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  هاي کاج بروسیا، تهران و بادامی زنی گونه بهبود صفات جوانه
  وري بذر در آب با استفاده از غوطه
  

  3 و مجتبی امیري2نور وحیده پیام*، 1وجیهه قندهاري

 شناسی و اکولوژي جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، د گروه جنگلارش آموخته کارشناسی دانش1
 شناسی و اکولوژي جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، استادیار گروه جنگل2

 شناسی و اکولوژي جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشجوي دکتري گروه جنگل3

  29/4/91: ؛ تاریخ پذیرش 30/8/90: یافتتاریخ در
  1چکیده

تواند تأثیر زیادي بر میزان عملکرد و کیفیت تولید داشته  یکنواختی و میزان سبز شدن بذور می
صرفه  زنی و استقرار گیاه را تقویت نموده و مقرون به کاري که بتواند جوانه بنابراین یافتن راه. باشد

زنی تکنیک  یکی از بهترین تیمارهاي افزایش قدرت جوانه.  استباشد از اهمیت باالیی برخوردار
در این روش بذور با آب و بدون استفاده از هر گونه ماده شیمیایی . باشد وري بذر در آب می غوطه

، 1(وري بذر در آب  زنی، تیمارهاي غوطه در این پژوهش با هدف بهبود صفات جوانه. شوند تیمار می
و کاج ) P. eldarica(، کاج تهران )P. brutia( بذور سه گونه کاج بروسیا بر روي)  روزه7 و 3، 2

سپس . صورت بلوك کامالً تصادفی انجام شد  تکرار و به3طور جداگانه با   به)P. pinea(بادامی 
زنی روزانه،  زنی، ماکزیمم میانگین جوانه زنی، قدرت جوانه زنی شامل درصد جوانه صفات جوانه
. زنی بررسی شد زنی و ارزش جوانه زنی، میانگین زمان جوانه نی روزانه، سرعت جوانهز میانگین جوانه

زنی در هر سه گونه تفاوت  نتایج پژوهش نشان داد که بین تیمارهاي اعمال شده و صفات جوانه
  .یابند وري بذر در آب بهبود می تأثیر غوطه داري وجود دارد و همه صفات مورد مطالعه تحت معنی

  

  زنی زنی، سرعت جوانه وري بذر در آب، قدرت جوانه  غوطه:اي کلیديه واژه
                                                

 mnoori_56@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
کاري که بتواند  اي حساس در فرایند تولید محصوالت گیاهی است؛ یافتن راه گیاهچه مرحله

تر از رطوبت خاك، عناصر غذایی و  زنی و استقرار گیاه را تقویت نموده و استفاده هرچه بیش جوانه
ها دوره نموي خود را به  که گیاه قبل از وقوع تنش راي گیاه فراهم کند طوريتشعشع خورشیدي را ب

توان با استفاده از  در این رابطه می). 2005سوبدي و ما، (رسد  نظر می پایان برساند ضروري به
زنی سریع، ظهور یکنواخت و استقرار قوي گیاه دست  دهنده قدرت بذر، به جوانه تیمارهاي افزایش

تواند   میباشد که گاهی وري بذر در آب می یکی از این تیمارها غوطه). 2005 و فوالد، اشرف(یافت 
ها، پیشرفت بلوغ و افزایش  تر نهال زنی، خروج یکنواخت و سریع باعث افزایش درصد و سرعت جوانه

دیده،  زنی، اصالح سلول آسیب هاي وسیع براي جوانه یکنواختی استقرار گیاهچه، تحمل درجه حرارت
ها، کاهش زمان نگهداري، حذف  ضعیف کردن موانع براي رشد جنین، مقابله با آفات و بیماري

خفتگی، بهبود کیفیت محصول و برداشت، مقاومت به شرایط نامساعد محیطی در هنگام کاشت و 
وري بذر در آب،  در روش غوطه). 1996و کاوالالرو،  مااورمیکال(افزایش در قدرت نمو گیاه شود 

این نوع تیمار بسیار ساده و . شوند دون استفاده از هیچ ماده شیمیایی و فقط با آب تیمار میبذور ب
شود  ارزان بوده و مقدار جذب آب از طریق مدت زمانی که بذور در تماس با آب هستند کنترل می

ي مفید ها هاي زیادي در مورد جنبه با توجه به مطالعه منابع مختلف، آزمایش). 2005اشرف و فوالد، (
ها براي  کارگیري تیمارهاي پیش از کاشت بذور گیاهان زراعی صورت گرفته است ولی این بررسی هب

ثیر این تیمارها در أکارگیري و ت ههاي جنگلی بسیار محدود بوده و اطالعات جامعی در رابطه با ب گونه
  .شود  احساس می کامالًها نبوده و نیاز به این گونه پژوهشدست 

صورت محدود بررسی شده  ههاي جنگلی ب بر روي بذور برخی از گونه، یآبهاي  تیماریرثأمیزان ت
تیمارهاي  )2003( فئورتادو و همکاران طور مثال به. ها مفید نیز بوده است است که براي برخی گونه

 تیمارهاي شیمیایی، فیزیکی و خیساندن در آب را بر روي بذرهاي کاج سفید غربی مختلفی مانند
Pinus monticola  براي پایان دادن به کمون بذر مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که

گراد و   درجه سانتی27ثرترین تیمار براي پایان دادن به کمون بذرها، خیساندن در آب با دماي ؤم
هاي  لاز درختان جنگ Parkia pendolaپوشی بر روي بذرهاي  تیمار آب.  روز بوده است12مدت  به

گراد   درجه سانتی15به این منظور بذرها در آب .  صورت گرفت)2008(آمازون توسط پیندو و فرراز 
پوشی را گذرانده بودند   ساعت آب4در نهایت بذرهایی که .  ساعت نگهداري شدند4-28مدت  به
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 و Albizia richardianaبر روي بذرهاي . گیري را در سرعت و رشد نهال نشان دادند افزایش چشم
Lagerstroemia speciosa ساعت و تیمار 12 تیمار خیساندن در آب سرد در دماي اتاق براي 

 صورت )2010( دقیقه توسط آزاد و همکاران 10مدت  به) گراد  درجه سانتی80(خیساندن در آب داغ 
  اغ درمربوط به تیمار آب د)  درصد96(زنی  ترین سرعت جوانه گرفته است که نتایج نشان داد بیش

A. richardiana در هر دو گونه در ) درصد 35و  20(زنی  ترین مقدار سرعت جوانه بوده است و کم
ثیر تیمار آب داغ با أت تحت .Tamarindus indica Lبذرهاي . تیمار آب سرد مشاهده شده است

 تیمار  دقیقه صورت گرفت که در نتیجه این60 و 30مدت  گراد و به  درجه سانتی100 و 50دماهاي 
 پیدراهیتا کاردونا ).2003محمد و آموسا، (ا شده است زنی بذره ثر بود و باعث افزایش درصد جوانهؤم
 ساله زنی بذور انباري ده  روزه را بر روي میزان جوانه15 و 7، 2، 1وري بذر در آب  ثیر غوطهأ ت)1999(

Pinus patula گراد را   درجه سانتی4  روزه در دماي15وري بذر در آب  بررسی نموده و غوطه
واقفی  زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران میرزاده در مورد جوانه. عنوان بهترین تیمار پیشنهاد نمود به

قرار دادن  (4  تیمار مختلف اعمال شده تیمار4 انجام دادند که در بین هایی پژوهش) 2010(و همکاران 
داراي بهترین و )  ماه سرمادهی5/4 گرمادهی و  ماه3 ساعت، سپس 24مدت  بذرها در آب روان به

 بین بردن موانع ترین نتیجه بوده است که شاید بتوان علت آن را در استفاده از آب روان در از مطلوب
  .شیمیایی دانست

منظور رسیدن به  قبل از کاشت بذرهاي کاج تهران به را استفاده از تیمار آب )2002( اسدي و باقري
 به این ادامی بکاج بر روي بذور هایی  نیز طی پژوهش)2002(زند   داراب.اند کردهتوصیه تر  نتیجه مطلوب

همچنین . باشد  بذر بسیار مفید مینرم کردن پوسته ضخیمدلیل  هاستفاده از تیمار آب بنتیجه رسیدند که 
و ) P. halepensis (کاج حلب ساعته آبی را بر روي گونه 24ثیر تیمار أ ت)2009(امیدي و همکاران 

بذور کاج بادامی و کاج در . بررسی نمودند) P. pinea (بادامی ساعته آبی را بر روي گونه کاج 72تیمار 
 بذور کاج حلب با . بین دو تیمار وجود نداشتيدار یزنی، تفاوت معن ر صفات جوانهت بیشحلب در 

مقایسه با کاج بادامی از خود زنی بسیار ضعیفی را در  جوانه) ساعت 24مدت  به(تیمار خیساندن در آب 
 5/6 درصد و بذرو تیمار شده 33/9زنی کاج حلب با بذرو شاهد  که درصد جوانه طوري هب. نشان دادند

ترتیب براي بذرهاي شاهد   درصد به5/61 و 33/60زنی  دست آمد اما براي کاج بادامی از جوانه درصد به
  .و تحت تیمار برخوردار بوده است
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رشد بودن، ربردهاي متنوع در صنایع و تنددلیل کا برگ به شته، درختان سوزنیهاي گذ طی دوره
ها از  مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته و توجه ویژه اقوام مختلف موجب گسترش این گونه

برگ  هاي سوزنی گونه). 2007معماریان و همکاران، (موطن اصلی خود به اقصی نقاط جهان شده است 
توقع بودن، دامنه وسیع بردباري و کاربرد قابل مالحظه چوب از اهمیت  دلیل کم ج، بهویژه جنس کا به

که تکثیر و ازدیاد قریب به  ییجا آناز . )1999جوکال و آللن،  (ها برخورداراند کاري باالیی در جنگل
آوري  گیرد، آگاهی از زمان و روش جمع صورت می) کاشت بذر(اتفاق این درختان از طریق جنسی 

منظور تکثیر این درختان با ارزش از اهمیت  ها قبل از کاشت بهبذرها، انجام تیمارهاي الزم بر روي بذر
وري بذر در آب  ثیر غوطهأ میزان ت در این پژوهش).2002و باقري،  اسدي(باشد  سزایی برخوردار می هب

ررسی قرار گرفته است تا مورد ب ،زنی  صفات جوانهسه نوع کاج، با هدف یافتن بهترین تیمار در بهبود
  .ها مورد استفاده قرار گیرد در نهالستان

 ر کهدا درختانی هستند همیشه سبز، تک پایه و رزین) Pinus sp(هاي جنس کاج  تمامی گونه
زارع، (شوند  صورت درختچه یافت می ها درختانی بلند بوده و از این میان تعدادي هم به تر آن بیش

هاي جنس کاج  ترین سطوح انتشار را در میان گونه  یکی از گسترده)P. eldarica( تهران کاج ).2001
صورت محدود در صنایع  کند و به  چوب با کیفیتی تولید نمی،هاي کاج  در مقایسه با سایر گونه،دارد
تطابق سریع آن با شرایط سخت محیطی مانند خشکی، این گونه را در ردیف یکی . کاربرد داردی چوب

باران ایران  تر مناطق خشک و کم در بیشتهران کاج . کند هاي جنس کاج معرفی می ین گونهتر از مقاوم
شود و  ها و بلوارهاي شهري کاشته می ها، پارك  احداث بادشکن و فضاي سبز حاشیه خیابانبراي

هاي این مناطق به کشت و پرورش این گونه اختصاص دارد  درصد زیادي از حجم تولیدي نهالستان
این کاج . نامند هاي درشت آن کاج بادامی هم می علت دانه را به) P. pinea (کاج چتري ).2001 زارع،(

در ایران نیز در شمال کشور . روید هاي سیلیسی مدیترانه می بومی نواحی مدیترانه است و در شن
 که استمنظوره کاج بادامی درختی چند). 2002ثابتی، (د باش بخش می وجود دارد و رشد آن رضایت

 همچنین به ؛آن مغذي بوده و مصرف خوراکی داردهاي  سازي محیط، دانهبر صنعت چوب و زیبا عالوه
اي مناسب  بازده گونه هاي فقیر و کم جهت مقاومت زیاد به خشکی، استقرار و رشد سریع آن در زمین

کاج  ).2001زارع، ( شود جنگلی محسوب میکاري و احیا اراضی خشک جنگلی و غیر براي جنگل
 اي است که در جنوب و هاي مدیترانه ها از گروه کاج ترین گونه یکی از معروف) P. brutia(بروسیا 

میروو، (گردد   از درختان بردبار، کم نیاز و مقاوم به خشکی محسوب می وشرق اروپا پراکنده است
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 تهیه تراورس کند ولی در صنایع مختلف از جمله کاج بروسیا چوب زیاد مرغوبی تولید نمی). 1967
 براياین گونه مناسب . شود سازي و سوخت استفاده می هاي ساختمانی، نجاري، جعبه آهن، چوب راه

منظور   بهاین پژوهش. )2001زارع،  (باشد میدار  ایجاد بادشکن و حفاظت از خاك در مناطق شیب
، )P. brutia (ج بروسیاکاگونه سه زنی  وري بذر در آب بر صفات جوانه ارزیابی اثرات تیمارهاي غوطه

زنی بذور  ه صفات جوانه با هدف مقایسه هم)P. pinea (کاج بادامیو  )P. eldarica (کاج تهران
  .گرفتترین تیمار صورت  شاهد و بذور تیمار شده براي هر گونه و انتخاب مطلوب

  
  ها مواد و روش

 1ها در جدول  آوري آن سال جمع و أبذور مورد مطالعه از مرکز بذور جنگلی آمل تهیه گردید که مبد
صورت بلوك کامالً تصادفی با  طور جداگانه به ه، آزمایشی بیاد شدههاي  براي هر کدام از گونه. آمده است

.  تکرار در آزمایشگاه سیتوژنتیک و اصالح بذر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد3
وري بذر   غوطه- 2 روز، 1مدت  وري بذر در آب به  غوطه-1:  ازسازي بذور عبارت بودند تیمارهاي آماده

  مدت  وري بذر در آب به  غوطه-4 روز، 3مدت  وري بذر در آب به  غوطه-3 روز، 2مدت  در آب به
  .علت کم بودن تعداد بذور کاج بادامی تیمار چهارم در نظر گرفته نشد به. )شاهد( بدون تیمار -5 و  روز7
  

  . بذور تهیه شده از مرکز بذر جنگلی خزر اطالعات-1جدول 
  آوري سال جمع  مبدا  گونه

  1386  آباد لرستان خرم  کاج بروسیا
  1385  خواف خراسان  کاج تهران
  1385  رشت  کاج بادامی

  
 برابر اندازه بذر و در ماسه شسته شده 3هاي پالستیکی در عمق  آوري شده در گلدان بذور جمع

 زده تعداد بذور جوانه .ا در دو نوبت صبح و عصر صورت پذیرفته آبیاري گلدان. کاشته شدند
 30-35طور میانگین براي هر گونه  هصورت روزانه تا سبز شدن تمامی بذور داراي قوه نامیه، که ب به

درصد زنی مورد مطالعه شامل  صفات جوانه. روز طول کشید مورد شمارش قرار گرفت و ثبت شد
زنی روزانه، میانگین  ماکزیمم میانگین جوانه، )2007شیخ و ابدول، ( زنی قدرت جوانه، زنی جوانه
کولکامی و ( زنی میانگین زمان جوانه، )2005 پانوار و بهاردواج، (زنی زنی روزانه، سرعت جوانه جوانه

  . آمده است2در جدول ) 1962کزاباتور،  (زنی رزش جوانهو ا )2007همکاران، 
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  .)2009 ،احمدلو و همکاران(د مطالعه فرمول محاسباتی صفات مور -2جدول 
  نحوه محاسبه صفات وصفات مورد مطالعه

 Germination rate= n/N×100  زنی درصد جوانه

  Germination energy= Mng/N×100  زنی قدرت جوانه
  Maximum mean daily germination (PV)= cgp/ti  زنی روزانه ماکزیمم میانگین جوانه

  Mean daily germination (MDG)= ∑Cpsgt/T  روزانهزنی  میانگین جوانه
  Germination speed= ∑(ni/ti)  زنی سرعت جوانه

  Mean time to germination= ∑ (ni .ti) / ∑n  زنی میانگین زمان جوانه
  Germination value= final MDG*PV  زنی ارزش جوانه

n :هاي جوانه زده در طی دورهتعداد کل بذر ،Cpsgt:زنی بذرهاي جوانه زده در طی دوره د جوانه درص ،N : تعداد بذرهاي 
 تعداد روزهاي پس از :ti، زنی در روز شمارش جوانه  درصد تجمعی روز:Cgp،  زنی  طول کل دوره جوانه    :T،  کاشته شده 

اي جوانه  ماکزیمم درصد تجمعی بذره:ti ،Mng تعداد بذرهاي جوانه زده در فاصله زمانی مشخص :ni، زنی شروع جوانه
  .نیز زنی در طی دوره جوانه  ماکزیمم میانگین جوانه:PV و زده
  

 اطمینان از نرمال سپس براي. از پژوهش سازماندهی و مرتب شدند دست آمده به هاي ابتدا داده
تجزیه . استفاده شد) Kolmogorov-Smironov (اسمیرنوف -آزمون آماري کولموگروفها  بودن داده

آنالیز صورت گرفت و به این منظور از  SPSS 16.0افزار  ها با استفاده از نرم و تحلیل آماري داده
  . استفاده شد LSDداري یحداقل معنآزمون  و  ANOVAطرفه  یکواریانس

  
  نتایج

کاج گونه سه زنی  وري بذر در آب بر صفات جوانه  مورد مطالعه اثرات تیمارهاي غوطهپژوهشدر 
  :صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت  بهیکاج بادام و بروسیا، کاج تهران

ثیر تیمارهاي أ بررسی تاز دست آمده به نتایج تجزیه واریانس ):P. brutia ( کاج بروسیا-الف
دهد که در  نشان میزنی مورد مطالعه در گونه کاج بروسیا  وري بذر در آب بر صفات جوانه غوطه

، زنی قدرت جوانه، زنی درصد جوانهزنی یعنی  ه صفات جوانهوري بذر در آب، هم تیمارهاي غوطه
میانگین زمان ی، زن زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، میانگین جوانه ماکزیمم میانگین جوانه

  ).3 جدول( ثیر قرار دادندأت را در گونه کاج بروسیا تحتزنی  رزش جوانهو ازنی  جوانه
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  . کاج بروسیادر زنی جوانه صفات وري بذر در آب و مارهاي غوطهطرفه بین تی   یک واریانس نتایج آنالیز-3 جدول
  داري مقدار معنی F مقدار  میانگین مربعات  درجه آزادي  جمع مربعات  متغیر

GR000/0**  452/14  833/505  4  33/2023   بین  

      35  10  350  درون
        14  33/2373  کل

Ge000/0**  452/14  833/505  4  33/2023   بین  

      35  10  350  درون
        14  33/2373  کل

Pv001/0**  496/11  596/0  4  383/2   بین  

      052/0  10  518/0  درون
        14  901/2  کل
Mdg000/0**  295/14  429/0  4  714/1   بین  

      030/0  10  30/0  درون
        14  014/2  کل

Gs001/0**  891/11  064/0  4  255/0   بین  

      005/0  10  054/0  درون
        14  308/0  کل
Mtg 000/0**  735/56  881/41  4  522/167  بین  

      738/0  10  382/7  درون
        14  904/174  کل

Gv010/0**  011/6  139/3  4  556/12   بین  

      522/0  10  222/5  درون
        14  778/17  کل

  .باشند دار می معنی درصد 99در سطح ** 
  

در زنی  ر آب بر صفات جوانهوري بذر د  از مقایسه میانگین اثر تیمارهاي غوطهدست آمده بهنتایج 
وري بذر در   ساعته غوطه48 و 24زنی در تیمارهاي  فاکتورهاي جوانهتمام . ه شده استی ارا4جدول 

زنی را نسبت به شاهد  وري بذر در آب نتوانست صفات جوانه  ساعته غوطه72تیمار . آب بهبود یافتند
. زنی برابر با شاهد بود و قدرت جوانهزنی  زنی، سرعت جوانه چه درصد جوانه بهبود بخشد، چنان

زنی بذور و   روزه نتایج معکوس داشته و باعث پایین آمدن شدید درصد جوانه7وري بذر در آب  غوطه
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میانگین زمان .  شدندزنی  میانگین زمان جوانهطور سایر فاکتورهاي مورد بررسی به غیر از همین
 ساعته بهتر بوده است 72 و 48ت به شاهد و تیمارهاي تر بوده است که نسب  در این تیمار کمزنی جوانه

  ).4 جدول(
  

  . کاج بروسیادرزنی  جوانههاي  لفهؤوري بذر در آب بر م اثر تیمارهاي غوطه مقایسه میانگین -4 جدول

  )شاهد(  صفات
   1 تیمار
  آب روز

   2 تیمار
  آب روز

   3 تیمار
  آب روز

   7 تیمار
  آب روز

  c45  a67/56  b33/53  c45  d33/23  زنی درصد جوانه
  b50  a67/61  ab33/58  b50  c33/28  زنی قدرت جوانه

  bc203/1  a836/1  b413/1  c020/1  d64/0  زنی روزانه ماکزیمم میانگین جوانه
  bc153/1  a626/1  b413/1  c020/1  d64/0  زنی روزانه میانگین جوانه
  c35/0  a62/0  b44/0  c323/0  d236/0  زنی سرعت جوانه
  b556/27  c17/21  b25/26  a92/30  c58/23  زنی جوانهمیانگین زمان 
  c393/1  a11/3  b2 c05/1  d416/0  زنی ارزش جوانه

  
زنی در   بررسی صفات جوانه ازدست آمده بهنتایج تجزیه واریانس  ):P. eldarica( کاج تهران -ب

 دست آمده بهج نتای). 5جدول ( دهند نشان می درصد 99داري را در سطح  یتفاوت معنگونه کاج تهران 
 که در  کاج تهراندرزنی  جوانههاي  لفهؤوري بذر در آب بر م از مقایسه میانگین اثر تیمارهاي غوطه

ثیر زیادي بر أوري بذر در آب ت دهد تیمارهاي غوطه  نمایش داده شده است، نشان می6جدول 
  .اند زنی داشته هاي جوانه لفهؤم

یافته و فقط در تیمار  ساعته بهبود72 و 48، 24ر در آب وري بذ زنی در اثر غوطه ه صفات جوانههم
 35/31زنی از  لفه میانگین زمان جوانهؤحال م تر از شاهد مشاهده گردید؛ با این  روز آب نتایجی پایین7

 ساعته 24وري بذر در آب  غوطه. یافته که مثبت است تقلیل)  روزه7( در این تیمار 55/25در شاهد به 
زنی شده است؛ در حقیقت این تیمار با جهشی  رصدي فاکتور مهم درصد جوانه د38باعث افزایش 

 برابر شدن درصد 2 باعث  ساعته نیز تقریبا48ًتیمار .  برابر افزایش داده است5/2زنی را  درصد جوانه
  ).6جدول (زنی گردیده است  جوانه

  



  و همکارانوجیهه قندهاري

 43

  . تهران کاجدر زنی جوانه صفات وري بذر در آب و  بین تیمارهاي غوطه واریانس نتایج تجزیه-5 جدول
  داري مقدار معنی  F مقدار  میانگین مربعات  درجه آزادي  جمع مربعات  متغیر

GR004/0**  788/7  167/1194  4  667/4776   بین  

      333/153  10  333/1533  درون
        14  6310  کل

Ge004/0**  788/7  167/1194  4  667/4776   بین  

      333/153  10  333/1533  درون
        14  6310  کل

Pv001/0**  487/11  084/1  4  336/4   بین  

      094/0  10  944/0  درون
        14  280/5  کل
Mdg001/0**  288/10  752/0  4  009/3   بین  

      073/0  10  731/0  درون
        14  740/3  کل

Gs001/0**  267/11  106/0  4  425/0   بین  

      009/0  10  094/0  درون
        14  519/0  کل
Mtg003/0**  751/8  049/29  4  196/116   بین  

      320/3  10  196/33  درون
        14  391/149  کل

Gv003/0**  677/8  102/5  4  407/20   بین  

      588/0  10  880/5  درون
        14  286/26  کل

  .باشند دار می معنی درصد 99در سطح ** 
  

  . کاج تهراندرزنی  جوانههاي  لفهؤوري بذر در آب بر م اثر تیمارهاي غوطه مقایسه میانگین -6 جدول
  آب روز 7 تیمار  آب روز 3 تیمار  آب روز 2 تیمار  آب روز 1 تیمار  )شاهد(  صفات

  d33/28  a666/66  b50  c45  e15  زنی درصد جوانه
  c33/33  a666/71  b55  b50  d20  زنی قدرت جوانه

  d666/0  a956/1  b436/1  c056/1  d46/0  زنی روزانه ماکزیمم میانگین جوانه
  d67/0  a70/1  b3467/1  c0367/1  d46/0  زنی روزانه نهمیانگین جوا

  d193/0  a586/0  b4433/0  b353/0  d12/0  زنی سرعت جوانه
  a353/31  b246/24  b636/24  a126/29  b55/25  زنی میانگین زمان جوانه

  d456/0  a386/3  b1067/2  c126/1  d213/0  زنی ارزش جوانه
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تري داشتند،  وري بذر در آب وضعیت مناسب ساعته غوطه 24ها نیز در تیمار  لفهؤاز آنجا که سایر م
  .عنوان بهترین تیمار براي کاج تهران در نظر گرفت توان آن را به می
وري  بین تیمارهاي غوطهتجزیه واریانس از  دست آمده به نتایج 7 جدول :)P. pinea (کاج بادامی -ج

  ).7جدول (دهد   نشان می درصد99اري د  با معنی کاج بادامیرا در زنی جوانه صفات بذر در آب و
  

  . کاج بادامیدر زنی جوانه صفات وري بذر در آب و  بین تیمارهاي غوطه واریانسنتایج تجزیه -7 جدول
  داري مقدار معنی F مقدار  میانگین مربعات  درجه آزادي  جمع مربعات  متغیر

GR001/0**  444/14  556/180  3  667/541   بین  

      500/12  8  100  درون
        11  667/641  کل

Ge000/0**  611/24  639/307  3  917/922   بین  

      500/12  8  100  درون
        11  917/1022  کل

Pv002/0**  101/13  157/0  3  472/0   بین  

      012/0  8  096/0  درون
        11  568/0  کل
Mdg001/0**  592/15  121/0  3  363/0   بین  

      008/0  8  062/0  درون
        11  425/0  کل

Gs000/0**  910/28  031/0  3  094/0  ن بی  

      001/0  8  009/0  درون
        11  103/0  کل
Mtg001/0**  882/16  150/33  3  451/99   بین  

      964/1  8  709/15  درون
        11  160/115  کل

Gv002/0**  660/12  646/0  3  939/1   بین  

      051/0  8  408/0  درون
        11  347/2  کل

  .باشند دار می معنی درصد 99در سطح ** 
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 شود که بذور گیري می  نمایش داده شده است چنین نتیجه8ها که در جدول  از مقایسه میانگین داده
وري بذر در آب قرار  ثیر تیمارهاي غوطهأت کاج بادامی نیز مانند دو گونه کاج بروسیا و کاج تهران تحت

  .اند  زنی شده گرفته و هر سه تیمار اعمال شده باعث بهبود صفات جوانه
  

  . کاج بادامیدرزنی  جوانههاي  لفهؤوري بذر در آب بر م اثر تیمارهاي غوطه مقایسه میانگین -8 جدول
  آب روز 3 تیمار  آب روز 2 تیمار  آب روز 1 تیمار  )شاهد(  صفات

  c40  b33/53  a33/58  b666/51  زنی درصد جوانه
  c45  b33/63  a33/68  b666/61  زنی قدرت جوانه

  b87/0  a3633/1  ab343/1  ab233/1  زنی روزانه نهماکزیمم میانگین جوا
  c87/0  b24/1  a326/1  b213/1  زنی روزانه میانگین جوانه
  c263/0  a483/0  a476/0  b406/0  زنی سرعت جوانه

  a53/33  c60/25  b37/28  b183/28  زنی میانگین زمان جوانه
  c766/0  ab69/1  a796/1  b496/1  زنی ارزش جوانه

  
زنی   ساعته باعث برتري خوبی نسبت به شاهد در صفات جوانه24ي بذر در آب ور که غوطه با این

هاي مورد مطالعه نسبت  لفهؤ ساعته در همه م48وري بذر در آب  مورد مطالعه داشته است ولی غوطه
ثیر آن أ داشته است ولی میزان تثیر خوبی بر صفات باالأ روزه نیز ت3تیمار آبی . به آن بهتر بوده است

ثیر أت  درصد و تحت11 ساعته 72وري بذر در آب  ثیر غوطهأت زنی بذور تحت  بوده است؛ جوانهتر کم
که  در صورتی.  درصد نسبت به شاهد افزایش داشته است13 ساعته 24وري بذر در آب  غوطه
ه رسد هم نظر می به.  درصدي این فاکتور شده است18 ساعته باعث افزایش 48وري بذر در آب  غوطه

  .یابند  روزه سیر نزولی می3 روزه در نقطه اوج قرار داشته و بعد از آن در تیمار 2ر تیمار صفات د
  

  ثبح
حال ارزان و   بذور شده و در عینزنی صفات جوانهانتخاب تیماري که بتواند باعث بهتر شدن 

د، بسیار دهها را افزایش  که شانس موفقیت تولید نهال و استقرار بهتر آن صرفه باشد، طوري مقرون به
 وري بذر در آب در بهبود غوطهر یثأ به این مهم میزان تدر این پژوهش با هدف رسیدن. مفید است

 از این دست آمده بهنتایج .  بذور سه نوع کاج بروسیا، تهران و بادامی بررسی گردیدزنی صفات جوانه
هاي مورد مطالعه  زنی گونه وري بذر در آب در بهبود صفات جوانه بررسی نشان داد که تیمارهاي غوطه
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 و زنی  میانگین زمان جوانهزنی، زنی، سرعت جوانه ثر بوده و باعث افزایش درصد جوانهؤبسیار م
 فئورتادو و هاي  از پژوهشدست آمده بهوند؛ که با نتایج ش عبارتی تمام صفات مورد بررسی می به

بر ) 2008(و پیندو و فرراز  Pinus monticola کاج سفید غربیبذرهاي  بر روي )2003(همکاران 
یدراهیتا کاردونا دست آمده پ ههمچنین با نتایج ب. خوانی دارد هم Parkia pendola بذرهايروي 

ترین تیمار زمانی بر  خوانی دارد و علت تفاوت در مطلوب هم Pinus patulaبذور بر روي ) 1999(
در نوع و توان  مطالعه را میاین با  روز تیمار آب ذکر شده است 15که  Pinus patulaروي بذور 

 بر روي بذور )2010(هاي آزاد و همکاران   از بررسیدست آمده بهنتایج . فیزیولوژي بذرها دانست
Albizia richardiana  وLagerstroemia speciosa ها مطالعه مغایرت دارد؛ آناین  با نتایج 

. ا روي بذرهاي مورد مطالعه مشاهده کردندتیمار آب سرد و موفقیت تیمار آب داغ رنداشتن موفقیت 
ثیر خیساندن را بر روي بذور کاج أکه ت) 2009(هاي امیدي و همکاران   با نتایج بررسیپژوهشاین 

زنی ضعیف این   علت جوانهباالن احلب و بادامی را مورد مطالعه قرار داده بودند مغایرت دارد؛ محقق
: اند ر دانستهاند در موارد زی غرب تجربه کرده  در منطقه ایواندو گونه که براي اولین بار رویش خود را

 باز شدن پوسته بذر در زیر خاك از مواد غذایی آن استفاده کرده و بذر را از بروز آفت که در هنگام
. اند زنی کاج حلب دانسته گذار در جوانهثیرأله تأترین مس ن این عامل را مهمابین برده است که محقق

برگ منطقه با آن مواجه  هاي سوزنی  گونهتر ها بیان شده است که بیش مله آفات و قارچعامل بعدي ح
. است  عنوان فاکتور دیگر بیان شده هعالوه عمق زیاد کاشت با توجه به ابعاد کوچک بذرها ب هب. اند بوده

 کاشته شوند عمق تر از بلندترین طول بذر ها، بذرها نباید عمیق کلی در بذرکاريطور هدانیم که ب ولی می
ر قابل افزایش است کاشت بر حسب ضخامت اپتیمم پوشش بذر متفاوت است و در صورت بزرگی بذ

  ).2005صدوق، (
طور  هب روزه 2 و سپس 1ترتیب در تیمار  کاج بروسیا به در بذورزنی  تمامی صفات جوانه

روز آب  7ثیر و تیمار أ بدون تروز آب تقریباً 3 و تیمار هیافتگیري نسبت به شاهد بهبود چشم
توجهی  وري بذر در آب بهبود قابل  روزه غوطه1 تیمار کاج تهراندر مورد . بخش بوده است زیان

 ترتیب نسبت به شاهد برتري هبروز آب  3آب و   روز2 تیمار نسبت به شاهد داشته و بعد از آن
زنی و سایر فاکتورهاي مورد  هو باعث کم شدن درصد جوانبخش بوده   زیانهروز 7 ولی تیمار اند داشته

حال  اند با این در مورد کاج بادامی تمام تیمارهاي اعمال شده مفید بوده. بررسی گردیده است
ثرترین تیمار در بهبود صفات بوده است و بعد از آن با اختالف کمی ؤ روزه م2وري بذر در آب  غوطه
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رخی محققان علت این بهبودي را در ب. ثر بوده استؤ روزه م1وري بذر در آب  در نتایج، غوطه
سازي، افزایش   و پروتئین RNA، تحریک فعالیتATPهاي تنفسی و در نتیجه تولید  افزایش فعالیت
دانند که مجموعه این  زنی از جمله اتیلن در بذور پرایم شده می هاي محرك جوانه غلظت هورمون

باسرا و همکاران، (شوند   میفتن از شاهدزنی را فراهم آورده و باعث پیشی گر عوامل مقدمات جوانه
چه  زنی شامل سه مرحله جذب آب، تجزیه مواد و ظهور ریشه جوانه). 2002 روآن و همکاران، ؛2005

؛  را پیدا کردهDNA اجازه رونویسی؛ زنی شده  از مراحل جوانه2  بذر وارد فاز تیمارهنگام در ؛باشد می
RNAرو  از این). 2007فاروق و همکاران،  (شود  جنین شروع مییابد و سنتز مواد و رشد  افزایش می

 نتیجه مطلوب ندیدن به این مرحله بذرها کاشته شوتوان گفت اگر پس از این مرحله یا قبل از رس می
 در حقیقت استفاده از تیمارهاي بهبود. تواند اثر منفی نیز داشته باشد د و یا حتی میآی  نمیدست آمده به

رو پیشنهاد  از این). 2000جاب، (شود  آن می بهتر استقرارو  چه گیاه بهتر رشد باعثبذور  زنی جوانه
بر  وري بذر در آب بر روي افزایش کیفیت فیزیولوژیکی بذر عالوه شود براي ارزیابی بهتر اثر غوطه می

رار ها ظهور و استقرار سریع گیاهچه است مورد بررسی ق زنی، فاکتورهاي دیگري که پیامد آن جوانه
زنی، بهبودي در رشد بعدي گیاه و استقرار بهتر آن ایجاد  دنبال افزایش جوانه هبگیرد تا مشخص شود، ب

  .خواهد شد یا خیر
وري بذر در آب   از این بررسی نشان داد که تیمارهاي غوطهدست آمده  نتایج به:هاي ترویجی رهیافت

ثر بوده و باعث افزایش تمام صفات مورد ؤمهاي مورد مطالعه بسیار  زنی گونه در بهبود صفات جوانه
تر  منظور رسیدن به نتیجه مطلوب قبل از کاشت بذرها به  استفاده از تیمار آبرو این شوند؛ از بررسی می

  .شود ها توصیه می و استفاده از بازده حداکثري در نهالستان
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Abstract2 

Uniformity and emergence rate of seeds can have a great effect on the yield and 
quality of the production, therefore, it is very important to find a strategy to boost 
germination and plant establishment and also be affordable. One of the best 
treatments to improve germination is seed soaking technique. In this way, seeds are 
treating with water, without using any chemical materials. This study performed 
separately on three kinds of pine seeds species as P. brutia, P. eldarica and P. pinea 
with three replicates as completely randomized block aiming to improve germination 
characteristics by soaking treatments (1, 2, 3 and 7 days). Then the germination 
characteristics including germination rate, germination energy, maximum mean daily 
germination, mean daily germination, germination speed, mean time for germination 
and germination value were investigated. Results showed that, there was significant 
difference among treatments and germination characteristics in all three species and 
all the studied characteristics were improved under soaking treatments. 
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