووات زیووادی در

 جونا هوای  های شکست خواب بذر گونوه روش مورد

و اسووتفاده از  گووذاری الیووهتیمارهووای  کموو بووهافوورا 

 راسوتا در ایون   .اسوت  گرفتوه ی انجام یترکیبات شیمیا

بوذر   سورد در  گوذاری  الیوه ر یاثت (1 ۀتوان به مطالع می

 ،Medv.A. trautvetterii(Yilmaz, 2006) هایگونه

A. caesium Wall. ex. Brandisیوا   افرای هیمالیوایی 

(Phartyal et al., 2003)یووووا کرکووووو، سوووویاه  
A. monspessulanum L. subsp. Turcomanicum 

(Pojark.)   ،کووویکم (،1313)صووولواتی و همکووواران  

A. monsspesulanum L. ،ثیر أتو  )3 ؛1382)نصیری

      .A. monsspesulanum Lدمووای فراسوورد در کوویکم 

ثیر تیمارهووای أتوو )3و   ؛  (1381)حوواتمی و همکوواران،  

.A. campestre L سرد در افرای کرب-گرم گذاری الیه

در برخوی   ،البتوه . کرداشاره ( 1313)ناصری و طبری، 

جیبرلیو  یوا    ترکیبات شیمیایی مثول اسوید  ، هاگونه

شکسوت   بورای  کماثر دمای توانند جایگزین میاتیلن 

شووند  زنوی   بب تحریو  جوانوه  سو  و شوده  خواب بوذر 
 (Bewley et al., 2012.) 

های شیمیایی و هورموونی   محرک قوی تأثیررغم  به

  آب اکسیژنه و (Kucera et al., 2005)  مانند جیبرلین

(Imani et al., 2001)  ر شکسوت خوواب و تحریو     بو

 مووورد بووذر ، اثوور ایوون ترکیبووات دربووذرها زنوویجوانووه

محدود، کمتور   ۀند مطالعچ جزهای جنا افرا، به گونه

بوا توجوه   . (Phartyal et al., 2003) شده استبررسی 

اطالعوات تیموار بوذر    نودرت  زنوی و   به مشکالت جوانه

هوای کویکم در   قفقوازی و نیوز اهمیوت زیرگونوه    کیکم

بررسوی   ،هد  ایون تحقیو   جنگل،  ۀهای توسعبرنامه

ثیر اسووتفاده از أخووواب بووذر و تووهووای غلبووه بوور روش

هوای  منظوور معرفوی تیمار  بوه زنوی  جوانوه های محرک

صووفات بهبووود و زنووی بوورای تحریوو  جوانووه مطلوووب

از  ایدامنوه  ،در ایون راسوتا  . اسوت  آنبوذر  زنوی   جوانه
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 زموانی  هوای دورهگرم و سرد در گذاری تیمارهای الیه

منظوور  ی بوه یشویمیا  هایمحرک استفاده از م تلف و

  د:های زیر در نظر گرفته شپرسشبه  یافتن پاسخ

گذاری توا چوه انودازه بور     تیمارهای م تلف الیه .1

  ؟ندقفقازی موثر  شکست خواب بذر کیکم

زنی تا چه حد قابل های جوانهاستفاده از محرک .3

 ؟نداگذاریجایگزینی با تیمارهای الیه

 

 هامواد و روش

در تواریخ  موادری   ۀپایو  11 ازبوذرهای موورد نیواز    

اشوو  واقووع در از جنگوول گوووگلی، ب ووش  1/8/1311

بوا   ،سوادکوه مازنودران ، های شرکت فریمجنگل ۀحوز

و طوول شورقی    37°11'57"م تصات عرض شومالی  

متووری از سووطح دریووا  1111در ارتفوواع  17°53'51"

خزر  پا از حمل به مرکز بذر جنگلیبذرها تهیه شد. 

  جواده آمول بوه محمودآبواد( در سوردخانه      8 یلومتر)ک

هوای  بذر پایوه  .هداری شدنگ (گراددرجه سانتی 3 -3)

 یان آنهوا مقودار  م تلف با یکدیگر م لوط شدند و از م

 زنی و خصوصیات فیزیکی جوانههای الزم برای آزمایش

های فیزیکوی  کیفیتدر ابتدا، . جدا شدطور تصادفی به

روش دو نمونه بوه نسبی بذر ) رطوبتتعیین شامل بذر 

 12موودت گووراد بووه سووانتی ۀدرجوو 113دمووای در  آون

ی و یتوا  111تکورار   8)تووزین   ، وزن هزاردانوه (ساعت

 111 ۀ)تووزین یو  نمونو    خلوو   ،محاسبات بعودی( 

و  هووا و محاسووبات الزم( گرمووی، جداسووازی ناخالصووی

موانی بوه روش   بذر )زنده ۀفیزیولوژیکی تودمش صات 

المللی نبراساس مقررات انجمن بی آزمایش تترازولیوم(

اساس نتایج،  بر .شدن تعیی ،(ISTA, 2009)  آزمون بذر

درصود، رطوبوت    21موانی   بوذر دارای زنوده   هاینمونه

 1/23درصد و وزن هزاردانوه   11درصد، خلو   3/13

 . ندبود گرم

عودد بوذر سوالم     31ابتدا برای آزمایش جذب آب، 

بووا توورازوی حسوواس  ( ییتووا 11تکوورار  چهووار)در 

(Sartorius- TS 153S, d=0.001gr)   وزن شود و در

دیوش  روی کاغذ صافی مرطوب داخل پتری اقتدمای ا

 متری قرار گرفت. بذرها طی فواصول زموانی  سانتی 11

از سووووواعت  38و  33، 13، 8، 7، 5، 3، 3، 3، 1 ،5/1

ظر  خارج شدند و پا از خش  کوردن سوطحی بوا    

کاغووذ صووافی دوبوواره وزن شوودند. درصوود جووذب آب  

خش  تعیین  ۀبذر بر مبنای تود ۀعنوان افزایش تود به

 (.   2002et alBaskin ,.) شد

سواعت در آب   38مودت  به الزم یبذرها ادامه،در 

 پنج ۀبه اندازسپا ؛ (5Willan, 198) شدند اندهخیس

استریل مرطوب م لوط شدند و در  ۀبرابر حجم با ماس

هوای حواوی    گرفتند. کیسوه  اتیلنی قرارهای پلیکیسه

   تیموار گورم   م لووط بوذر و ماسوه ابتودا تحوت پویش      

  هووای م تلووف طووی موودت (گووراددرجووۀ سووانتی 31)

هور یو  از    در پوی . قرار گرفتند هفته( 13و  8، 3، 1)

 51، بذرها در قالب سوه تکورار  گرمتیمار پیشهای دوره

 (GA3)اسویدجیبرلی    هایمحلولهر ی  از در ی یتا

قسوومت در  1111و  511، 351، 1هووای  بووا غلظووت 

 3، 1، 1 هوای با غلظت( H2O2)ب اکسیژنه آو  1میلیون

از  پاو  شدند قرار داده ساعت 33 مدتبه درصد 3و 

درجوۀ   3-3)  گوذاری سورد  شرای  الیوه این مرحله در 

مشاهده و . کنترل رطوبت، شدند دادهقرار ( گراد سانتی

 و طور هفتگوی بهتیمارها در زنی جوانه هایهثبت پدید

انجوام   گرم( تیمار پیش ۀ)با احتساب دور هفته 31 طی

 13و  8، 3، 1مدت بهبذرهایی که عبارت دیگر، هب .شد

 داشوتند گوذاری گورم قورار    تیموار الیوه  هفته در پیش

هفتووه در   31و  33، 32، 31موودت  ترتیووب بووه   بووه 

زنی آنها ثبوت  و جوانه گذاری سرد نگهداری شدند الیه

 بورای  مناسوب  دوره طوول  کوه  اسوت . شایان اکر شد

 و هفتوه  11 حودود  در افورا  جونا  زنوی جوانه بررسی

 اسووت سوورد گووذاریالیووه در هفتووه 31 تووا حووداکثر

(Baskin and Baskin, 2014 .)وجووود  ، بووابنووابراین

 بوین ) ردسو  گذاریالیه در قرارگیری زمانطوالنی بودن 

 تموامی  (،م تلوف  تیمارهوای  در هفتوه  31 تا هفته 31

هفتوه در   11-31 طوی  زنیجوانه قابلیت دارای بذرهای

ا بو  ایون اسوت کوه    موکدکه  دزدن جوانه خالل این زمان
 
1 Part per million (ppm) 
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  زنووویجوانوووه، افووورا بوووذرهایسرشوووت توجوووه بوووه 

  داده اسوووووت رخ سووووورد گوووووذاری الیوووووه ۀدور در

(Phartyal et al., 2003) .ی بووذرها ،حووال ایوون بووا

ژرمیناتور انتقال یافتنود، اموا   گرم به محی   نزده جوانه

. در ایون  مشواهده نشود  زنوی  در این محی  هیچ جوانه

 )خوروج  1زنوی جوانوه چون درصود  ی هایمولفه تحقی ،

، 3زنیشروع جوانه زمان، (مترمیلی 3به اندازه چه یشهر

بوا   3درصود  51زنوی  زموان جوانوه  و  3زنیسرعت جوانه

محاسوبه و   1 های مربوط در جودول استفاده از فرمول

 تعیین شد.

گذاری چهار سطح و  . الیه1هر کدام از دو آزمایش 

سوطح و   3گوذاری   . الیه3اسیدجیبرلی  چهار سطح؛ 

 کوامالً  ۀبر مبنوای طورح پایو   اکسیژنه چهار سطح،  آب 

توایی   51تکورار  سوه  بوا  و فاکتوریل  صورتبهتصادفی 

زنوی و  های حاصول از درصود جوانوه   انجام گرفت. داده

)نسو ه   SPSS افوزار پارامترهای آن با اسوتفاده از نورم  

. ابتودا شورط نرموال بوودن     شودند آمواری   ۀتجزی( 12

و همگنووی Wilk-Shapiroکموو  آزمووون هووا بووه داده

بررسوی شود.     Leveneآزمون کم  ها بهواریانا داده

GLMواریووووووانا بووووووا آزمووووووون    ۀتجزیوووووو

(General Linear Model)  هوا بوا   و مقایسه میوانگین

 .گرفتانجام  Tukey-HSD (15/1p <)آزمون 

 های آنلفهؤزنی و مجوانه ۀدر محاسب شدهرواب  استفاده -1 جدول

 منبع فرمول زنیجوانه فهمول

  n*100/N (G) زنیجوانهدرصد 

  Powell,2012 andMatthews چهریشه خروج تا آب جذب شروع از شده طی زمان یزنشروع جوانه زمان

  S= (N1 x 1) + (N2 – N1) x 1/2 + ... (Nn– Nn-1) x 1/n ., 1991et alWardle زنیجوانه سرعت

 T50= ti + {(Nx/2)-ni}*(ti-tj) / ni-nj Josep and Maria, 2002   درصد 51 یزنجوانه زمان

 n زدهجوانه بذرهای تعداد

 N شدهکاشته بذرهای تعداد

 N1, N2, N3….Nn اول، دوم، سوم....  هایروز ۀزدجوانه یبذرها تعداد

 Nx (T50)  فرمول)در  زدهجوانه بذرهای کل تعداد

 ni< N/2 < nj ni , njکه  یوقت tjو  ti یزهازده روجوانه یبذرها یتجمع تعداد

 

 نتایج

طوی  قفقوازی    کیکمبررسی روند جذب آب در بذر 

 ۀافزایش تود ۀکه بیشین دادساعته نشان  33 ۀی  دور

 33 طوی درصود و   31ساعت اول به حدود  در نیمبذر 

 درصود وزن تووده اولیوه رسوید     11نزدی  بوه  ساعت 

گفت پوسوته چووبی    توانمی . به این ترتیب(1 )شکل

 پذیر است. نسبت به آب نفوا ،بذر این گونه

 ای را درهفتوووه 13و  8بوووذرهایی کوووه مووودت   

 گذارییهال ۀدور یپا از ط ،گرم گذراندند گذاری الیه

هوای   شان دیرتر و به ترتیوب در هفتوه  زنیجوانه سرد،

و  31 ترتیب توا هفتوه  آغاز شد، طوری که به 35و  33

اشت و سپا تا انتهای دوره ثابوت  روند افزایشی د 35

گذاری گرم را طی نکردند ماند. البته، بذرهایی که الیه

( شووروع بووه 11 چنوود هفتووه زودتوور )یعنووی در هفتووۀ

 تراکمووی طوووربووه 32زنووی کردنوود و تووا هفتووه  جوانووه

 گوذاری الیه هفته چهارکه  ییداشتند. بذرها زنی جوانه

شود و  شوروع   11زنی شان در هفتۀ ، جوانهگرم شدند

به پایوان رسوید و سوپا توا پایوان دوره       38در هفته 

 1333 (.3ثابت ماند )شکل 

 
1  Germination percentage 
2 Lag time  
3 Germination speed 
4 T50 
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گوذاری و غلظوت   مطاب  آنالیز واریانا، تأثیر الیوه 

اسید جیبرلی  و نیز تأثیر متقابول آن دو، بور صوفات    

طوور مشوابه، تواثیر    دار بود. بوه زنی معنیم تلف جوانه

قابل آن دو گذاری و غلظت آب اکسیژنه و تأثیر متالیه

(.3بود )جودول   دار زنی نیز معنیبر دیگر صفات جوانه

 

 قفقازی سالم کیکم هایبذر ۀوسیلبهمنحنی روند جذب آب  -1شکل 

 

 
 تیمار گرم  پیشمدت ثیر أتحت ت قفقازی تجمعی بذر کیکم زنیدرصد جوانه -3 شکل

 هفته( 31سرد  -گذاری گرم الیه ۀ)در دور

 

 قفقازی  بذر کیکم یزنجوانههای لفهؤمبر ها  محرک و غلظت یگذاریهو متقابل ال یاصلهای اثر یاناروا یزآنال -3جدول 

 یزنرصد جوانه د یزنزمان شروع جوانه یزنسرعت جوانه %51 یزنزمان جوانه
d.f. ییرمنابع تغ  

P value F value P value F value P value F value P value F value 

 یگذارهیال 3 1/313 <111/1 3/51 <111/1 8/17 <111/1 15/7 <113/1

ج
 
یبرلی

 

 غلظت 3 1/32 <111/1 1/37 <111/1 3/3 <111/1 83/3 <117/1

 غلظت× یگذارهیال 1 81/5 <111/1 7/17 <111/1 13/8 <111/1 31/3 <132/1

 یگذارهیال 3 3/372 <111/1 3/112 <111/1 7/17 <111/1 83/18 <111/1

آ
ب اکس

یژنه
 

 غلظت 3 3/23 <111/1 8/15 <111/1 2/12 <111/1 17/13 <111/1

 غلظت× یگذارهیال 1 3/13 <111/1 7/37 <111/1 1/15 <111/1 38/13 <111/1
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تیمووار پوویشزنووی در درصوود جوانووه بیشووترین 

هفتوه )بودون اسوتفاده از     13مودت  گرم به گذاری الیه

بود. در شورای   درصد  3/27به میزان  (یبرلی جیداس

هنگووامی کووه از   ،گووذاری گوورم الیووه ۀدور ۀبیشووین

 ۀدر همو   ،اکسویژنه اسوتفاده شود    اسیدجیبرلی  و آب

 درصوود  73تووا  71زنووی بووه ترتیووب، هووا جوانووهغلظووت

 (.  3درصد بود )جدول  23تا  38( و 3)جدول 

بودون   گفوت توان می 3و  3 هایتوجه به جدول با

ذاری(، بوا افوزایش   گو  استفاده از محرک )فق  در الیوه 

زنی زودتر آغاز زمان شروع جوانه ،گذاری گرم الیه ۀدور

زنی بدون استفاده از محورک )فقو    شد. سرعت جوانه

گذاری گورم و نیوز   الیه ۀگذاری(، با افزایش دوردر الیه

ها رونود  در برخی غلظت ،در شرای  استفاده از محرک

در افزایشی داشت )حدود چهار بذر سبزشده در هفتوه  

زنوی  عکا، زمان جوانوه  هفته گرم(. بر 13گذاری الیه

گوذاری(، بوا   هم بدون استفاده از محرک )فق  در الیه

گذاری گرم روند کاهشوی نشوان داد.   الیه ۀافزایش دور

 51ای  هفتوه  13گذاری گورم  الیه ۀدر حقیقت، در دور

 ششم، و در شرای  اعموال اسوید   ۀدرصد بذرها در هفت

هوای هفوتم و   کسویژنه بعود از هفتوه   ا  جیبرلی  و آب

 هشتم سبز شدند.

 13 و 8 ویووژهبووه) گوورم گووذاریالیووه هووایدوره در

 و جیبرلیو   اسید به که بذرهایی در زنیجوانه ،(هفته

  شوود آغوواز زودتوور بودنوود نشووده آغشووته اکسوویژنهآب

  (.3)شکل 

  یبرلی ج یدو استیمار گرم   پیشمدت  یرثأحت تقفقازی ت  بذر کیکم یزنجوانه هایلفهؤم یهایانگینم ۀیسمقا -3 جدول

 تغلظ دورۀ  پیش تیمار گرم )هفته(

 (گرم/لیترمیلی)
 مولفه

13 8 3 1 

1/3 ± 3/27  Aa 7/3 ± 1/55  Ba 7/3 ± 7/35  Ba 2/1 ± 1/13  Ca 1 
 درصد

زنیهجوان  
 

5/3 ± 1/71  Ab 2/1 ± 1/37  Bb 1/1 ± 3/13  CC 1/1 ±   1/3  Cb 351 

7/3 ± 1/73  Aab 3/3 ± 3/31  Bb 3/3 ± 1/32  Bab 3/1 ±   7/8  Cab 511 

1/3 ± 1/73  Aab 3/3 ± 7/32  Bb 7/1 ± 7/32  Bb 3/3 ± 3/13  Ca 1111 

3/1 ± 7/13  Cd 3/1 ± 3/17  Bb 5/1 ± 1/15  BCab 3/1 ± 3/31  Aab 1 
شروع  زمان  

ی زن جوانه

 )هفته(

5/1 ±1 /35  Aa 8/1 ± 7/11  BCab 7/1 ± 7/12  Ca 1/1 ± 1/33  ABa 351 

5/1 ± 1/31  ABb 1/1 ± 1/31  Aa 1/1 ± 1/13  Cb 3/1 ±  7/17  BCb 511 

5/1 ± 1/12  BC 8/1 ± 3/33  Aa 1/1 ± 1/11  CC 1/1 ±   /18  Bb 1111 

3/1 ±   1/3  Aa 1/1 ±   7/3  Aa 3/1 ±   5/3  Aa 1/1 ±   3/1  Ba 1 
   سرعت

ی زنجوانه

ته(تعداد/هف)  

3/1 ±   7/3  Aa 1/1 ±   5/1  Bb 3/1 ±   1/3  Ba 1/1 ±   1/1  Ba 351 

7/1 ±   2/3  Aa 3/1 ±   8/3  Bb 5/1 ±   1/3  Ba 3/1 ±   3/1  Ba 511 

3/1 ±   2/3  Aa 3/1 ±   1/3  Bb 3/1 ±   1/3  Ba 3/1 ±   8/1  Ba 1111 

1/1 ±   3/7  Ba 1/1 ±   1/7  Bb 3/1 ±   1/7  Ba 1/1 ±   8/1  Aa 1 
  زمان

 %51یزن  جوانه
 )هفته(

1/1 ±   1/8  Aa 1/3 ±   2/1  Aab 3/1 ±   8/2  Aa 5/1 ± 8/11  Aa 351 

3/1 ±   1/2  Aa 1/1 ±   1/2  Aab 3/1 ±   7/8  Aa 8/3 ±   8/1  Aa 511 

3/1 ±   1/2  Aa 1/1 ± 7/11  Aa 2/1 ±   3/1  Aa 5/1 ±   5/8  Aa 1111 

 )سطوح غلظت( است.  ها در هر ستون تفاوت ۀدهند تیمار گرم( و حرو  کوچ  نشان )اثر پیش  ردیف  هر ر دردا های معنی بزرگ مبین تفاوت  حرو 
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 یژنهاکسآبتیمار گرم و  ثیر مدت پیشأقفقازی تحت ت  زنی بذر کیکمهای جوانهلفهؤهای ممیانگین ۀمقایس -3جدول 

 غلظت ()هفته گرم ماریت شیپ  ۀدور

)%( 
 مولفه

13 8 3 1 

1/3 ± 3/27  Aa 7/3 ± 1/55  Ba 7/3 ± 7/35  Ba 1/3 ± 1/13  Ca 1 

درصد 

یزن جوانه  

2/5 ± 5/38  AC 7/3 ± 3/11  Bb 7/1 ± 5/8  Bb 1/1 ±   7/2  Bab 1 

3/3 ± 1/57  AbC 5/3 ± 1/18  Cb 8/3 ± 1/31  Ba 7/1 ±   8/3  Db 3 

5/3 ± 3/23  Aab 7/1 ± 1/31  Cb 3/3 ± 7/37  Ba 7/1 ±   5/8  Dab 3 

7/1 ± 7/13  CC 7/1 ± 3/17  BbC 1/1 ± 1/15  BCa 7/1 ± 3/31  Aab 1 
شروع زمان  

یزن جوانه  

 )هفته(

3/1 ±3/33  Aa 2/1 ± 1/31  Ba 1/1 ±1/18  BCa 7/1 ±  /12  CC 1 

1/1 ± 1/31  Bb 5/1 ± 7/17  Cb 7/1 ± 7/11  Db 7/1 ±  /31  ACa 3 

1/1 ± 1/15  ABC 5/1 ± 7/13  BCC 1/3 ±   1/1  Cb 5/1 ± 7/12  AC 3 

3/1 ±   8/3  Aa 1/1 ±   7/3  Aa 3/1 ±   5/3  Aa 1/1 ±   3/1  Ba 1 
  سرعت

ی زنجوانه

 )تعداد/هفته(

3/1 ±   7/3  Aa 1/1 ±   3/1  Bb 1/1 ±   7/1  Bb 1/1 ±   3/1  Ba 1 

3/1 ±   1/3  Aa 1/1 ±   7/1  Bb 1/1 ±  3 /3  Bab 1/1 ±   1/1  Ba 3 

3/1 ±   8/3  Aa 3/1 ±   1/1  ABb 3/1 ±   3/3  Aa 1/1 ±   3/1  Ba 3 

1/1 ±   3/7  Bb 1/1 ±   1/7  Aa 3/1 ±   1/7  Ba 1/1 ±   8/1  Aa 1 
  زمان

 %51یزن جوانه

)هفته(   

3/1 ±   1/8  Aa 3/1 ±   1/2  Aa 2/1 ±   1/2  Aa 2/1 ±   8/7  Ba 1 

8/1 ±   8/2  Aab 3/1 ±   5/8  Ba 1/1 ±   3/2  Ba 2/1 ± 5/17  Aa 3 

3/1 ±   7/2  Aab 5/1 ±   5/2  Aa 1/1 ±   5/8  Aa 1/3 ±   8/2  Ba 3 

 ها در ستون )سطوح غلظت( است. تفاوت ۀدهندتیمار گرم( و حرو  کوچ  نشان دار در ردیف )اثر پیش های معنی حرو  بزرگ مبین تفاوت
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جیبرلیکسیدا  آب اکسیژنه 


 

 

 

 
 

  

 هفته(  31سرد -گذاری گرم)در دورۀ الیه گرم تیمار پیش دوره اثر مقایسۀ -3کل ش

  قفقازی  کیکم بذر زنیجوانه بر هامحرک غلظت و
 هفتوه  13 گورم  تیموار  پویش ( د) هفتوه،  8 گرم تیمار پیش( ج) هفته، 3 گرم تیمار پیش( ب هفته، صفر گرم تیمار پیش با اسید جیبرلی ( الف)

 هفته 13 گرم تیمار پیش( ض) هفته، 8 گرم تیمار پیش(  ) هفته، 3 گرم تیمار پیش( ش) هفته، صفر گرم تیمار پیش با هاکسیژنآب( س)

 

 بحث

دار  ثیر قوی، مثبت و معنوی أنتایج این تحقی  بر ت 

 درصوود یشگوورم بوور افووزا تیمووار یشپوو ۀافووزایش دور

 کویکم  ۀآن در بذر گون صفاتو تغییر مثبت  یزن جوانه

 تیموار  یشپو  گذاری سرد تاکیود دارد. طی الیهی قفقاز 

گوذاری  گرم سبب افوزایش اثرب شوی الیوه    یگذاریهال

 ۀدور ۀثیر بیشوین أطوری که تحت ت ،شدسرد در بذرها 

گوذاری سورد    الیوه  در پیهفته گرم(، و  13این تیمار )

درصود(   27حوداکثر )حودود    یزنو  جوانوه  ،هفته( 31)

بوه  گذاری سورد  یهکه الاست درحالیاین مشاهده شد. 

گوذاری گورم( توانسوت    تیمار الیوه  یشپ)بدون ی یتنها

. واداردزنووی درصوود از بووذرها را بووه جوانووه  13فقوو  

م تلوف   توأثیر بوه   زمینوه  در ایون  همینین محققوان 

زنوی بوذر شوامل    گورم در تحریو  جوانوه    تیموار  یشپ

 س الف

 ش ب

   ج

د

D 
 ض
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افزایش نفواپذیری آندوکارپ اسوت وانی، نورم کوردن    

هوای نوارس در   جنوین رشد ل های چوبی، تکمیپوسته

کمو   و نیز  ،رفوفیزیولوژی وهای دارای خواب مگونه

اشواره   ،برای شکست برخی انوواع خوواب فیزیولوژیو    

 Baskin and ., 2002; et alBaskin) انوودکوورده

Bonner and Karrfalt, 2008Baskin, 2004; .) 
گوذاری سورد بورای    اسوتفاده از الیوه  کلوی،  طوور به

های  موف  در مورد گونهتیماری  بذر زنیتحری  جوانه

کرکوو   سویاه  توان بوه می ،از جمله .شده است بیانافرا 

  یووا افوورای چنوواری  (،1313)صوولواتی و همکوواران،  

A. platanoides L. ،(Baskin and Baskin, 2014) ،

A. trautvetterii، (Yilmaz, 2006 )یا  افرای تراتوتری

 Wall. ex. BrandisAcer caesium یوا   ییافرای هیمالیاو 

(Phartyal et al., 2003) که شکست خوواب   اشاره کرد

گذاری سرد بوین  فیزیولوژی  عمی  در آنها نیازمند الیه

هفته است. این درحالی است کوه اسوتفاده از    38تا  13

  از جملووه هوواافرا برخوویگووذاری گوورم فقوو  در  الیووه

A. circinatum Pursh. (71-31  گورم   گذاری الیهروز

 ای ، افرای ص ره(گذاری سرد روز الیه 11-181پا س

گرم و  گذاری الیهروز  181تا )  .A. glabrum Torr یا

گووزارش شووده اسووت   (گووذاری سوورد الیووه روز 181

(Bonner and Karrfalt, 2008  در مورد افرای کورب .)

درصوود( در  53زنووی )بیشووترین درصوود جوانووه  نیووز

سورد اتفواق   روز  153روز گرم و سپا  83گذاری  الیه

 . (1313)ناصری و طبری،  افتاد

گرم و سرد مورد نیواز   گذاری الیهر کل، از نظر مدت د

مشوابهت  ، قفقوازی   زنوی، بوذر کویکم   برای تحری  جوانه

 و  .A. ginnala Maxim بووووا افراهووووایزیووووادی 

A. circinatum  وA. campestre سووتا نشووان داده .

 أمبود  ( بوا مطالعوه بوذر کویکم    1382البته، نصویری ) 

 ماه 7مدت چهارطاق اردل، سرمادهی در بستر ماسه به

تیموار  درصود بوذرها شود     33زنوی  که سبب جوانوه  را

 کوه  حوالی در  دکور شکست خواب بذر معرفی مناسب 

°در دمای متنواوب  گذاری گرم الیه
C35-15  سوپا و 

زنوی  به جوانوه ، مال سرما طی سه ماه در بستر ماسهاع

بنودی جدیود    سوته در دشود.  منجور  درصود   37حدود 

شکست خواب سطوح م تلفی از رفع برای  ،خواب بذر

از  ،رفوفیزیولوژیووو وفیزیولوژیووو  و م هوووایخوووواب

  اسوووت  شووودهاسوووتفاده سووورد -گووورم گوووذاری الیوووه

(Baskin and Baskin, 2014) .تووان  موی  ،کلوی طوربه

گوذاری سورد   های طوالنی الیوه لزوم دورهاظهار داشت 

زنوی، در  ز شوروع جوانوه  هفته( پویش ا  17تا  13)بین 

بور  در تحقی  حاضور  شده استفاده یهاتیمار یشپ تمام

وجود خواب فیزیولوژی  عمیو  در بوذر ایون    احتمال 

 (.Baskin and Baskin, 2004) داردداللت گونه 

 یو ارتقوا  بوذر  زنوی تسوهیل فراینود جوانوه    ،اصوالً

هوا  از فراگیرتورین روش  هوا کم  هورمونبهصفات آن 

تووان   .(Mehanna et al., 1985)ت شوده اسو   تلقوی 

گوذاری سورد   تحت الیهبذر  غلبه خواب ها درجیبرلین

 A. caesium, A. pseudoplatanus) های افرادر گونه

A. saccharum Marsh.) گوووزارش شوووده اسوووت 

(., al etPhartyal  ;her, 1981cGoldstein and Loes

 هوم  ،اسید جیبرلیو   اثرقفقازی   در بذر کیکم .(2003

زیوادی بوا    تشابهدر نتایج کلی و هم در روند تغییرات، 

بوا   .دهود  موی  شرای  عدم استفاده از این ترکیب نشان

زنوی، زموان شوروع    جوانهدرصد )صفات  ۀدر کلیاینکه 

 51زنوی  زنوی و زموان جوانوه   ، سرعت جوانوه زنیجوانه

دار یووا  کوواهش جز ووی )بوودون تفوواوت معنووی ( درصوود

ای  عودم اسوتفاده از   شور نسبت بوه  ( ی اندکدار معنی

ایون  توجوه   شوایان  ۀشود. نکت مشاهده می این ترکیب

 ۀبوا افوزایش دور   متناسوب  ،تغییورات  رونود  ،است کوه 

 است.ترکیب این افزایش غلظت  گذاری گرم و نیز الیه

 کویکم  پاسخ بوذر  که توان اظهار داشت ، میدر مجموع

هوای دارای  مشوابه گونوه   ،قفقازی به اسوید جیبرلیو    

یولوژی  عمی  از جمله افرای قنودی اسوت   خواب فیز
(Nikolaeva, 1970, 1977) . 

عنووان   بوه  یژنهاکسو  آب تیمار یشثیر استفاده از پأت

یکی از ترکیبات اکسیدکننده بر شکست خواب بوذر از  

. (Jann and Amen, 1977)است   گذشته شناخته شده

قفقووازی پاسووخ   بووذرهای کوویکمدر تحقیوو  پوویش رو، 
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از نظور مقوادیر بیشوینه و رونود      کسیژنها آب به خوبی

 ،نود نشوان داد زنوی و صوفات آن    تغییرات درصد جوانه

غلظوت آب اکسویژنه و    ۀثیر بیشوین أتحت تو  کهطوری

درصود(   23) یزنو  جوانوه  ۀبیشین ،گرم تیمار یشپ ۀدور

 جیبرلیوو   نسووبت بووه اسووید  چشوومگیریافووزایش 

تحوت تواثیر    یزنو  جوانهدرصد( نشان داد. سرعت  73)

 ۀاکسوویژنه، بووا افووزایش دور هووای م تلووف آب غلظووت

هوا و  محرک تأثیریبیتیمار گرم )همانند شرای   یشپ

 جیبرلی ( افزایش یافت.   نیز اسید

 کویکم شکسوت خوواب بوذر     بوا اینکوه  کلی، طوربه

گرم  تیمار یشپ، اتفاق افتادنیز شرای  سرد قفقازی در  

 از. شود آن زنوی  جوانوه درصود  چشمگیر افزایش سبب 

شده، فقو  در  اعمال هایتیمارترکیب نوع  33موع مج

درصد مشاهده شود،   51زنی بیش از مورد جوانه هفت

گوذاری  الیوه  ۀدور ۀثیر بیشوین أمورد آنها تحت ت 7که 

جیبرلیوو  و  بووا اعمووال اسوویدبووود. هفتووه(  13)گوورم 

 ،گووذاری گوورم(اکسوویژنه )بوودون اسووتفاده از الیووه  آب

و سورعت  درصود   5/8و  3/13ترتیوب از  زنی بوه  جوانه

البتووه،  .تجوواوز نکوورددو عوودد در هفتووه  ازی زنوو جوانووه

ثیر مثبت افزایش غلظوت  أت ۀدهندروندهای کلی نشان

گوذاری   با الیوه  همراه آنو اثر افزایشی  اسیدجیبرلی 

 است.   بوده های مورد بررسی لفهؤبر مگرم 

بورای رفوع    اظهوار داشوت  تووان  موی  ،این ترتیببه

  گووذاریالیووه اسووتفاده از ازیقفقوو  کوویکمخووواب بووذر 

 ،هفتوه(  13 مودت بهگذاری گرم ویژه الیهسرد )به-گرم

 ،اکسویژنه  جیبرلیو  و آب  هوای اسوید  محورک جای به

، هوا هزینوه در جویی  کار و صرفهتر دلیل اجرای آسان به

گوذاری  الیوه  ۀممکن است با افزایش دورمنطقی است. 

اری تنها، یوا  گذهفته )در تیمار الیه 13گرم به بیش از 

 هووای اسوویدجیبرلی  و آبهمووراه بووا افووزایش غلظووت

زنوی  زنی و سایر صوفات جوانوه  اکسیژنه(، درصد جوانه

و شکسوت خوواب   ۀ تقلیل دوربرای رو، اینیابد. از ارتقا

کوار یوا    ۀادامو قفقوازی،   بوذر کویکم    زنی افزایش جوانه

 شود. می پیشنهاد دیگر یهاروشکارگیری  به
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Abstract 

In order to break dormancy and germinate the seeds of Caucasian maple, they were collected 

from altitude of 1900 m of Googli Forest located in Savadkooh (north of Iran). Following pre-

treatment of warm stratification (0, 4, 8, 12 weeks with 20°C), the seeds were soaked for 24 

hours in two separate examinations 1) GA3 (0, 250, 500, 1000 mg/lit) and 2) H2O2 (0, 1, 2, 

3%) and immediately moved into cold stratification environment (4°C, for 41 weeks, with 

consideration of warm stratification period). Both examinations were carried out as factorial 

with three replicates based on completely randomized design. Water absorption test revealed 

that in spite of the hard coat, the seeds were permeable to water. Results emphasized the 

positive effects of warm pretreatment on germination characters, whereas seed germination 

increased from 13 to 76% and germination speed from 1.4 to 3.8 unit/week. However, the lag 

time decreased from 20 to 13 weeks and germination period of 50 percent of seeds (T50) from 

10 to 6 weeks. Influence of GA3 and H2O2 increased with increase of concentration as well as 

warm stratification period, whereas GA3 in 500 and 1000 mg/lit was 64% and H2O2 in 2 and 

3% was 56 and 73%, respectively. With increasing warm pre-treatment period, the general 

trend of germination speed enhanced in all concentrations of both promoters. Generally, 

stratification (warm-cold) without using the promoters mentioned here is easier and more 

economic for dormancy breaking of Caucasian maple seed.  

Keywords: Acer monspessulanum subsp. Ibericum, Dormancy breaking, Seed germination, Warm 

stratification.  
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