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چکیده

سازی به نسبت بلندمدت در درصد را داشته و دارای قدرت ذخیره5 بذرهایی كه تحمل خشک شدن و کاهش رطوبت تا حدود
 بذر گونههای درختی و درختچهای مناطق معتدله.) طبقهبندی میشوندOrthodox(  با عنوان بذرهای ارتدكس،سردخانه باشند
 در این بررسی بذرهای جمعآوری شده از رویشگاههای طبیعی به آزمایشگاه تکنولوژی بذر بانك ژن.در این گروه قرار دارند
.شكنی قرار گرفتند جوانهزنی و تیمارهای خواب، تحت آزمونهای تعیین سالمتی بذر،منتقل شدند و پس از فرایند بوجاری
 در غلظتها و زمانهایGA3  استفاده از عوامل شیمیایی و هورمون، آب داغ،تیمارها شامل سرمادهی در زمانهاي متفاوت
 خراشدهی مکانیکی و شیمیایی بودند که پس از اعمال آنها در دو بستر كاغذ صافی و گلدانهای حاوی ماسهبادی،مختلف
20  بذرهای بادام کوهی و بسیاری از گونههای جنس کاج پس از. روند كاهش قوه نامیه بین گونهها متفاوت بود.کاشته شدند
 از، زبانگنجشک و تاغ، درصد) بودند ولی گونههای دارای بذر ریز نظیر توسکا82  تا44( سال نگهداری دارای قوه نامیه باالیی
 باتوجهبه. علت کاهش قوه نامیه بذرها به تفاوت در مواد ذخیرهای و ژنوتيپ آنها ارتباط داشت.قوه نامیهکمتری برخوردار بودند
. مشخص شد که اندازه و رفتار انبارداری بذر از عوامل مهم تعیین دوره احیای بذرها است،نتایج این تحقیق
 ارتدكس و بانك ژن، خواب بذر، دوره نگهداری، جوانهزنی:واژههای کلیدی
Conservation potential, viability protection and breaking seed dormancy
of some tree and shrub species of Iran
M. Nasiri*
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-germination 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.
Keywords: Germination, seed dormancy, orthodox, gene bank
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مقدمه
و رطوبـت  10درصـد و نگهـداری درازمدت ،دمـای منفی
بـذر عامـل اصلـی تولیدمثل
 20درجـهسـانتیگراد و رطوبت  5درصد توصیه شـده
جنسـی و بقـای نسـل گونههـای
اسـت (علیزاده و نصیری.)1391،
زیستی
گیاهی در شرایط سخت محیط
 بـذر ریكالسـیترنت :بذرهایـی کـه تحمـلاسـت و نقـش مهمـی نیـز در پراكنـش خشكشـدن بیش از حد معینی را نداشـته باشند
و اسـتقرار گیـاه دارد (سـرمدنیا .)1375 ،و چنانچـه میـزان رطوبـت آنهـا از  30درصـد
درختـان و درختچههـای جنگلـی از كمتر شـود ،قدرت زندهمانی خود را از دسـت
جهتهـای گوناگـون نظیر تأمیـن نیازهای میدهنـد .ایـن نوع بذرهـا دارای عمـر كوتاه
متنـوع بشـر و سـایر موجودات زنـده ،حفظ بـوده و طـول دوره زندهمانـی آنهـا از چنـد
آب و خـاك ،تلطيـف هـوا ،حفـظ آب در هفتـه تا چند ماه اسـت .بـذر اغلب گونههای
خـاک ،جلوگیـری از فرسـایش خـاک ،مهار مناطـق حـار های و جنگلهـای بارانـي
سـیالب و ایجـاد تنوع زیسـتی بهویژه حیات گرمسـیری و برخی از گونههای آبزی از این
وحش بسـیار اهمیت دارند .بررسـیها نشان دسـته هسـتند .بذر چنیـن گونههایـی (مانند
میدهـد کـه ذخایر ژنتیکی گونههـای گیاهی بـذر كاكائـو) دمای كمتـر از  10تا  15درجه
کشـور روز بـ ه روز در حـال كاهـش بوده و سـانتیگراد را نمیتواننـد تحمل كنند و دچار
فرسـایش ژنـی و انقراض آنها بسـیار شـدید خسـارت میشـوند .روش جدیـد نگهداری
اسـت .بنابراین الزم اسـت بهمنظـور حفاظت ایـن گروه از بذرهـا حفاظت در دمای انجماد
موجـودی کنونـی این ذخایر تالش بیشـتری در ازت مايـع (( )Cryopreservationمنفی
بهعمل آید .از مهمترین مشكالت ،بیاطالعی  196درجـهسـانتیگراد) اسـت (علیـزاده و
از قـدرت انبـارداری و جوانهزنـی بذر برخی نصیری.)1391 ،
از گونههـای درختـی و درختچهای بهسـبب  -گـروه حدواسـط :ایـن گـروه از بذرهـا از
ركـود و خواب بذر آنها اسـت .بذر گونههای نظـر ویژگیهـای انبـارداری بیـن بذرهـای
مختلـف از نظـر طول عمر متفاوت هسـتند و ارتدکـس و ریکالسـیترانت قـرار میگیرنـد.
ایـن تنوع عالوهبر ویژگیهـای ژنتیکی گیاه ،مهمتریـن خصوصیـات ایـن دسـته از بذرها
تحـت تأثیر فاكتورهای محیطی نیز قرار دارد .ایجـاد خسـارت به آنها با خشـک کـردن به
عوامـل مؤثر بر كیفیت بذر و تـوان انبارداری میـزان کمتر از حـدود  7تا  12درصد اسـت
عبارتنـد از :تأثیـر هـوا ،زیانهـای مكانیكی ماننـد بـذر قهوه.
ناشـی از عملیـات برداشـت ،فرایندسـازی و
این بررسـی با هـدف مطالعـه جوانهزنی
بلـوغ فیزیولوژیكـی تـوده بذری (علیـزاده و و خوابشـکنی بـذر تعـدادي از گونههـاي
نصیری.)1391،
درختـی و درختچـهای ارتدکـس با اسـتفاده
از روشهـای کاربـردی قابـل توصیـه بـه
بذرهـا از نظـر طـول عمـر و رفتـار بهرهبـرداران در کنـار برخـی روشهـای
انبـارداری بـه سـه گـروه ارتدکـس ،آزمایشـگاهی انجـام شـد.
حدواسـط و ریکالسـیترانت تقسـیم
میشـوند.

 بـذر ارتدکـس :تقریبـ ًا بـذر تمـام گیاهانمرتعی ،دارویی ،زراعی و بسـیاری از گیاهان
جنگلی مناطق معتدله و سردسیر در این گروه
قـرار میگیرنـد .از ویژگیهای این دسـته از
بذرهـا امـکان کاهـش محتوی رطوبتـی آنها
تا سـطح  5تا  6درصد بدون ایجاد خسـارت
و امـکان نگهـداری آنهـا در دمـای زیر صفر
درجـهسـانتیگراد برای چندین سـال متوالی
اسـت .بهمنظـور ذخیرهسـازی کوتاهمـدت
بذرهای ارتدکس ،دمای  5درجهسـانتیگراد

اقدامات و یافتهها

بهمنظـور بررسـي اثـر دوره نگهـداری و
خوابشـکنی بـر حفـظ قـوه نامیه بـذر 32
گونـه گياهـي موجـود در بانـک ژن منابـع
طبيعـي (جـدول ،)1تیمارهایـی بـا در نظـر
گرفتـن نیازهـای اكولوژیكـی رویشـگاه
طبیعـی و شـرایط خـاص بذر و نـوع خواب
آنهـا اعمـال شـد (Bewley, and Black,

.)Michael, 1985

تیمارهــای کلــی (شــکل  )1شــامل:
الــف) ســرمادهی در دمــای  4درجــه

ســانتیگراد در زمانهــای متفــاوت رو
و بیــن بســترهای كاغــذ صافــی و داخــل
ماســهبادی ،ب) خراشدهــی :کاهــش
مقاومــت مکانیکــی پوســته بذر بــا تیمارهای
خراشدهی مكانیكی (با ســمباده و ســوهان)
و شــیمیایی (اســید ســولفوریك غلیظ (97-
 95درصــد) بهمــدت  10تــا  60دقیقــه
باتوجهبــه ضخامت و ســختی پوســته بذر) و
ج) آب داغ  70تـا  80درجـه سـانتیگراد:
اسـتفاده از آب داغ تـا به تعادلرسـاندن دما
با محیـط آزمایشـگاه بودند.
قبـل از انجـام آزمونهـای قـوه نامیـه
و اعمـال تیمارهـای خوابشـكنی ،بذرهـا
ضدعفونـی شـدند .بدین منظـور بذرها تحت
تأثیـر تیمارهـای غوطهوری سـریع ( 5ثانیه)
در اتانـول  70درصـد و بهدنبـال آن اسـتفاده
از هیپوكلریت سـدیم  1درصد یا سـفیدكننده
تجـاری حـاوی  5/5درصـد كلـر فعـال 20
درصـد حجمی حـاوی صابون مایـع بهمدت
 15تـا  20دقیقـه و همچنین تكرار شستشـو
قـرار گرفتند.

بررسیها
نشـان میدهـد کـه
ذخایـر ژنتیکـی گونههای
گیاهی کشور روز ب ه روز در
حال كاهش بوده و فرسـایش
ژنی و انقراض آنها بسـیار
شدید است.
بهمنظـور انجـام آزمـون تعیین قـوه نامیه
از هـر نمونـه  3تكـرار  50یـا  25عـددی
بـذر انتخاب شـد .سـپس بعـد از ضدعفونی
بـا فاصلـه روی كاغذ صافی مرطـوب داخل
پتریدیـش یـا درون ماسـهبادی قـرار گرفته
و بـه ژرمیناتورهایـی بـا شـرایط جوانهزنـی
اسـتاندارد رطوبـت نسـبی  70درصد ،تناوب
دمایـی  10و  15درجـهسـانتیگراد و دوره
نـوری  8و  16سـاعته منتقل شـدند.
تیمارهـای اختصاصـی اعمـال شـده در
مـورد بـذر گونـه کیکـم بدیـن ترتیـب بود:
الـف) سـرمادهی بهمـدت  3و  6مـاه،
ب) اســتفاده از جیبرلیک اسید در غلظتهای
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396

59

جدول -1تیمارهای مناسب خوابشکنی بذر  32گون ه درختی ارتدکس موجود در ایران
نام فارسی گونه

نامعلمی گونه

تیمار مطلوب خوابشکنی

درصد جوانهزنی

منبع

شبخسب

Albizzia julibrissin

خراش شیمیایی (اسید سولفوریک  50درصد)

78

نصیری1380 ،

اکالیپتوس گراندیس

Eucalyptus grandis

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

60

نصیری1391 ،

توسکای قشالقی

Alnus glutinosa

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

6

نصیری1391 ،

توسکای ییالقی

Alnus subcordata

یک ماه سرمادهی ()4 ºC

11

نصیری1391 ،

تنگرس -بادامکوهی

Amygdalus lycioides

یک ماه سرمادهی ()4 ºC

92

نصیری1391 ،

زرشک

Berberis vulgaris

تیمار توأم سرما ( )4 ºCو خراشدهی

48

نصیری1391 ،

غان

Betula humilis

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

35

نصیری1391 ،

خرنوب

Ceratonia siliqua

خیساندن در آب مقطر

32

نصیری1380 ،

کلیر

Capparis decidua

خیساندن در آب داغ 60 ºC

45

نصیری1391 ،

ممرز

Carpinus betulus

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

22

نصیری1391 ،

داغداغان

Celtis australis

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

28

نصیری1391 ،

زالزالک

Crataegus microphylla

خراش با سمباده و خیساندن در آب

48

اکالیپتوس میکروتکا

Eucalyptus microtheca

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

74

میرزاده و همکاران،
1388
نصیری1391 ،

کیکم (شرايط آزمايشگاه)

Acer monspessulanum

6ماه سرمادهی در بستر ماسه ()4 ºC

33

نصیری1387 ،

کاجرادیاتا (خراسان شمالی)

Pinus radiata

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

60

نصیری1393 ،

کاج بادامی

Pinus pinea

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

12

نصیری1393 ،

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

62

نصیری1391 ،

اکالیپتوس ویمینالیس

Eucalyptus viminalis-sh

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

90

نصیری1391 ،

زبان گنجشک

Fraxinus rotundifolia

 24ساعت خیساندن و حذف بال

12

نصیری1391 ،

دمگاوی

Smirnova turkestana

خیساندن در آب داغ  60درجه

38

نصیری1393 ،

گازرخ

Moringa peregerina

بذر تازه و شوری  100میلی موالر

78

نصیری1391 ،

مورد

Myrtus communis

 24ساعت خیساندن و حذف غالف

78

نصیری1391 ،

کهور بوشهر

Prosopis cineraria

کهور سمنان

Prosopis cineraria

42

نصیری1393،

سماق

Rhus coriaria

15

نصیری1393 ،

کهتر

Stocksia brohulica

38

نصیری1383 ،

نمدار

Tilia platyphyllos

خراش با سمباده و خیساندن در آب  80درجه
(بستر ماسه)
خراش با سمباده و خیساندن 24ساعته (بستر
ماسه)
 24ساعت خیساندن ،یک ماه سرما و خراش
با سمباده
آب داغ  80درجه و خراش با سمباده (بستر
ماسه)
شش ماه سرمادهی ( )4 ºCبستر ماسه

48

نصیری1393 ،

33

بنگله

Vitex pseudo-negundo

خیساندن در آب داغ  60درجه

60

نصیری1385،
فرجیپولوهمکاران1384،
نصیری1391 ،

عناب

Ziziphus jujube

جدا کردن بخش گوشتی و جریان آب

18

نصیری1391 ،

کیکم (شرایط طبیعی)

Acer monspessulanum

ج رادیاتا (آمریکا)
کا 

Pinus radiata

خراش غالف کاشت ،در گلدان و نگهداری در
شرایططبیعی
دو ماه سرمادهی ()4 ºC

35/5

نصیری1387 ،

44

نصیری1393 ،

کاج دریایی

Pinus pinaster

دو ماه سرمادهی ()4 ºC

60

نصیری1393 ،

اکالیپتوس کامالدولنسیس Eucalyptus camaldulensis

60
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شماي كلي تيمارهاي خوابشکني

ماسه بادي

كاغذ صافي

دهی
خرا
شدهي
خراش

(روز)
سرمادهی(روز)
سرمادهي

شاهد

مکانيکي

اسید( ()PPM
جیبرلی
(ppm
جيرليککاسيد

شاهد

شيميايي

30

سوهان

اسيد سولفوريک غليظ

100

60

سمباده

اسيد سولفوريک %50

200

90

شن زاويهدار

الکل اتيليک %70

300

شکل  -1شمای کلی تیمارهای خوابشکنی بذر در آزمایشگاه

شکل  -2شکستن خواب بذر سه گونه اکالیپتوس با اعمال تیمار دو ماه سرمادهی ()4 ºC
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396
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شکل -3شکستن خواب بذر بادام کوهی با تیمارهای سرمادهی

شکل -5شکستن خواب بذر کهتر با اعمال تیمارهای آب داغ و
خراش با سمباده روی دو بستر کاغذ صافي و ماسهبادی

شكل  -6جوانهزنی بذر كیكم و استقرار موفق گیاهچهها پس از خراشدهی و استفاده از بستر خاك مزرعه

شکل -7تصاوير جوانهزنی و استقرار بذر گونههای کاج ))Pinus pinaster

 250و  500میلیگــرم در لیتــر پس از اعمال
ســرمادهی ()Tigabu & Oden, 2001
ج) خراشدهــی بــا اســید ســولفوریك (10
و  20دقیقــه) ،پیشتیمــار گرمــا در تنــاوب
 10تــا  15درجــهســانتیگراد (دو مــاه)،
ســرمادهی در بســتر ماســه (شــشمــاه)
د) كاشــت مســتقیم بــذر بــا غــاف ســالم یا
خراشدهیشــده در گلــدان حــاوی خــاك
مزرعــه و نگهــداري در شــرایط طبیعــی از
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شکل -4جوانهزنی بذر گونه گازرخ در شرایط آزمایشگاه

) (P. pinea, P. radiataپس از  22سال

آذرماه.
تیمارهــای اختصاصــی اعمــال شــده بــرای
بــذر نمــدار نیــز شــامل مــوارد زیــر بــود:
الــف) ســرمادهی (دمــای 4±1درجــه
ســانتیگراد) در دو زمــان ( 3و  6مــاه)
ب) اســتفاده از جیبرلیــكاســید در ســه
غلظــت  250 ،0و  500میلیگــرم در لیتــر
ج) خراشدهــی بــا اســید ســولفوریك غلیظ
بــر بــذور دارای غــاف در دو زمــان  10و

 20دقیقــه و ســپس اعمــال ســرمادهی ،د)
پیشتیمــار گرمایــی در تنــاوب دمایــی 10
تــا  15درجــهســانتیگراد بهمــدت دو مــاه و
ســپس ســرمادهی بهمــدت  3ماه روی بســتر
ماســه (داخــل گلدان) و هـ) كاشــت مســتقیم
بــذور بــا غــاف كامــل و خراشدهــی غالف
در گلــدان و قرار دادن در شــرایط هوای آزاد
(مجتمــع البــرز كرج).

شکل -8نهالهای مستقر شده از انتقال بذرهای جوانهزده خرنوب

نتیجهگیری و پیشنهادها

مناســبترین تیمارهــای خوابشــکنی
بــذر گونههــای مختلــف بهشــرح جــدول
شــماره 1عبارتنــد از:
کهــور بوشــهر -خــراش بــا ســمباده و
خیســاندن در آب داغ  80درجهسانتیگراد.
کهــور ســمنان -خــراش بــا ســمباده
و خیســاندن در آب بهمــدت  24ســاعت.
ســماق -خــراش با ســمباده ،خیســاندن
ک مــاه ســرمادهی مرطوب.
در آب و یـ 
ســهگونه اکالیپتــوس (کامالدولنســیس،
گراندیــس و ویمینالیــس) بهصــورت دو
مــاه ســرمادهی ( 4±1درجــهســانتیگراد)
بهترتیــب  54 ،62و  45درصــد جوانهزنــی
(شــکل .)2
شبخســب -تيمــار غلظتهــای
مختلف اسید ســولفوریك (،12/5 ،6/25 ،0
 25و  50درصــد) .بــا افزایش غلظت اســید،
درصــد و ســرعت جوانهزنــی بذر ايــن گونه
افزایــش یافت و بیشــترین درصــد جوانهزنی
( 78درصــد) در غلظــت  50درصد مشــاهده
شــد (شــکل .)9
خرنــوب -غلظتهــای مختلــف اســید

شکل -9نهالهای مستقر شده از انتقال بذرهای جوانهزده شبخسب

انداز ه و
وزن بذر بر زوال آن
تأثیر دارد .در مورد گونههای
مورد مطالعه ،بذرهای ریزتر کاهش
درصد جوانهزنی بیشتری نشان دادند
که بهنظر ميرسد مربوط به کمبود
ذخيره غذايي برای تغذيه جنين
در مرحله جوانهزني تا تشکيل
دانهرست باشد.
ســولفوریك ( 25 ، 12 /5 ، 6/25 ،0و50
درصــد) .بــا افزایــش غلظــت اســید ،درصــد
و ســرعت جوانهزنــی بــذر خرنــوب كاهــش
یافــت بهطــوری كــه بیشــترین درصــد
جوانهزنــی در تیمــار شــاهد (آب مقطــر
بــا  32درصــد جوانهزنــی) و كمتریــن آن
در تیمــار  50درصــد اســید بــه دســت آمــد
(شــکل .)8
ش ماه در
کیکــم -ســرمادهی بهمدت شـ 
بســتر ماســه بــا افزایــش درصــد جوانهزنــی
بذر تــا  33درصــد .كاربــرد جیبرلیكاســید،
اگرچــه باعــث افزایــش درصــد جوانهزنــی

شــد ولــی اســتقرار دانهرســتها نســبت
بــه بذرهاي ســرمادهي شــده در آزمايشــگاه
و شــرايط طبيعــي كاهــش نشــان داد.
خراشدهــی بــذر و نگهــداری در شــرایط
مزرعــه باعــث بیــش از دو برابر شــدن تعداد
بذرهــای جوانـهزده شــد (شــکل .)6
ش ماهــه در
نمــدار -ســرمادهی شــ 
بســتر ماســه ( 33درصــد) .تیمارهــای
جیبرلیكاســید و سولفوریكاســید پــس از
اعمــال ســرمادهی در شكســتن خــواب بــذر
ایــن گونــه مؤثــر واقــع نشــد .خراشدهــی
بــذر و نگهــداری در شــرایط مزرعــه باعــث
افزایــش  100درصــدی جوانهزني شــد (32
درصــد در مقابــل  11درصــد).
کاج -در بیــن نمونههــای بــذر کاج پس
از  22ســال نگهــداری ،بیشــترین كاهــش
جوانهزنــی در بــذر كاج بادامــی (Pinus
 )pineaبــا منشــاء تركیــه (از  71بــه 11/6
درصــد) و كمتریــن آن در بــذر كاج رادیاتــا
( )Pinus radiataبا منشــاء خراسان شمالی
بــود ( 82/6به  .)59/6تیمــار مطلوب اعمال
ســرمادهی  2-1ماهــه بــود (شــکل .)7
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396
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باشــد .همچنيــن بــذر را از حملــه آفاتــي
توصیههای ترویجی
 ژنتیـك گیاهـان ،منشـاء و رویشـگاه نظيــر موش ،ســنجاب و کالغ حفــظ ميکند.(بهویـژه در مـورد گونههـای جنگلی) بر
پدیـده زوال بذر آنها تأثیر دارد .شـرایط قدردانی
انبـارداری بذرهای یک گونـه گیاهی به در ایـن بررسـیها رؤسـای محتـرم وقـت
سـه عامل مذکور بسـتگی داشـته و الزم گـروه بانـک ژن منابـع طبیعـی دکتر حسـن
اسـت از نظر انبـاداري ،حفاظـت و احيا مـداح عارفـی و دکتـر علی اشـرف جعفری
راهنماییهـای ارزشـمندی ارائـه کردنـد.
مـورد توجه قـرار گيرد.
 انــدازه و وزن بــذر بــر زوال آن تأثیــر همچنین دکتر حميدرضا عیسـوند و همكاراندارد .در مــورد گونههــای مــورد مطالعــه ،محتـرم آزمایشـگاه تكنولـوژی بـذر بهویژه
بذرهــای ریزتــر کاهــش درصــد جوانهزنــی
بیشــتری نشــان دادنــد کــه بهنظــر ميرســد
خــواب بــذر اغلب
مربــوط بــه کمبود ذخيــره غذايي بــرای تغذيه
جنيــن در مرحلــه جوانهزنــي تــا تشــکيل گونـــههای درختــی و
دانهرســت باشــد.
درختچــهاي مناطــق معتدلــه
 مطابــق قانــون هارينگتــون (،)1972تغییــرات دو عامــل محیطــی دمــا و رطوبــت بــا یــک تــا  3مــاه ســرمادهی
بهشــدت باعــث افــت قــوه نامیــه و زوال در دمــای  4درجهســانتیگراد
بذرهــای ذخیــره شــد .الزم اســت بــرای
در بســتر ماســه برطــرف
افزايــش زمــان انبــارداري ايــن دو عامــل را
میشــود.
تــا حــد مطلــوب کاهــش داد.
 براسـاس نتايج حاصل از بررسيهايايـن تحقيـق ،خـواب بـذر اغلـب گونههای
درختـی و درختچـهاي مناطـق معتدلـه بـا مهنـدس ليال فلاح ،مهندس معصومـه یگانه،
یـک تا  3ماه سـرمادهی در دمـای  4درجه مهندس اسماعيل سیدیان ،مهندس محمدرضا
سـانتیگراد در بسـتر ماسـه برطرف میشود .پهلوانـی ،مهنـدس محمود امیرخانـی و رضا
از آنجا که ماسـهبادي ماده معدني است امكان اسـماعیلی نیز در فعالیتهای آزمایشـگاهی
تجزيـه سـريع آن توسـط ميكروارگانيزمهـا و عملیات اجرایی صمیمانه همكاری داشـتند
وجـود نـدارد و از طرفي شـرايط رطوبتي در که الزم اسـت از كلیه این همـكاران گرانقدر
بسـتر ماسـه بهدليل خروج آب ثقلي و تنظيم صمیمانـه تشـكر و قدردانـی بهعمـل آيد.
رطوبـت بسـتر و نيـز نبـودن بـذر در معرض
مسـتقيم عوامـل بيمـاريزا ،امـکان افزايـش منابع
زمـان سـرمادهي منجر به شكسـتن خواب و ثا بتـی  ،ح  .1 3 5 5 ، .جنگلهـا  ،د ر ختـا ن و
درختچههای ایران .انتشـارات سـازمان تحقیقات
جوانهزني درصد بيشـتري از بذرها ميشـود.
كشاورزی و منابع طبیعی 807 ،صفحه.
 بهمنظــور بررســی قــوه نامیــه بــذر سـرمدنیا ،غ .ح .1375 ،.تكنولـوژی بـذر (ترجمـه)،گونههــای درختــی و درختچــهای روش
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 288 ،ﺻﻔﺤﻪ.
مناســب بــرای بذرهــای ریــز ،بســتر کاغــذ علیزاده ،م .ع ،.نصیری ،م .1391 ،.سیمای تكنولوژی
بـذر با تأكیـد بر گیاهان منابع طبیعی .انتشـارات
صافــی و بذرهــای درشــت ،ماســه بــادی
مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی نهـال و بذر.
ســترون اســت بهنحــوی کــه روي بذرهــا
 197ﺻﻔﺤﻪ.
بهانــدازه دو برابــر قطــر بــذر بــا ماســه
فرجی پول ،ر .ع ،.حسینی ،م .و عصاره ،م .ح.1384 ،.
پوشــانده شــود .پوشــش بــذر بــا اليـهاي از
بررسـی اثـر تیمارهـای مكانیكـی و شـیمیایی
ماســه و جلوگيــري از تابــش نــور بــر بــذر
روی بـذر نمدار .فصلنامه پژوهش و سـازندگی،
طــي دوره جوانهزنــي بهويــژه در مــورد
.27-30:)4(66
بذرهــاي فتوبالســتيك منفــي ميتوانــد میـرزاده واقفی ،س ،.جـمزاد ،ز ،.جلیلی ،ع .و نصیری،
م .1388 ،.بررسـی شکسـتن خـواب و تشـدید
محركــي بــرای افزايــش درصــد جوانهزنــي
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جوانهزنی بذر سـه گونه زالزالـک ایران .فصلنامه
تحقیقـات جنـگل و صنوبـر ایـران:)4( 17 ،
.544-559
نصیری ،م .1387،.تعیین تیمار مطلوب جهت شکسـتن
خـواب و افزایش جوانهزنـی بذر کیکم .فصلنامه
پژوهشـی تحقیقـات ژنتیـک و اصلاح گیاهـان
مرتعـی و جنگلـی ایـران:)1( 16 1387 ،
.94 -106
نصیـری ،م .1385 ،.تعییـن تیمـار مطلـوب جهـت
شكسـتن خواب و افزایـش جوانهزنی بذر نمدار.
فصلنامه تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی و
جنگلی ایران سال چهاردهم شماره ( 3پیاپی ،)25
تابستان .1385
نصیـری ،م .1391،.ارزیابی نمونههای مختلف بذرهای
جنگلـی ارتدكـس موجـود در بانـك ژن منابـع
طبیعـی .گـزارش نهایی طـرح تحقیقاتی شـماره
مصوب 2-09-09-0000-86016 :ش فروست
 42065مورخ .91/10/02
نصیـری ،م .1393 ،.بررسـی رونـد کاهـش جوانهزنی
بذر طی دو دوره نگهداری  10و  22ساله در تعدادی
از گونههای درختی و درختچهای موجود در بانک
ژن منابع طبیعی .تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان
مرتعی و جنگلی ایران .109-116 :22
نصیری ،م .1394 ،.بررسی زوال بذر گونههای کاج،
نگهداری شـده در بانک ژن منابع طبیعی ایران ج
 .2 9مجلـه پژ و هشها یگیا هـی ( مجلـه
زیستشناسـی ایران) انتشـار آنالين مهر .1395
نصیری ،م و عیسـوند ،ح .ر .1380 ،.بررسـی اثر اسید
سـولفوریك بر شكستن خواب و جوانهزنی بذور
شبخسب و خرنوب ،تحقیقات ژنتیك و اصالح
گیاهان مرتعی و جنگلی ایران.113 -95:)8( ،
نصیـری ،م ،.مـداح عارفـی ،ح .و عیسـوند ،ح .ر،.
 .1383بررسـی تغییـرات قوه نامیه و شكسـتن خواب
بـذر برخی از گونههای موجود در بانك ژن منابع
طبیعی .تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی
و جنگلی ایران.163-183:)2(12 ،
Derek Bewley, J., Black, Michael. 1985.
Seeds physiology of development
and Germination. Plenum Press,
New York.
Harrington, J. F. (1972). Seed storage
and longevity. In: Seed Biology. Vol.
III. T. Kozlowski (ed.). Academic
Press, New York. 145-245.
Tigabu, M., Oden, P.C. 2001. Effect
of scarification, gibberellic acid and
temperature on seed germination of
tow multipurpose Albizia species from
Ethiopia. Seed Science and Technology, V.29, N.1, PP, 11-21.
Conservation potential, protection of
viability and breaking seed dormancy
of 32 orthodox trees and shrubs
species.

