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  چکیده

بذر  یزنبر جوانهسرمایی چینهو  کیبرلیج دیمختلف اس يمارهایاثر تاین پژوهش با هدف بررسی 
کالت واقع در شمال شرقی کشور که به دو شهرستان سرخس و کالت تعلق در جنگل پسته خواجهه پست

واحد شکل زمین موجود در منطقۀ  23پسته از  گونهابتدا بذرهاي بدین منظور انجام گرفته است.  ،دارد
سرمایی چینه هفت تیمار مختلف اسید جیبرلیک و ،و سپس در آزمایشگاه بذر شدآوري جمعمورد بررسی 

، درصد زنیارزش جوانهدر سه تکرار بر روي بذرها اعمال شد. بعد از انجام تیمارها صفاتی از قبیل 
 این پژوهش نتایج. با توجه به ندگیري شداندازه سرعت رشدو  زنیمیانگین مدت جوانه، زنیجوانه

بذر  سرعت رشدو  زنیمیانگین مدت جوانه، زنیارزش جوانه ،زنیدرصد جوانهتیمارهاي مختلف روي 
سرمایی، نسبت به تیمارهاي اسید ). تیمارهاي مربوط به چینه>01/0pداري داشته است (پسته اثر معنی

زنی بذر پسته داشته است و نیز بین و ارزش جوانهدرصد جیبرلیک، تأثیر بیشتري روي سرعت رشد، 
زنی دارند. کمترین مقدار سرمایی، تیمار شش و هشت هفته تأثیر بیشتري بر جوانهتیمارهاي چینه
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  مقدمه
پسته خودرو  ۀجنس پسته در ایران با سه گون

)Pistacia vera) بنه ،(Pistacia atlantica و (
هاي ) در اغلب جنگلPistacia khinjuk( لخونکک

وجود آورده هاي طبیعی بهمناطق خشک، رویشگاه
خودرو گیاهی مقاوم به خشکی است و  ۀاست. پست

گراد را نیز تحمل سانتی ۀسرماي زیر صفر درج
واقع در هاي خواجه کالت کند. این گونه در جنگلمی

ه و توجهی بودداراي تراکم قابلاستان خراسان رضوي 
 ,Fadaei( اصله در هکتار تراکم دارد 640یک الی 

خوراکی در  ۀطبیعی پست هايیشگاهرو). در واقع 2007
هاي جنگلی پوشش ۀخراسان رضوي یکی از مجموع

هاي اکولوژیکی کشور است که عالوه بر ویژگی
تحت پوشش  ۀمهمی بر زندگی مردم منطق اثرهاي

گونه درختان در  برداري از اینبهره خود گذاشته است.
ها گونه تودهه تا اینشدطول سالیان دراز موجب 

خوش تغییرات مناطق جنگلی دست دیگرهمانند 
وضعیت  در نتیجه .شوندو تخریب  شدهشدید 

جنگلی مربوطه بسیار  ۀپسته در منطق ۀگون زادآوري
نامناسب است. با توجه به وضعیت منطقه و عدم 

جامعی در  يهاپژوهشزادآوري ضرورت دارد تا 
از طرف  آید. عملبهبذر  زنیجوانه هايویژگیمورد 
با توجه به پتانسیل فراوان کشور براي گسترش دیگر، 

گیاهی الزم است ضمن افزایش  گونهاین  توسعهو 
کویرها، با انجام  هیحاشدر  ویژههبکشت آن  یرسطح ز

امور پژوهشی هر چه بهتر و بیشتر بر کیفیت و کمیت 
  پراکنش این گونه با ارزش بیفزاییم.

و کسب اطالعات در مورد مناطق خشک  پژوهش
اي از سطح اراضی کشور خشک که درصد عمدهو نیمه
تواند کمک بسیار مؤثري در گیرد میبر میرا در

 عمدهافزایش پوشش گیاهی داشته باشد. ویژگی 
خشک ایران تورانی در ارتباط با مناطق خشک و نیمه

نزوالت جوي که بارندگی کم و پراکنش بسیار نامنظم 
 Moradi et al. 2010 ،Moradi( استآن در طول سال 

and Zahedi Amiri, 2009 (یت عدم موفق سبب
  زنی و استقرار بذر شده است.جوانه

چه هاز مراحل بسیار مهم استقرار گیازنی جوانه
براي افزایش درصد ) و Aliyari et al., 2016است (
سرمایی، چینه مثلهاي مختلفی زنی بذر روشجوانه

هاي نوري و حرارتی، استفاده از دهی، تناوبخراش
مانند اسید  زنیجوانه ةکنندهاي مختلف تحریکمحلول

، اسید نیتریک، نیترات کیدسولفوریاسجیبرلیک، 
 اتیلن گلیکول وجود داردپتاسیم، تیوره، اتانول و پلی

)Copeland and McDonald, 2001 ،Zarafshar et 

al., 2012( .هاي مهم اسید جیبرلیک یکی از هورمون
که نقش بسیار مهمی در شکستن خواب و  استرشد 
 Nadjafi et al., 2006 ،Ghasemi( زنی بذر داردجوانه

Pirbalouti et al., 2007.(  
گاهی از تلفیق چند تیمار براي شکستن خواب و 

 Nadjafi et( شودزنی بذر استفاده میافزایش جوانه

al., 2006.( منظور تعیین بهترین در پژوهشی که به
زنی بذر بنه و کلخونگ انجام شد، روش جوانه

، تیمار کیدسولفوریاسسرما،  تیمارهاي مختلفی شامل
و سرما روي بذرها اعمال شد  کیدسولفوریاستلفیقی 

فیروزآباد، تیمار تلفیقی  ۀو نتایج نشان داد که در منطق
نیریز  ۀدرصد و در منطق 76و سرما با  کیدسولفوریاس

زنی را دارند درصد بهترین جوانه 5/63 تیمار سرما با
)Negahdarsaber et al., 2007 پژوهشدر ). همچنین 

 Pistaciaزنی بذر بنه (که روي جوانهدیگري 

atlantica انجام شد نتایج نشان داد که سرمادهی در (
 200و اسید جیبرلیک گراد دماي چهار درجۀ سانتی

زنی تیمارهاي مناسبی براي تحریک جوانه امپیپی
 ).Cheraghi et al., 2015هستند (
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اسید  انجام شده، هايپژوهشبا توجه به نتایج 
 Zarafshar et al., 2012 ،Khayat( جیبرلیک

Moghadam et al., 2014 ،Asaadi and Heshmati, 

 گرادسانتی ۀدرج 4سرمایی در دماي و چینه) 2015
)Zare et al., 2011 ،Khayat Moghadam et al., 

2014 ،Mollashahi et al., 2009 ،Cheraghi et al., 

2015 ،Nemati et al., 2016 ،Sharifi and Goldani, 

زنی بذر براي تحریک جوانه یمناسبهاي تیمار) 2016
زنی بذر بررسی جوانههستند.  گیاهی هايگونه

اسید نشان داد که  )Celtis australisداغداغان (
اثر بیشتري بر  کیدسولفوریاس نسبت بهجیبرلیک 

). همچنین Zarafshar et al., 2012( زنی داردجوانه
 Astragalusزنی بذر گون (روي جوانه پژوهشنتایج 

cicerزنی در اثر ) نشان داد که بیشترین درصد جوانه
 درجه 4در دماي اعمال تیمار تلفیقی سرمادهی 

 Khayat( آیددست میجیبرلیک به و اسیدگراد سانتی

Moghadam et al., 2014 در  کهاست  یدر حال). این
) Thymus transcaucasicusخراسانی (آویشن  گونه

 10ام و سرمادهی پیپی 100تیمارهاي اسید جیبرلیک 
 زنی بذرها داردروزه بیشترین تأثیر را بر جوانه 20و 
)Asaadi and Heshmati, 2015 .( هايپژوهشدر 

سخت مانند  ۀداراي پوست هايدیگري که بر روي بذر
یکاس ) و س.Datura innoxia Millتاتوره (بذر 

)Cycas revolute L. نتایج نشان داد که  شد،) انجام
زنی اسید جیبرلیک تیمار مناسبی براي افزایش جوانه

 ,.Hojati et al., 2008 ،Fattahi et al( بذر است

روي بذر شده  انجام پژوهشدر همچنین  .)2015
گراد اثر سانتی ۀدرج 4تیمار سرما در دماي  ،نمدار

 ,.Mollashahi et alداشت (زنی بر جوانهبسیار مؤثري 

2009 .(  
زیادي در ارتباط با ارقام و  هايپژوهشتاکنون 

 Parsa and( است شده انجام باغی پستۀهاي پایه

Karimian, 1975 ،Behboodian et al., 1986 ،
Martinez-Pallé et al., 1995 ،Sepaskhah and 

Maftoun, 1988 ،Sepaskhah et al., 1985، Abtahi, 

 پستۀ خودرو و وحشیهاي ولی بر روي توده) 2001
 یا و پایه عنوانبه استفاده امکان که ایران در موجود
امعی ج آزمایش دارند را اصالحی کارهاي در استفاده

 صورت نگرفته است.

خشک در مناطق خشک و نیمه وحشی پسته گونه
تورانی پراکنش داشته که در این مناطق با توجه -ایران

خشکی  دورهبه سطح تبخیر و تعرق باال و 
)، Moradi and Zahedi Amiri, 2009مدت (طوالنی

 Dewanاغلب مشکالت شوري خاك وجود دارد (

and Famouri, 1964( با توجه به اهمیت و  بنابراین؛
 و خشک مناطق در وحشی پستۀهاي گستردگی گونه

 خشک که اغلب با مشکل شوري مواجه هستندنیمه
)Dewan and Famouri, 1964و مشکالت ( 

و ) Negahdarsaber et al., 2007( آن زنیجوانه
 هايپژوهشبا توجه به اینکه نتایج برخی همچنین 

تواند اثر نشان داده که اسید جیبرلیک تا حد زیادي می
 سببزنی مهار کرده و بازدارنده شوري را بر جوانه

 ,Amooaghaie( زنی بذر شودافزایش سرعت جوانه

، بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثر )2014
سرمایی بر جیبرلیک و چینه تیمارهاي مختلف اسید

 شده از جنگل آوريعخودرو جم ۀزنی بذر پستجوانه
  خواجه کالت انجام شده است.

  هامواد و روش
  مورد بررسی ۀمنطق

این پژوهش در جنگل پسته خواجه کالت واقع در 
شمال شرقی کشور که به دو شهرستان سرخس و 

جغرافیایی  محدودهاست.  شدهکالت تعلق دارد انجام 
 و شرقی طول 60° 36' تا 60° 22' بررسیمورد  ۀمنطق
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است و در استان  شمالی عرض 36° 38' تا °36 26'
 مورد منطقۀ همچنین. خراسان رضوي واقع شده است

 دامنۀ در و داشته وسعت هکتار 13250 بررسی
؛ متر از سطح دریا گسترش دارد 1184 تا 540 ارتفاعی

 ۀدر دامن Pistacia vera ۀاما بیشترین تراکم گون
شود. متوسط میمتر دیده  1200تا  900ارتفاعی 

متر و میلی 9/190ترتیب بارندگی و دماي سالیانه به
  گیري شده است.گراد اندازهدرجه سانتی 1/18

  پژوهشروش 

 ۀپست ۀابتدا بذرهاي گون پژوهش براي انجام این
واحد شکل زمین موجود در منطقۀ مورد  23 ازوحشی 

سپس بذرهاي  ).1شد (شکل آوري جمعبررسی 
) متقال( ايپارچه هايکیسه در شدهآوريجمع

 درختان بذر آزمایشگاه پس از انتقال به شد و نگهداري
عملیات ، بع طبیعی دانشگاه تهرانمنا دانشکدة جنگلی

ها اجرا هاي موردنظر روي آناهی و آزمایشآزمایشگ
  .شد

  

 
برداري شدهو نقاط نمونه بررسیمنطقه مورد  موقعیت -1شکل   

Figure 1. Location of study area and sampling points 
  

زنی بهتر و از بین این پژوهش براي جوانهدر 
سرمایی، هورمون بردن رکود بذر از تیمارهاي چینه

جیبرلیک و همچنین از ترکیب این دو تیمار  اسید
شده عبارت استفاده شد. در واقع تیمارهاي اعمال

  بودند از:

 ساعت در آب خیسانده شد 48تیمار شاهد که  -1
)Control(  
مدت ام بهپیپی 500جیبرلیک با غلظت تیمار اسید  -2

  )G500,12 h(ساعت  12
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-ام بهپیپی 1000تیمار اسید جیبرلیک با غلظت  -3

  )G1000,24hت (ساع 24مدت 
ام پیپی 500تیمار تلفیقی اسید جیبرلیک با غلظت  -4
هفته در  سهمدت سرمایی بهساعت و چینه 24مدت به

  )G500, 24h & 3 WSt( گرادسانتی ۀدرج چهاردماي 
گراد سانتی ۀدرج چهارسرمایی در دماي تیمار چینه -5
  )4WStته (هف چهارمدت به
گراد سانتی ۀدرج چهارسرمایی در دماي تیمار چینه -6
  )6WStه (هفت ششمدت به
گراد سانتی ۀدرج چهارسرمایی در دماي تیمار چینه -7
  )WSt8ه (هفت هشتمدت به

 23شده از آوريجمعدر واقع بر روي بذرهاي 
)، هفت تیمار در 1نقطه در منطقۀ مورد بررسی (شکل 
گلدان کاشته  483سه تکرار اعمال شد و در مجموع 

 ابتدا بذرها سرماییآزمایش چینهشد. براي انجام 
هاي پالستیکی در داخل کیسه شد و سپسضدعفونی 
داده قرار  ،يماسه با نسبت مساو و تیرالبا مخلوط پ

به اي دو بار هفتهیافت. سپس سردخانه انتقال به  شد و
چینه  مدتو بعد از اتمام  انجام شدسرکشی ها نمونه

یک تیمار شاهد  اب و شدندآماده کشت  بذرها ،سرمایی
  شد.ساعت خیساندن در آب) مقایسه  48(فقط 
از نسبت مساوي  کاشت بذرها بستر ۀراي تهیب

ماسه شسته شده و پرالیت استفاده شد. پس از 
شستشوي ماسه در ظرف مخصوص و زدودن الي آن 

و سپس براي ایجاد  شدآن اقدام  کردنخشکنسبت به 
زهکشی و تهویه مناسب آن را با نسبت مساوي 

و در داخل ظروف پالستیکی  شدپرالیت مخلوط 
، 10 روف به طولاي شکل ریخته شد. ابعاد این ظدایره

 منظوربهمتر بود. ته ظرف سانتی 20و عمق  25 عرض
ایجاد زهکش مناسب براي محیط کشت در نقاط 

  هایی ایجاد شد.مختلف سوراخ

بعد از انجام تیمارها صفاتی از قبیل ارزش 
زنی و زنی، میانگین روز جوانهجوانهدرصد زنی، جوانه

ارزش براي تعیین گیري شد. سرعت رشد اندازه
  ).Czabator, 1962استفاده شد ( 1زنی از رابطۀ جوانه
  GV = MDG × PV  )1رابطه (

بیشینۀ  PVزنی، ارزش جوانه GVدر این رابطه 
 MDGزنی و زنی در طی دورة جوانهمیانگین جوانه
زنی روزانه که عبارت است از درصد میانگین جوانه

  آزمایش.نهائی جوانه زدن تقسیم بر تعداد روزهاي 
شود و بیان می T50 صورتبهسرعت رشد 

عبارت است از تعداد روزهاي الزم براي جوانه زدن 
براي این منظور از رابطۀ زیر  درصد از بذرها. 50

 شود:میاستفاده 
 T50 = ti +[(N /2− ni)(t j − ti)]/(nj − ni)  )2رابطه (

 niزده، تعداد کل بذرهاي جوانه Nدر این رابطه 
است  tjو  tiهاي زده در زمانتعداد بذرهاي جوانه njو 

 .Farooq et alباشد ( N+1/2<nj ni>که  یبه شرط

2004.(  
 روزمیانگین براي تعیین  پژوهشهمچنین در این 

ی، میانگین تعداد روزهاي الزم براي ظهور زنجوانه
چه مورد محاسبه قرار گرفت چه یا ساقهریشه

)Lampeter, 2008آزمایش قالب درها پس داده). س 
 از استفاده با تصادفی کامالً پایۀ طرح با فاکتوریل

قرار گرفت. با توجه  لیوتحلهیتجزمورد  SAS افزارنرم
ا ب موارد بیشتر در واریانس تحلیلهاي به اینکه روش

شود مگر آنکه فرض برابري واریانس استفاده می
 براي مختلفهاي فرض نابرابري واریانس در گروه

 همچنین و باشد معلوم قبل از پیوسته متغیرهاي
ازنظر  هاداده ابتدا پرت، هاداده حذفمنظور به

 و هاواریانس همگنی مانند واریانس تجزیه مفروضات
ین کار از آزمون همگنی ا براي. شد کنترل نرمالیته

Bartlet  و آزمون نرمالAnderson Darling  استفاده
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تحلیل واریانس و شد. براي مقایسات چندگانه از 
  .شدآزمون چند دامنه دانکن استفاده 

  نتایج
هاي عاملنتایج تجزیه واریانس اثر تیمارها بر روي 

طور نشان داده شده است. همان 1مختلف در جدول 

شود تیمارهاي مختلف بر روي ارزش که مشاهده می
مدت روز و ، میانگین زنیجوانهدرصد زنی، جوانه

داري داشته است سرعت رشد بذر پسته اثر معنی
)01/0p<.(  

  
  زنی و سرعت رشدزنی، میانگین مدت جوانهجوانهدرصد زنی، تیمارها بر ارزش جوانه اثر نتایج تجزیه واریانس -1جدول 

Table 1. Analysis of variance for treatments influence on germination value, germination percent, 
average time of germination and growing speed 

  منبع تغییرات
Source of 
changes 

درجه 
 آزادي
df 

 میانگین مربعات  
Mean square  

  

  
 زنیارزش جوانه

Germination 
value 

 زنیجوانهدرصد 
Germination 

percent 

 زنیهجوان روزمیانگین 
Mean day of 
germination 

سرعت 
 رشد
T50 

 ماریت
Treatments 

6   **0.5311 **110.3849 **16.0960 **0.6438 

  خطا
Error  

14   0.0057 1.0944 2.6036 0.0038 

 کل ضریب تغییرات
Total of CV%  

    11.0868 1.7464 5.6796 4.7592 

  درصد 99دار بودن در سطح احتمال = معنی**
**= Significance at 0.01 level 

  
زنی میانگین درصد جوانه ۀنتایج مربوط به مقایس

نشان داده شده است.  2در تیمارهاي مختلف در شکل 
جز زنی بذرها در تیمارهاي مختلف، بهدرصد جوانه

مدت ام بهپیپی 1000تیمار اسیدجیبرلیک با غلظت 
شاهد، با یکدیگر اختالف ساعت و تیمار  24

ارزش  ). با توجه به نتایج2داري دارند (شکل معنی
جز به )،3(شکل  زنی بذر در تیمارهاي مختلفجوانه

 نظرداري از تیمار اول بقیه تیمارها داراي اختالف معنی

سرمایی تأثیر چینه زمانمدتزنی هستند. ارزش جوانه
ته دارد. زنی بذرهاي پسداري بر ارزش جوانهمعنی

سرمایی هفته چینه 6زنی بذرها در تیمار ارزش جوانه
گراد بیشتر از دیگر تیمارها سانتی ۀدرج 4در دماي 

زنی بذرها در تیمارهاي است. همچنین ارزش جوانه
داري با تیمارهاي اسید جیبرلیک شاهد اختالف معنی

ام پیپی 1000ساعت و نیز  12مدت ام بهپیپی 500
  ساعت ندارد. 24مدت به
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 زنی در تیمارهاي مختلفمیانگین درصد جوانه ۀمقایس -2شکل 

Figure 2. Comparing mean of germination percent in different treatments 
  

  
 زنی در تیمارهاي مختلفمیانگین ارزش جوانه ۀمقایس -3 شکل

Figure 3. Comparing mean of germination value in different treatments 
  

نتایج حاصل از بررسی میانگین مدت روز براي 
نشان  4زنی بذر در تیمارهاي مختلف در شکل جوانه

داري داده شده است. با توجه به نتایج اختالف معنی
پنجم و بین تیمار شاهد و تیمارهاي سوم، چهارم، 

-ام بهپیپی 1000هفتم (تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 

ساعت، تیمار تلفیقی اسید جیبرلیک با غلظت  24مدت 
مدت سرمایی بهساعت و چینه 24مدت ام بهپیپی 500

 4سرمایی در دماي درجه، چینه 4هفته در دماي  3

سرمایی در دماي هفته و نیز تیمار چینه 4مدت درجه به
هفته وجود نداشت.  8مدت گراد بهسانتیدرجه  4

زنی بذر در تیمار اسیدجیبرلیک میانگین مدت جوانه
داري طور معنیساعت به 12مدت ام بهپیپی 500

 6جز تیمار تیمارها به ۀتیمارها بوده و بقی ۀبیشتر از بقی
گراد با سانتی ۀدرج 4سرمایی در دماي هفته چینه

  ).4دارند (شکل داري نیکدیگر اختالف معنی
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 زنی در تیمارهاي مختلفمیانگین مدت جوانه ۀمقایس -4شکل 

Figure 4. Comparing mean for time of germination in different treatments 
    

میانگین سرعت  ۀهمچنین نتایج مربوط به مقایس
مشاهده  5زنی در تیمارهاي مختلف در شکل جوانه

شود. با توجه به نتایج این پژوهش، سرعت رشد می
 ۀدرج 4سرمایی در دماي هفته چینه 6بذرها در تیمار 

تیمارها  ۀداري بیشتر از بقیطور معنیگراد بهسانتی
 ماننداست. این در حالی است که برخی تیمارها 

 ۀدرج 4سرمایی در دماي هفته چینه 4تیمارهاي 
 500گراد و تیمار تلفیقی اسیدجیبرلیک با غلظت سانتی

 3مدت سرمایی بهساعت و چینه 24مدت ام بهپیپی
داري گراد تفاوت معنیسانتی ۀدرج 4هفته در دماي 
تیمار اسیدجیبرلیک با غلظت  پژوهشندارند. در این 

کاهش سرعت  سببساعت  12مدت ام بهپیپی 500

زنی نسبت به حالت شاهد شد و تیمار جوانه
 24مدت ام بهپیپی 1000اسیدجیبرلیک با غلظت 

زنی بذر پسته داري روي سرعت جوانهساعت اثر معنی
نسبت به حالت شاهد نداشت. همچنین سرعت رشد 

 ۀدرج 4سرمایی در دماي هفته چینه 6بذرها در تیمار 
تیمارها  ۀري بیشتر از بقیداطور معنیگراد بهسانتی

مثل است. این در حالی است که برخی تیمارها 
 ۀدرج 4سرمایی در دماي هفته چینه 4تیمارهاي 

 500گراد و تیمار تلفیقی اسیدجیبرلیک با غلظت سانتی
 3مدت سرمایی بهساعت و چینه 24مدت ام بهپیپی

داري گراد تفاوت معنیسانتی ۀدرج 4هفته در دماي 
  رند.ندا

  

  
 زنی در تیمارهاي مختلفمیانگین سرعت جوانه سهیمقا -5شکل 

Figure 5. Comparing mean of germination speed in different treatments 
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  بحث
رکود در فیزیولوژي گیاهی کاربرد وسیعی دارد و  واژه

عبارت است از فقدان رشد در هر قسمت گیاه که در 
اثر عوامل داخلی یا خارجی ایجاد شده است. عواملی 

کنند شامل پوشش سخت که در بذر ایجاد رکود می
بذر، جنین رشد نکرده، جنین راکد، وجود مواد 

وه و بذر هاي مختلف میه رشد در قسمتدبازدارن
هاي مختلفی از بین توان به روشهستند. رکود را می

در این پژوهش براي بهتر ). Lampeter, 2008( برد
هاي مکانیکی و شیمیایی زدن بذرها آزمایشجوانه

زنی انجام گرفت. از عوامل شیمیایی بازدارنده در جوانه
توان به اسیدآبسزیک اشاره کرد که در این بذور می
شیمیایی در بذر  ةآوردن اثر این مادپائین براي پژوهش

استفاده شد. همچنین براي کاهش  جیبرلیناز هورمون 
سرمایی زنی بذر از چینهاثر عوامل مکانیکی بر جوانه

زدن براي بهتر جوانهگراد چهار درجۀ سانتی در دماي
که یک تیمار مناسبی براي تحریک  استفاده شد

 ,.Khayat Moghadam et al( زنی بذر استجوانه

2014 ،Mollashahi et al., 2009 ،Nemati et al., 

2016 ،Sharifi and Goldani, 2016 ،Zare et al., 

2011(.  
، بهترین تیمار براي پژوهشبا توجه به نتایج این 

 ۀدرج 4سرمایی در دماي هفته چینه 6زنی، تیمار جوانه
 شدهانجام  هايپژوهش). در 2گراد است (شکل سانتی

 Rezaei and( زنی بذر زرشکبر روي جوانه

Balandary, 2012 (و بذر کیکم )Acer 

monospessulanum ()Nasiri, 2008( سرمایی چینه
 پژوهشنتایج این زنی شد که با افزایش جوانه سبب

بین  زرشک از ۀدر گونهمچنین خوانی دارد. هم
برداري سرمایی و پوستتیمارهاي اسیدجیبرلیک، چینه

سرمایی بیشترین اثر را در ، چینهکیدسولفوریاسبا 
). Rezaei and Balandary, 2012( زنی بذر داردجوانه

) Acer monospessulanumکیکم ( ۀهمچنین در گون
 ,Nasiri( دهدزنی را افزایش میسرمادهی جوانه

2008.(  
هاي مختلف جیبرلیک با غلظت بررسی اثر اسید

 ۀزنی بذر گونبر روي شکست خواب و افزایش جوانه
و  Sekhavati) توسط Cerasus mahaleb( بمحل

)، نشان داد که بیشترین درصد 2011همکاران (
پی  1000زنی در تیمار بدون پوسته با غلظت جوانه

زنی بذرها در پژوهش جوانهاین در  اما است.ام پی
مدت ام بهپیپی 1000جیبرلیک با غلظت تیمار اسید

داري با تیمار شاهد نداشته ساعت اختالف معنی 24
) Acer monospessulanumکیکم ( ۀاست. در گون

افزایش درصد  سببکاربرد اسیدجیبرلیک، اگرچه 
استقرار  وجود این ابشود، زنی بذر میجوانه

 ,Nasiri( یابدها نسبت به شاهد کاهش میرستدانه

سرمادهی از طریق ایجاد تعادل هورمونی و  ).2008
اي از فرآیندهاي درونی دادن مجموعهتحت تأثیر قرار

 شودزنی میتحریک و سرعت جوانه سببو بیرونی 
)Nasiri, 2008 همچنین .(Negahdarsaber  و

زنی بذر گونه بنه به در بررسی جوانه) 2007(همکاران 
زنی در تیمار وانهاین نتیجه رسیدند که بیشترین ج

شود که علت آن مربوط به سرما حاصل می-اسید
-سخت بذر در تیمار اسید ۀشدن پوستترتر و نرمنازك
  است.سرما 

زنی بذر تأثیر سرعت جوانهبا توجه به اینکه 
ها در برابر عوامل مخرب زیادي بر روي مقاومت نهال

 ،)Ahmadloo et al., 2009 ،Grabe, 1976( دارد
زنی بنابراین با استفاده از بذرهاي با سرعت جوانه

توان موفقیت باالتري در عملیات کشت و باالتر می
  دست آورد.تکثیر گونه پسته به

در کل با توجه به نتایج این پژوهش کمترین 
 500زنی در تیمار اسیدجیبرلیک با غلظت جوانه مقدار
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 انجام پژوهشساعت بود. در  12مدت ام بهپیپی
 Asaadi and( آویشن خراسانی ۀگرفته بر روي گون

Heshmati, 2015و ( Prunus armenica )Bhan and 

Sharma, 2011 ( سرمایی حاضر چینه پژوهشمانند
این زنی شد. با توجه به نتایج افزایش جوانه سبب

سرمایی نسبت به تیمارهاي مربوط به چینهپژوهش، 
سرعت  ري بر رويجیبرلیک، تأثیر بیشت تیمارهاي اسید

و  اندداشتهزنی بذر پسته ارزش جوانه و درصد ،رشد
سرمایی، تیمار شش و هشت در بین تیمارهاي چینه

  .زنی دارندهفته تأثیر بیشتري بر جوانه
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Abstract 
Seed Germination of Pistachio is difficult naturally because of hard shell. Therefore, study and 
research on germination increasing of this species is very important. This study was conducted to 
investigate different treatments of gibberellic acid and stratification on seed germination of Pistachio 
(Pistacia vera) in Khajeh Kalat forest, which is located in the Serakhs and Kalat county in north west 
of Iran. To do so, Firstly seeds of Pistachio were collected from 23 land units of study area and after 
that, seven treatment of gibberellic acid and stratification in three replications were done on seeds. 
Then germination percent and speed, germination value and average time of germination were 
measured. Regarding to results of this study, there were significant relations between treatments and 
different factors of germination (p<0.01). Stratification treatments have more effects on germination 
compare to gibberellic acid. Also, Sixth and eighth weeks stratification have more effects on 
germination between other treatments. The lowest amount of germination was in 500 ppm acid 
gibberellic in 12 hours as well. 
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