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Abstract
The seeds tolerating drying and moisture content as less as 5% are known as orthodox seeds. The seeds 
of tree and shrub species growing in temperate zones belong to this group. In this investigation, seeds of 32 
species, collected from natural habitats, were evaluated. The seed samples were processed for cleaning and 
then seed health and breaking seed dormancy were tested. The dormancy treatments included: pre-germina-
tion cooling test with different times, chemical and hormonal (GA3) agents with different concentrations and 
duration, mechanical and chemical scarification with two germination beds (Petri dishes with paper filter and 
pots containing sands). The trend of seed viability reduction was different among the study species. The seeds 
of Amigdalus scoparia and many pine species had high seed viability (44 to 88%) after twenty years but the 
species with small seeds like Alnus glutinosa, Fraxinus and Haloxylon had lower seed viability. The cause of 
decreased seed viability was related to the storage materials and their genotype. It was concluded that seed 
size and seed storage behavior would be useful as important factors to determine seed regeneration.
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دوره نگهداري، حفظ قوه ناميه و خواب شکني بذر 
تعدادي از گونه هاي درختي و درختچه اي ايران

محسن نصیری*

Conservation potential, viability protection and breaking seed dormancy 
of some tree and shrub species of Iran 

M. Nasiri* 

چکیده
بذرهایی که تحمل خشک شدن و کاهش رطوبت تا حدود 5 درصد را داشته و دارای قدرت ذخیره سازی به نسبت بلندمدت در 
سردخانه باشند، با عنوان بذرهای ارتدکس (Orthodox( طبقه بندی می شوند. بذر گونه های درختی و درختچه ای مناطق معتدله 
در این گروه قرار دارند. در این بررسی بذرهای جمع آوری شده از رویشگاه های طبیعی به آزمایشگاه تکنولوژی بذر بانک ژن 
منتقل شدند و پس از فرایند بوجاری، تحت آزمون های تعیین سالمتی بذر، جوانه زنی و تیمارهای خواب شکنی قرار گرفتند. 
تیمارها شامل سرمادهی در زمان هاي متفاوت، آب داغ، استفاده از عوامل شیمیایی و هورمون GA3 در غلظت ها و زمان های 
مختلف، خراش دهی مکانیکی و شیمیایی بودند که پس از اعمال آنها در دو بستر کاغذ صافی و گلدان های حاوی ماسه بادی 
کاشته شدند. روند کاهش قوه نامیه بین گونه ها متفاوت بود. بذرهای بادام کوهی و بسیاری از گونه های جنس کاج پس از 20 
سال نگهداری دارای قوه نامیه باالیی )44 تا 82 درصد( بودند ولی گونه های دارای بذر ریز نظیر توسکا، زبان گنجشک و تاغ، از 
قوه نامیه  کمتری برخوردار بودند. علت کاهش قوه نامیه بذرها به تفاوت در مواد ذخیره ای و ژنوتیپ آنها ارتباط داشت. باتوجه به 

نتایج این تحقیق، مشخص شد که اندازه و رفتار انبارداری بذر از عوامل مهم تعیین دوره احیای بذرها است. 

واژه های کلیدی: جوانه زنی، دوره نگهداری، خواب بذر، ارتدکس و بانک ژن
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و رطوبـت 10 درصـد و نگهـداری درازمدت، دمـای منفی 
20 درجـه  سـانتی گراد و رطوبت 5 درصد توصیه شـده 

اسـت )علیزاده و نصیری،1391(. 
تحمـل  کـه  بذرهایـی  ریکالسـیترنت:  بـذر   -
خشک شـدن بیش از حد معینی را نداشـته باشند 
و چنانچـه میـزان رطوبـت آنهـا از 30 درصـد 
کمتر شـود، قدرت زنده مانی خود را از دسـت 
می دهنـد. ایـن نوع بذرهـا دارای عمـر کوتاه 
بـوده و طـول دوره زنده مانـی آنهـا از چنـد 
هفتـه تا چند ماه اسـت. بـذر اغلب گونه های 
بارانـي  جنگل هـای  و  حـاره ای  مناطـق 
گرمسـیری و برخی از گونه های آبزی از این 
دسـته هسـتند. بذر چنیـن گونه هایـی )مانند 
بـذر کاکائـو( دمای کمتـر از 10 تا 15 درجه 
 سـانتی گراد را نمی تواننـد تحمل کنند و دچار 
خسـارت می شـوند. روش جدیـد نگهداری 
ایـن گروه از بذرهـا حفاظت در دمای انجماد 
در ازت مایـع (Cryopreservation) )منفی 
196 درجـه  سـانتی گراد( اسـت )علیـزاده و 

 .)1391 نصیری، 
- گـروه حدواسـط: ایـن گـروه از بذرهـا از 
نظـر ویژگی هـای انبـارداری بیـن بذرهـای 
ارتدکـس و ریکالسـیترانت قـرار می گیرنـد. 
مهمتریـن خصوصیـات ایـن دسـته از بذرها 
ایجـاد خسـارت به آنها با خشـک کـردن به 
میـزان کمتر از حـدود 7 تا 12 درصد اسـت 

ماننـد بـذر قهوه.
این بررسـی با هـدف مطالعـه جوانه زنی 
و خواب شـکنی بـذر تعـدادي از گونه هـاي 
درختـی و درختچـه ای ارتدکـس با اسـتفاده 
بـه  قابـل توصیـه  از روش هـای کاربـردی 
روش هـای  برخـی  کنـار  در  بهره بـرداران 

آزمایشـگاهی انجـام شـد.

 اقدامات و یافته ها
و  نگهـداری  دوره  اثـر  بررسـي  به منظـور 
خواب شـکنی بـر حفـظ قـوه نامیه بـذر 32 
گونـه گیاهـي موجـود در بانـک ژن منابـع 
طبیعـي )جـدول1(، تیمارهایـی بـا در نظـر 
رویشـگاه  اکولوژیکـی  نیازهـای  گرفتـن 
طبیعـی و شـرایط خـاص بذر و نـوع خواب 
 Bewley, and Black,) آنهـا اعمـال شـد

 .(Michael, 1985
شــامل:  )1 )شــکل کلــی  تیمارهــای 

الــف( ســرمادهی در دمــای 4 درجــه 

رو  متفــاوت  زمان هــای  در   ســانتی گراد 
ــل  ــی و داخ ــذ صاف ــترهای کاغ ــن بس و بی
کاهــش  خراش دهــی:  ماســه بادی، ب( 
مقاومــت مکانیکــی پوســته بذر بــا تیمارهای 
خراش دهی مکانیکی )با ســمباده و ســوهان( 
و شــیمیایی )اســید ســولفوریک غلیظ )-97

95 درصــد( به مــدت 10 تــا 60 دقیقــه 
باتوجه بــه ضخامت و ســختی پوســته بذر( و 
ج( آب داغ 70 تـا 80 درجـه  سـانتی گراد: 
اسـتفاده از آب داغ تـا به تعادل  رسـاندن دما 

با محیـط آزمایشـگاه بودند.
نامیـه  انجـام آزمون هـای قـوه  از  قبـل 
بذرهـا  تیمارهـای خواب شـکنی،  اعمـال  و 
ضدعفونـی شـدند. بدین منظـور بذرها تحت 
تأثیـر تیمارهـای غوطه وری سـریع )5 ثانیه( 
در اتانـول 70 درصـد و به دنبـال آن اسـتفاده 
از هیپوکلریت سـدیم 1 درصد یا سـفیدکننده 
تجـاری حـاوی 5/5 درصـد کلـر فعـال 20 
درصـد حجمی حـاوی صابون مایـع به مدت 
15 تـا 20 دقیقـه و همچنین تکرار شستشـو 

قـرار گرفتند.

به منظـور انجـام آزمـون تعیین قـوه نامیه 
از هـر نمونـه 3 تکـرار 50 یـا 25 عـددی 
بـذر انتخاب شـد. سـپس بعـد از ضدعفونی 
بـا فاصلـه روی کاغذ صافی مرطـوب داخل 
پتری دیـش یـا درون ماسـه بادی قـرار گرفته 
و بـه ژرمیناتورهایـی بـا شـرایط جوانه زنـی 
اسـتاندارد رطوبـت نسـبی 70 درصد، تناوب 
دمایـی 10 و 15 درجـه  سـانتی گراد و دوره 

نـوری 8 و 16 سـاعته منتقل شـدند.
تیمارهـای اختصاصـی اعمـال شـده در 
مـورد بـذر گونـه کیکـم بدیـن ترتیـب بود:
مـاه،  6 و   3 به مـدت  سـرمادهی  الـف( 

ب( اســتفاده از جیبرلیک اسید در غلظت های 

 مقدمه
بـذر عامـل اصلـی تولیدمثل 

جنسـی و بقـای نسـل گونه هـای 
گیاهی در شرایط سخت محیط زیستی 

اسـت و نقـش مهمـی نیـز در پراکنـش 
و اسـتقرار گیـاه دارد )سـرمدنیا، 1375(. 

از  جنگلـی  درختچه هـای  و  درختـان 
جهت هـای گوناگـون نظیر تأمیـن نیازهای 

متنـوع بشـر و سـایر موجودات زنـده، حفظ 
آب و خـاك، تلطیـف هـوا، حفـظ آب در 
خـاك، جلوگیـری از فرسـایش خـاك، مهار 
سـیالب و ایجـاد تنوع زیسـتی به ویژه حیات 
وحش بسـیار اهمیت دارند. بررسـی ها نشان 
می دهـد کـه ذخایر ژنتیکی گونه هـای گیاهی 
کشـور روز بـه  روز در حـال کاهـش بوده و 
فرسـایش ژنـی و انقراض آنها بسـیار شـدید 
اسـت. بنابراین الزم اسـت به منظـور حفاظت 
موجـودی کنونـی این ذخایر تالش بیشـتری 
به عمل آید. از مهمترین مشکالت، بی اطالعی 
از قـدرت انبـارداری و جوانه زنـی بذر برخی 
از گونه هـای درختـی و درختچه ای به سـبب 
رکـود و خواب بذر آنها اسـت. بذر گونه های 
مختلـف از نظـر طول عمر متفاوت هسـتند و 
ایـن تنوع عالوه  بر ویژگی هـای ژنتیکی گیاه، 
تحـت تأثیر فاکتورهای محیطی نیز قرار دارد. 
عوامـل مؤثر بر کیفیت بذر و تـوان انبارداری 
عبارتنـد از: تأثیـر هـوا، زیان هـای مکانیکی 
ناشـی از عملیـات برداشـت، فرایندسـازی و 
بلـوغ فیزیولوژیکـی تـوده بذری )علیـزاده و 

نصیری،1391(.

 بذرهـا از نظـر طـول عمـر و رفتـار 
انبـارداری بـه سـه گـروه ارتدکـس، 
تقسـیم  ریکالسـیترانت  و  حدواسـط 

می شـوند. 
- بـذر ارتدکـس: تقریبـًا بـذر تمـام گیاهان 
مرتعی، دارویی، زراعی و بسـیاری از گیاهان 
جنگلی مناطق معتدله و سردسیر در این گروه 
قـرار می گیرنـد. از ویژگی های این دسـته از 
بذرهـا امـکان کاهـش محتوی رطوبتـی آنها 
تا سـطح 5 تا 6 درصد بدون ایجاد خسـارت 
و امـکان نگهـداری آنهـا در دمـای زیر صفر 
درجـه  سـانتی گراد برای چندین سـال متوالی 
کوتاه مـدت  به منظـور ذخیره سـازی  اسـت. 
بذرهای ارتدکس، دمای 5 درجه  سـانتی گراد 

بررسی ها 
نشـان می دهـد کـه 

ذخایـر ژنتیکـی گونه های 
گیاهی کشور روز به  روز در 
حال کاهش بوده و فرسـایش 
ژنی و انقراض آنها بسـیار 

است. شدید 
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جدول1- تیمارهای مناسب خواب شکنی بذر 32 گونه  درختی ارتدکس موجود در ایران

منبعدرصد جوانه زنیتیمار مطلوب خواب شکنی نام  علمی گونهنام فارسی گونه 

نصیری، 781380خراش شیمیایی )اسید سولفوریک 50 درصد(Albizzia julibrissin شب خسب

نصیری، 601391دو ماه سرمادهی Eucalyptus grandis(4 ºC)اکالیپتوس گراندیس

نصیری، 61391دو ماه سرمادهی Alnus glutinosa(4 ºC)توسکای قشالقی

نصیری، 111391یک ماه سرمادهی Alnus subcordata(4 ºC) توسکای ییالقی

نصیری، 921391یک ماه سرمادهی Amygdalus lycioides(4 ºC) تنگرس- بادام کوهی

نصیری، 481391تیمار توأم سرما (ºC 4) و خراش دهیBerberis vulgaris زرشک 

نصیری، 351391دو ماه سرمادهی Betula humilis(4 ºC)غان

نصیری، 321380خیساندن در آب مقطرCeratonia siliquaخرنوب

نصیری، 451391خیساندن در آب داغ Capparis decidua 60 ºCکلیر 

نصیری، 221391دو ماه سرمادهی Carpinus betulus(4 ºC) ممرز

نصیری، 281391دو ماه سرمادهی Celtis australis(4 ºC) داغداغان 

میرزاده و همکاران، 48خراش با سمباده و خیساندن در آبCrataegus microphyllaزالزالک
1388

نصیری، 741391دو ماه سرمادهی Eucalyptus microtheca(4 ºC) اکالیپتوس میکروتکا

نصیری، 331387 6  ماه سرمادهی در بستر ماسه Acer monspessulanum(4 ºC)کیکم )شرایط آزمایشگاه(

نصیری، 601393دو ماه سرمادهی Pinus radiata(4 ºC)کاج  رادیاتا )خراسان شمالی(

نصیری، 121393دو ماه سرمادهی Pinus pinea(4 ºC)کاج بادامی

نصیری، 621391دو ماه سرمادهی Eucalyptus camaldulensis(4 ºC)اکالیپتوس کامالدولنسیس

نصیری، 901391دو ماه سرمادهی Eucalyptus viminalis-sh(4 ºC)اکالیپتوس ویمینالیس

نصیری، 24121391 ساعت خیساندن و حذف بالFraxinus rotundifoliaزبان گنجشک

نصیری، 381393خیساندن در آب داغ 60 درجهSmirnova turkestana دم گاوی

نصیری، 781391بذر تازه و شوری 100 میلی  موالرMoringa peregerinaگازرخ 

نصیری، 24781391 ساعت خیساندن و حذف غالفMyrtus communisمورد

خراش با سمباده و خیساندن در آب 80 درجه Prosopis cinerariaکهور بوشهر
)بستر ماسه( 

نصیری، 481393

خراش با سمباده و خیساندن24 ساعته )بستر Prosopis cinerariaکهور سمنان 
ماسه(  

نصیری،421393

24 ساعت خیساندن، یک ماه سرما و خراش Rhus coriariaسماق
با سمباده

نصیری، 151393

آب داغ 80 درجه و خراش با سمباده )بستر Stocksia brohulicaکهتر 
ماسه(

نصیری، 381383

نصیری، 331385شش ماه سرمادهی (ºC 4) بستر ماسهTilia platyphyllosنمدار 
فرجی پول و همکاران، 1384

نصیری، 601391خیساندن در آب داغ 60 درجه Vitex pseudo-negundoبنگله

نصیری، 181391جدا کردن بخش گوشتی و جریان آبZiziphus  jujubeعناب

خراش غالف کاشت، در گلدان و نگهداری در Acer monspessulanumکیکم )شرایط طبیعی(
شرایط  طبیعی 

نصیری، 35/51387

نصیری، 441393دو ماه سرمادهی Pinus radiata(4 ºC)کاج  رادیاتا )آمریکا(

نصیری، 601393دو ماه سرمادهی Pinus pinaster(4 ºC)کاج دریایی
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شکني تيمارهاي خواب كلي شماي   

(ppm ) جيرليک اسيد   )روز(سرمادهي دهي خراش 

 كاغذ صافي بادي ماسه

 شاهد

30 

60 

90 

 شاهد مکانيکي شيميايي

100 

200 

300 

 سوهان

 سمباده

 دار شن زاويه

 ليظغاسيد سولفوريک 

 %50سيد سولفوريک ا

%70الکل اتيليک   

شکل 1- شمای کلی تیمارهای خواب شکنی بذر در آزمایشگاه

(4 ºC) شکل 2- شکستن خواب بذر سه گونه اکالیپتوس با اعمال تیمار دو ماه سرمادهی

)PPM( جیبرلیک اسید خراش دهی سرمادهی )روز(
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شکل4-  جوانه زنی بذر گونه گازرخ در شرایط آزمایشگاهشکل3- شکستن خواب بذر بادام کوهی با تیمارهای سرمادهی         

شکل5- شکستن خواب بذر کهتر با اعمال تیمارهای آب داغ و 
خراش با سمباده روی دو بستر کاغذ صافي و ماسه بادی 

شکل 6- جوانه زنی بذر کیکم و استقرار موفق گیاهچه ها پس از خراش دهی و استفاده از بستر خاك مزرعه

250 و 500 میلی گــرم در لیتــر پس از اعمال 
(Tigabu & Oden, 2001) ســرمادهی 

ج( خراش دهــی بــا اســید ســولفوریک )10 
و 20 دقیقــه(، پیش تیمــار گرمــا در تنــاوب 
ــاه(،  ــانتی گراد )دو م ــه  س ــا 15 درج 10 ت
ــاه(  ــش  م ــه )ش ــتر ماس ــرمادهی در بس س
د( کاشــت مســتقیم بــذر بــا غــالف ســالم یا 
ــاك  ــاوی خ ــدان ح ــده در گل خراش دهی ش
ــی از  ــرایط طبیع ــداري در ش ــه و نگه مزرع

آذرماه. 
ــرای  تیمارهــای اختصاصــی اعمــال شــده ب

بــذر نمــدار نیــز شــامل مــوارد زیــر بــود:
 الــف( ســرمادهی )دمــای1±4 درجــه 
 ســانتی گراد( در دو زمــان )3 و 6 مــاه(
ــه  ــید در س ــک  اس ــتفاده از جیبرلی ب( اس
ــر  ــرم در لیت ــت 0، 250 و 500 میلی گ غلظ
ج( خراش دهــی بــا اســید ســولفوریک غلیظ 
ــان 10 و  ــذور دارای غــالف در دو زم ــر ب ب

ــرمادهی، د(  ــال س ــپس اعم ــه و س 20 دقیق
ــی 10  ــاوب دمای ــی در تن پیش تیمــار گرمای
تــا 15 درجــه  ســانتی گراد به مــدت دو مــاه و 
ســپس ســرمادهی به مــدت 3 ماه روی بســتر 
ماســه )داخــل گلدان( و هـ( کاشــت مســتقیم 
بــذور بــا غــالف کامــل و خراش دهــی غالف 
در گلــدان و قرار دادن در شــرایط هوای آزاد 

ــرز کرج(. ــع الب )مجتم

(Pinus pinaster)شکل7- تصاویر جوانه زنی و استقرار بذر گونه های کاج                                   (P. pinea, P. radiata) پس از 22 سال 
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شکل9-  نهال های مستقر شده از انتقال بذرهای جوانه زده شب خسب شکل8-  نهال های مستقر شده از انتقال بذرهای جوانه زده خرنوب

 نتیجه گیری و پیشنهادها
تیمارهــای خواب شــکنی  مناســب ترین 
ــدول  ــرح ج ــف به ش ــای مختل ــذر گونه ه ب

ــد از: شــماره1 عبارتن
کهــور بوشــهر- خــراش بــا ســمباده و 
خیســاندن در آب داغ 80 درجه  سانتی گراد.

ــمباده  ــا س ــمنان- خــراش ب ــور س  که
ــاعت. ــدت 24 س ــاندن در آب به م و خیس

ســماق- خــراش با ســمباده، خیســاندن 
در آب و یــک  مــاه ســرمادهی مرطوب. 

ــوس )کامالدولنســیس،  ســه گونه اکالیپت
گراندیــس و ویمینالیــس( به صــورت دو 
مــاه ســرمادهی )1±4 درجــه  ســانتی گراد( 
ــی  به ترتیــب 62، 54 و 45 درصــد جوانه زن

)شــکل 2(. 
غلظت هــای  ر  تیمــا شب خســب- 
مختلف اسید ســولفوریک )0، 6/25، 12/5، 
25 و 50 درصــد(. بــا افزایش غلظت اســید، 
درصــد و ســرعت جوانه زنــی بذر ایــن گونه 
افزایــش یافت و بیشــترین درصــد جوانه زنی 
)78 درصــد( در غلظــت 50 درصد مشــاهده 

شــد )شــکل 9(.
ــید  ــف اس ــای مختل ــوب- غلظت ه خرن

ســولفوریک )0، 6/25 ، 5/ 12 ، 25 و50 
درصــد(. بــا افزایــش غلظــت اســید، درصــد 
و ســرعت جوانه زنــی بــذر خرنــوب کاهــش 
یافــت به طــوری کــه بیشــترین درصــد 
جوانه زنــی در تیمــار شــاهد )آب مقطــر 
ــن آن  ــی( و کمتری ــد جوانه زن ــا 32 درص ب
در تیمــار 50 درصــد اســید بــه دســت آمــد 

)شــکل 8(.
کیکــم- ســرمادهی به مدت شــش  ماه در 
بســتر ماســه بــا افزایــش درصــد جوانه زنــی 
بذر تــا 33 درصــد. کاربــرد جیبرلیک اســید، 
اگرچــه باعــث افزایــش درصــد جوانه زنــی 

ــبت  ــت ها نس ــتقرار دانه رس ــی اس ــد ول ش
بــه بذرهاي ســرمادهي شــده در آزمایشــگاه 
داد.  نشــان  کاهــش  و شــرایط طبیعــي 
ــرایط  ــداری در ش ــذر و نگه ــی ب خراش ده
مزرعــه باعــث بیــش از دو برابر شــدن تعداد 

بذرهــای جوانــه زده شــد )شــکل 6(. 
نمــدار- ســرمادهی شــش  ماهــه در 
تیمارهــای  بســتر ماســه )33 درصــد(. 
ــس از  ــید پ ــید و سولفوریک اس جیبرلیک اس
اعمــال ســرمادهی در شکســتن خــواب بــذر 
ایــن گونــه مؤثــر واقــع نشــد. خراش دهــی 
بــذر و نگهــداری در شــرایط مزرعــه باعــث 
افزایــش 100 درصــدی جوانه زني شــد )32 

درصــد در مقابــل 11 درصــد(. 
کاج- در بیــن نمونه هــای بــذر کاج پس 
ــش  ــترین کاه ــداری، بیش ــال نگه از 22 س
 Pinus( جوانه زنــی در بــذر کاج بادامــی
pinea( بــا منشــاء ترکیــه )از 71 بــه 11/6 
درصــد( و کمتریــن آن در بــذر کاج رادیاتــا 
)Pinus radiata( با منشــاء خراسان شمالی 
بــود )82/6 به 59/6(. تیمــار مطلوب اعمال 

ســرمادهی 1-2 ماهــه بــود )شــکل 7(.

و  اندازه  
آن  زوال  بر  بذر  وزن 

تأثیر دارد. در مورد گونه های 
مورد مطالعه، بذرهای ریزتر کاهش 

درصد جوانه زنی بیشتری نشان دادند 
که به نظر مي رسد مربوط به کمبود 
جنین  تغذیه  برای  غذایي  ذخیره 
در مرحله جوانه زني تا تشکیل 

دانه رست باشد.
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 توصیه های ترویجی
- ژنتیـک گیاهـان، منشـاء و رویشـگاه 
)به ویـژه در مـورد گونه هـای جنگلی( بر 
پدیـده زوال بذر آنها تأثیر دارد. شـرایط 
انبـارداری بذرهای یک گونـه گیاهی به 
سـه عامل مذکور بسـتگی داشـته و الزم 
اسـت از نظر انبـاداري، حفاظـت و احیا 

مـورد توجه قـرار گیرد.
- انــدازه  و وزن بــذر بــر زوال آن تأثیــر 
ــه،  ــورد مطالع ــای م ــورد گونه ه دارد. در م
بذرهــای ریزتــر کاهــش درصــد جوانه زنــی 
بیشــتری نشــان دادنــد کــه به نظــر مي رســد 
مربــوط بــه کمبود ذخیــره غذایي بــرای تغذیه 
ــکیل  ــا تش ــي ت ــه جوانه زن ــن در مرحل جنی

ــد. ــت باش دانه رس
ــون )1972(،  ــون هارینگت ــق قان - مطاب
تغییــرات دو عامــل محیطــی دمــا و رطوبــت 
ــه و زوال  ــوه نامی ــت ق ــث اف ــدت باع به ش
ــرای  ــت ب ــد. الزم اس ــره ش ــای ذخی بذره
افزایــش زمــان انبــارداري ایــن دو عامــل را 

ــوب کاهــش داد. ــا حــد مطل ت
- براسـاس نتایج حاصل از بررسي هاي 
ایـن تحقیـق، خـواب بـذر اغلـب گونه های 
درختـی و درختچـه اي مناطـق معتدلـه بـا 
یـک تا 3 ماه سـرمادهی در دمـای 4 درجه 
 سـانتی گراد در بسـتر ماسـه برطرف می شود. 
از آنجا که ماسـه بادي ماده معدني است امکان 
تجزیـه سـریع آن توسـط میکروارگانیزم هـا 
وجـود نـدارد و از طرفي شـرایط رطوبتي در 
بسـتر ماسـه به دلیل خروج آب ثقلي و تنظیم 
رطوبـت بسـتر و نیـز نبـودن بـذر در معرض 
مسـتقیم عوامـل بیمـاري زا، امـکان افزایـش 
زمـان سـرمادهي منجر به شکسـتن خواب و 
جوانه زني درصد بیشـتري از بذرها مي شـود.
ــذر  ــه ب ــوه نامی ــی ق ــور بررس - به منظ
گونه هــای درختــی و درختچــه ای روش 
مناســب بــرای بذرهــای ریــز، بســتر کاغــذ 
ــادی  ــه ب ــت، ماس ــای درش ــی و بذره صاف
ــا  ــه روي بذره ــوی ک ــت به نح ــترون اس س
ــه  ــا ماس ــذر ب ــر ب ــر قط ــدازه دو براب به ان
پوشــانده شــود. پوشــش بــذر بــا الیــه اي از 
ماســه و جلوگیــري از تابــش نــور بــر بــذر 
طــي دوره جوانه زنــي به ویــژه در مــورد 
بذرهــاي فتوبالســتیک منفــي مي توانــد 
ــي  ــرای افزایــش درصــد جوانه زن محرکــي ب

ــي  ــه آفات ــذر را از حمل ــن ب ــد. همچنی باش
نظیــر موش، ســنجاب و کالغ حفــظ مي کند.

 
 قدردانی

ایـن بررسـی ها رؤسـای محتـرم وقـت  در 
گـروه بانـک ژن منابـع طبیعـی دکتر حسـن 
مـداح عارفـی و دکتـر علی اشـرف جعفری 
کردنـد.  ارائـه  ارزشـمندی  راهنمایی هـای 
همچنین دکتر حمیدرضا عیسـوند و همکاران 
محتـرم آزمایشـگاه تکنولـوژی بـذر به ویژه 

مهنـدس لیال فـالح، مهندس معصومـه یگانه، 
مهندس اسماعیل سیدیان، مهندس محمدرضا 
پهلوانـی، مهنـدس محمود امیرخانـی و رضا 
اسـماعیلی نیز در فعالیت های آزمایشـگاهی 
و عملیات اجرایی صمیمانه همکاری داشـتند 
که الزم اسـت از کلیه این همـکاران گرانقدر 

صمیمانـه تشـکر و قدردانـی به عمـل آید. 
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ــذر اغلب  خــواب ب
گونـــه های درختــی و 

ــه  ــق معتدل ــه اي مناط درختچ
ــا 3 مــاه ســرمادهی  ــا یــک ت ب
در دمــای 4 درجه  ســانتی گراد 
در بســتر ماســه برطــرف 

می شــود.
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