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اثر تیمارهای سرمادهی و اسید جیبرلیک بر صفات جوانهزنی بذر سیاهگیله (Vaccinium L.

)arctostaphylos
3

یونس رستمیکیا ،*1مریم تیموری ،2فرنوش جعفری

 .1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،اردبیل ،ایران
 .2استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .3مدرس ،مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت ،1400/05/11 :تاریخ پذیرش1400/09/14 :

چکیده
جوانهزنی بذر سیاهگیله بهدلیل خواب بذر با م شکالتی همراه ا ست .این تحقیق با هدف برر سی تیمارهای سرمادهی و ا سید
جیبرلیک بر جوانهزنی بذر س یاهگیله انجام گرفت .به این منظور بذرهای رس یدۀ این گونه از جنگل س وها واقع در منطقۀ
جنگلی فندقلو جمعآوری ش د .در پی س رمادهی  4،3،2،1،0و  5ماه) در دمای  4درجۀ س ان یگراد ،آغش گی بذر با اس ید
جیبرلیک  75 ،0و  150میلیگرم در لی ر) بهمدت  24س ا ت ر ورت گرفت .آزمای

بهر ورت فاک وریل در قالب طرح

کامالً ت صادفی در سه تکرار در آزمای شگاه ای س گاه تحقیقات ک شاورزی و منابع طبیعی آالروق اردبیل تحت آزمون جوانهزنی
انجام گرفت .بی ش رین در رد جوانهزنی  42/1 ،47/3 ،48/1و  40/1در رد) بهترتیب در بذرهای سرما داده ن شدۀ آغ ش ه به
غلظتهای  75و  150میلیگرم اسید جیبرلیک و بذرهای پنج و چهار ماه سرما داده شده بدون اسید جیبرلیک) مشاهده شد.
بی ش رین سر ت جوانهزنی  1/95و  1/85دد در روز) ،بهترتیب در بذرهای سرما داده ن شدۀ آغ ش ه به غلظت  75و 150
میلیگرم ا سید جیبرلیک دیده شد .بزرگترین اندازۀ شاخص بنیۀ بذر  100/6 ،102/4 ،110/6و  )99/6بهترتیب به بذرهای
چهار ماه سرماداده شده بدون ا سید جیبرلیک) ،سرما داده ن شدۀ آغ ش ه به غلظتهای  75و  150میلیگرم ا سید جیبرلیک و
پنج ماه سرما داده شده بدون اسید جیبرلیک) اخ صاص داشت .در جمعبندی میتوان بیان کرد که بذرهای سیاهگیله خواب
فیزیولوژیکی دارند و برای شک ست خواب بذر به تیمار سرمادهی یا ا سید جیبرلیک نیاز ا ست .پی شنهاد می شود برای بهبود
رفات جوانهزنی بذر اینگونه ،از تیمار چهار ماه سرمادهی بدون ا سید جیبرلیک) ا س فاده شود .الب ه در رورت نبود زمان
کافی برای ا مال سرمادهی ،میتوان از غلظت  75میلیگرم در لی ر اسید جیبرلیک برای رفع رکود بذر اس فاده کرد.
واژههای کلیدی :جنگل فندقلوی اردبیل ،خواب بذر ،سر ت جوانهزنی ،سیاهگیله ،شاخص بنیۀ بذر.

مقدمه



 Vaccinium arctostaphylos L.تن ها گو نۀ موجود از جنس

جنس واکس ینیوم  )Vacciniumیکی از جنسه ای مهم

واکس ینیوم در ایران اس ت [ .]2این گونه بهش کل درخ چه با

خانوادۀ  Ericaceaeاس ت که در بیش ر نواحی جنگلی آس یا،

ارت فاع حداکثر  3/5م ر ،دارای برگ های بیض یش کل یا

قفقاز ،سیبری ،آمریکای شم الی و ب هخص وص نواحی

تخممرغی ک شیده ،گلهای دوجن سی ا س کانی به رنگ سفید

دارد [ .]1س یاهگیله با نام لمی

مایل به سبز یا رورتی ،میوه س های ،پربذر ،کروی و قرمز تا

مدی رانهای اروپ

ا پراکن

 * نویسندۀ مسئول ،تلفن04533728763 :

Email: younesrostamikia@gmail.com
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ارغوانی مایل به سیاه به قطر  6تا  8میلیم ر روی شاخههای

میش ون د و نرخ جوان هزنی آنه ا ان د  ،ن امنظم و

جوان و بهر ورت جانبی یا ان هایی مش اهده میش ود [.]3

غیریکنواخت اس ت [ .]10در این زمینه رژیمهای مخ لف

سیاهگیله در ایران بی ش ر در جوامع آمیخ ه و خالص راش در

د مایی بهویژه  2-6ماه س ر مادهی اول یه  0تا  4در جۀ

جنگلهای ا سالم ،شفارود ،سیاهکل و فومن ا س ان گیالن و

س ان یگراد) برای جوا نهزنی اغ لب گو نه های این جنس

ارتفا ات کالردشت و الجیم اس ان مازندران [ ]4روی سنگ

مؤثر تشخیص داده شده است [.]10

این گونه در اس ان

سرمادهی روشی اس اندارد و مؤثر در دمای  0تا  10درجۀ

مادر اس یدی هاهر میش ود [ .]5پراکن

اردبیل در من هیالیه جنگل فندقلوی اردبیل مناطق س قزچی،

سان یگراد برای غلبه بر خواب فیزیولوژیکی بذر ا ست [.]11

حور ،ش لالدرق و خانقاه) بین  1450تا  1850م ر از س ط

س رما موجب کاه

در یا همراه با گو نه های راش ،)Fagus orientalis Lipsky

مح وای اس ید جیبرلیک میش ود و با ایجاد تعادل در دو

بارانک  ،)Sorbus torminalis (L.) Crantzگیالس وحش ی

هورمون ،خواب بذر را پایان میدهد .اح مال داده می شود که

L.

سرما افزونبر تحریک سن ز  GA3درونزا ،محر های دیگری

Viburnum L.

دررد جوانهزنی بذر میشوند

 ،)Cerasus avium (L.) Moenchاز گی ل ج ن گ لی
 ،)Mespilus germanicaب دا

ج ن گ لی

 ،)opulusتیس  )Sorbus aucuparia L.و سیب وحشی

مح وای اس ید آبس یزیک و افزای

را فعال کند که موجب افزای

L.

[ .]12از طرفی جیبرلینها از مهمترین هورمونهایی هس ند

 )Malus orientalisمش اهده میش ود [ .]6میوه و برگ این

که تأثیر ا سا سی در جوانهزنی بذر دارند و میتوانند جایگزین

گونه بهدلیل داش ن مواد فنلی بهویژه آن وسیانین و پروسیانیدین

نیاز سرمایی بذر گونههای مناطق مع دله شوند .این هورمون،

خا ریت دارویی و آن یاک سیدانی قوی دارد [ ،]7بهطوری که

رشد سلول را با افزای

ضریب کشسانی دیوارۀ سلول تأمین

در طب س ن ی ایران دمکردۀ میوه این گ یاه برای در مان

میکند و موجب هیدرولیز نشاس ه و تبدیل آن به قند میشود.

بی ماری های مخ لف از جمله دیابت ،فش ار خون و چربی

پ ان سیل آب سلول و در ن یجه ت سهیل

خون اس

فاده میش ود [ .]8بهرهبرداری بیرو یه از میوۀ

س یاهگی له همراه با چرای بی

از حد دام س بب تخریب

این امر موجب کاه

ورود آب به درون س لول و در نهایت تحریک جوانهزنی بذر
میشود [.]13

روی شگاههای جنگلی و انقطاع تجدید ن سل آن شده ا ست،

یکی از مش کالت تکثیر گونۀ س یاهگیله ،خواب بذر و

در مورد وضعیت جوانهزنی بذر آن برای

جوانهزنی اند بذرهای آن کم ر از  10دررد) در شرایط

بهطوری که پژوه

طبیعی رویش گاهی) اس ت .چند پژوه

احیای رویشگاههای آن اج نابناپذیر است.

چندی در زمینۀ

جوانهزنی بذر مرحلهای است که در طی آن در شرایط

شک ست خواب بذر گونۀ سیاهگیله انجام گرف ه ا ست .از

مطلوب محیطی ،رو یان بذر های وا جد قوۀ نام یه و بدون

جمله ر داقتحور  )2007با بررس ی ن یاز س رمایی

خواب به گیاهچه تبدیل میش ود [ .]9در بذرهای دارای

ب ذره ای  Vaccinium arctostaphylosبرای جوان هزنی

خواب ،نوع و م دت خواب ب ه و یژگیه ای فیزیکی،

اههار دا شت که سرمادهی بذرها بهمدت پانزده روز تا سه

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بذر بس گی دارد که بر

ماه میتواند موجب از بین رف ن خواب بذر سیاهگیله شود،

جوانهزنی بذر و رش د بعدی نهال تأثیرگذار اس ت .دما

هرچند بیش رین دررد جوانهزنی  11دررد) تحت تیمار

مهمترین امل تنظیم زمان جوانهزنی بذر در مناطق سرد و

س رمادهی س ه ماه بهدس ت آمد [ .]14همچنین بیش رین

Vaccinium

د

مع دل مح سوب می شود [ .]9بذرهای جنس

بهدل یل خواب فیزیولوژیکی در ز مانی طوالنی جوا نهدار

جوا نهزنی  V. arctostaphylosبا  26/5و  24درر

بهترتیب در تیمار شاهد بدون چینه سرمایی) و تیمار 100

اثر تیمارهای سرمادهی و اسید جیبرلیک بر صفات جوانهزنی بذر سیاهگیله ()Vaccinium arctostaphylos L.

میلیگرم بر لی ر اس ید جیبرلیک ،و در گونۀ
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V. myrtillus

پرورش این گونه معرفی ش ود و در اخ یار تولیدکنندگان

ماه

قرار گیرد .این برر سی برای تعیین دورۀ مطلوب سرمادهی

چینهس رمایی و  1500میلیگرم بر لی ر اس ید جیبرل یک

و غلظتهای مخ لف اسید جیبرلیک برای شکس ن خواب

با  45/6و  91درر د بهترت یب در تی مار ش
بهدس ت آمد [ .]15در تحقیقی دیگر

در membranaceum

 V.تأثیر دورههای مخ لف چینهسرمایی دمای  1تا  3درجۀ

بذر این گونه انجام گرفت.

س ان یگراد) بر درر د جوانهزنی بذر آن نش ان داد که

مواد و روشها

بیش رین جوانهزنی  70دررد) به تیمار چینهسرمایی چهار

جمعآوری بذر

هف ه بیستوهشت روز) مربوط بود [.]16

در اوایل شهریور  1398میوههای ر سیدۀ سیاهگیله از پایههای

در خصوص شکست خواب و جوانهزنی بذر سیاهگیله

مادری میان سال و سالم با ویژگیهای یک سان از نظر قطر یقه

اطال ات اندکی در داخل کش ور وجود دارد .م أس فانه

 5سان یم ر) و ارتفاع  2/30م ر) از روی شگاههای این گونه

اهمیت این گونه برخالف ارزش فراوانی از نظر کارکردهای

در جنگل س وها واقع در من هیال یه جنوب ش رقی جنگل

اکولوژیکی ،زیس تمحیطی و دارویی در کش ور تاکنون

فندقلوی اردبیل جمعآوری ش د و به آزمایش گاه ایس گاه

نا شناخ ه مانده ا ست ،ضمن اینکه روی شگاههای طبیعی آن

تحقی قات کش اورزی و م نابع طبیعی آالروق اردب یل ان قال

به دال یل مخ لف همچون نداش ن زادآوری جنس ی و

یافت .مش خص ات جلرافیایی رویش گاهی منطقۀ جمعآوری

جمعآوری و برداشت بیرویۀ میوه بهدلیل خواص دارویی

میوهها در جدول  1ارائه شده است.

و ارزش اق ص ادی زیاد) ح ی قبل از رس یدن کامل آن

برای تعیین رفات کمی و کیفی بذر و میوه ،رد میوه

برا ساس م شاهدات نگارندگان) ،خ شک سالی و تلییر اقلیم

در چهار تکرار بی ستوپنج تایی ان خاب شد .سپس وزن

در معرض تخریب ش دید قرار دارند .بنابراین باید تولید و

میوه و هزاردا نۀ بذر با ترازوی دیجی الی با د قت 0/001

تکثیر جنس ی نهال این گونه مورد توجه جدی قرار گیرد.

گرم و طول و رض میوه و بذر بهوس یلۀ کولیس با دقت

خصوری و ادارات کل

 0/1میلیم ر اندازهگیری ش د .برای اطالع از درر د قوۀ

منابع طبیعی و آبخیزداری اس ان اردبیل و اس انهای شمالی

نام یۀ بذر ها ،براس اس دس ورالع مل  ISTAاز محلول

ک شور نهتنها موجب حفاهت ژرمپال سم و احیا و تو سعۀ

ت رازولیوم  1در رد ا س فاده شد [ .]17برای این کار 150

رویش گاههای طبیعی آن میش ود ،بلکه میتواند با ایجاد

بذر در س ه دس ۀ پنجاهتایی بعد از خیس اندن بهمدت 24

فر رتهای شللی برای ک شاورزان ،تحول چ شمگیری در

س ا ت در آب برش طولی داده ش د و س پس در محلول

اق صاد و معی شت رو س اییان این مناطق ایجاد کند .برای

ت رازولیوم قرار داده ش د و با توجه به الگوی رنگپذیری

دس یابی به این فرایند ،باید روش مناس ب تکثیر ،تولید و

جنین بذر ،دررد زندهمانی تعیین شد جدول .)2

تولید نهال این گونه توسط بخ

جدول  .1مشخصات جغرافیایی و رویشگاهی محل جمعآوری میوههای سیاهگیله
عرض جغرافیایی
´´38°16´24

طول جغرافیایی
"48°41´35

طول میوه
صفات
(میلیمتر)
میانگین
10/24±1/3
میانگین ±اش باه معیار

ارتفاع از سطح دریا (متر)
1840-1570

جهت جغرافیایی
شمال غربی

اقلیم
نیمهمرطوب سرد با سه ماه فصل خشک

جدول  .2مشخصههای کمی و کیفی میوه و بذر سیاهگیله
عرض بذر
طول بذر
تعداد بذر
وزن میوه
عرض میوه
(میلیمتر)
(میلیمتر)
در هر میوه
(گرم)
(میلیمتر)
1/02±0/12 2/51±0/35 32/3±5/12 0/29±0/05 9/83±1/63

وزن هزاردانه
(میلیگرم)
321/2±4/07

زندهمانی
(درصد)
80/9±6/82
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روش پژوهش

بار با آب مقطر شستو شو شدند .سپس برای ا مال تیمار

صفات جوانهزنی بذر

س رمادهی ،بذرها به مدت  5 ،4 ،3 ،2 ،1ماه در یخچال

بذرها پس از اس خراز از میوهها روی حولههای کاغذی

دمای  4±1درجۀ س ان یگراد) و یک تیمار بذر هم بدون

پهن ش ده و در ش رایط اتاق بهمدت  24س ا ت خش ک

س ر مادهی در ش رایط ا تاق با د مای  24تا  26در جۀ

شدند [ .]10سپس ضد فونی سطحی بذرها با ا س فاده از

سان یگراد نگهداری شدند .بعد از اتمام مراحل سرمادهی،

هیپوکلریت سدیم  1دررد بهمدت  10دقیقه انجام گرفت.

بذرها بهمدت  24س ا ت در محلول اس ید جیبرلیک در

تأثیرات ناشی از هیپوکلریت

غل ظت های  75 ،0و  150میلیگرم در لی ر به مدت 24

سدیم و پا کردن از مواد ضد فونیکننده ،بذرها چندین

سا ت خی سانده شدند .برای هر تیمار  150بذر هم سان و

پس از ضد فونی برای کاه

یکنواخت در سه تکرار پنجاهتایی اس فاده شد شکل .)1

شکل  .1نمودار جریانی اعمال تیمارهای سرمادهی و اسید جیبرلیک بذرهای سیاهگیله

برای تعیین ر فات جوانهزنی ،بذرهای تیمارش ده در

𝑖 =nتعداد بذرهای جوانهزده در فارلۀ زمانی مشخص،

داخل پ ری دی ها روی کاغذ رافی و در شرایط اتاق قرار

 =tiتعداد روزهای پس از ش روع جوانهزنی =GP ،درر د

داده شدند .هروف کشت بهطور مرتب بازدید و در رورت

جوانهزنی =SL ،طول ساقهچه و  =RLطول ریشهچه.

رطوبت بس ر به اندازۀ الزم آب مقطر دیونیزه) به آن

ش ایان کر اس ت که برای اندازهگیری ریش هچه و

کاه

افش انده ش د .یادداش تبرداری برای اندازهگیری ر فات

ساقهچه ،از هر تکرار سه گیاهچه بهطور ت صادفی ان خاب

جوانهزنی به رورت روزانه در سا ت معین  9رب ) انجام

و با اس

فاده از کولیس با د قت یکدهم میلیم ر)

گرفت .تعداد بذر جوانهزده بذرهایی که طول ری شهچۀ آنها

اندازهگیری ش د .افزونبر این ،درر د تجمعی جوانهزنی

 2میلیم ر بود) [ ]17در یک دورۀ چهلروزه شمارش شد.

بذر با اطمینان از اتمام جوانهزنی بررسی شد.

در پایان دوره با اس

فاده از معادله های  1تا  ،3بهترتیب

در رد جوانهزنی [ ،]18سر ت جوانهزنی [ ]19و شاخص
بنیۀ بذر [ ]20محاسبه شد.
)1

GP   n N   100

)2

GR   n i t i

)3

SVI  GP  Mean SL  RL 

تجزیهوتحلیل آماری دادهها
این آزمای

بهر ورت فاک وریل با دو فاک ور ش امل

سرمادهی در ش

سط

جیبرلیک در سه سط

 4 ،3 ،2 ،1 ،0و  5ماه)؛ و ا سید
 75 ،0و  150میلیگرم در لی ر) در

قالب طرح کامالً ت صادفی با سه تکرار پنجاهتایی بذر برای
هر تیمار انجام گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها با اس فاده از
نرمافزار  SAS 9.1ر ورت گرفت .نرمال بودن داده ها با
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آزمون نرمالی ه شاپیرو -ویلک و همگنی واریانس دادهها از

طول کشید .تیمارهای سرمادادهنشدۀ آغش ه به غلظتهای

طریق آزمون لون تعیین ش د .برای تعیین معنیدار بودن اثر

 75و  150میلیگرم ا سید جیبرلیک دارای روند سریعتری

تیمارهای مخ لف با ر فات جوانهزنی از آزمون تجزیۀ

در مقایس ه با دیگر تیمارهای ترکیبی بود ش کلهای  2تا

واریانس دو امله در قالب طرح کامالً تصادفی اس فاده شد

 .)4بهطوریکه ش روع جوانهزنی در تیمار  75میلیگرم در

و برای مقایس ۀ میانگینها آزمون حداقل اخ الف معنیدار

لی ر از روز نهم آغاز ش د و تا روز ش انزدهم ادامه داش ت
ش کل  .)2تیمار س رمادهی چهارماهه بدون آغش ه به

 )LSDدر سط آماری  5دررد اس فاده شد.

غلظتهای  75و  150میلیگرم اس ید جیبرلیک) نیز دارای

نتایج و بحث

روند س ریعتری در مقایس ه با دیگر تیمارهای ترکیبی بود.

تأثیر سرررمادهی و جیبرلیک اسررید بر مشرره ررههای

بهطوری که جوانهزنی در تیمار سرمادهی چهارماهه از روز

جوانهزنی بذرهای سیاهگیله

پانزدهم تا روز بیس توپنجم ادامه داش ت که نش اندهندۀ

ن ایج تجزیۀ واریانس نش اندهندۀ معنیدار بودن اثر همۀ منابع

رابطۀ مس قیم بین طول س رمادهی و افزای

تلییرات بر در رد و سر ت جوانهزنی و شاخص بنیۀ بذر در

جوانهزنی اس ت .در این زمینه ن ایج مش ابهی مبنی بر

سط خطای کم ر از  1و  5دررد است جدول .)3

افزای

بررس ی روند درر د تجمعی جوانهزنی در تیمارهای

درر د

درر د جوانهزنی بذر س یاهگیله بهدس ت آمد که

تیمار سرمادهی سهماهه در رد جوانهزنی را در مقای سه با

سرمادهی نشان داد که دورۀ جوانهزنی بیستوهشت روز

پانزدهروزه ،یکماهه و دوماهه بیش ر افزای

داد [.]14

جدول  .3تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) تأثیر چینهسرمایی و جیبرلین بر صفات جوانهزنی بذرهای سیاهگیله

*

منبع تغییرات
سرمادهی

درجۀ آزادی
5

درصد جوانهزنی
**44/53

سرعت جوانهزنی
**210/64

شاخص بنیۀ بذر
*17/46

اسید جیبرلین

2

*19/79

**55/54

**13/14

سرمادهی× اسید جیبرلین

10

*22/12

*9/65

*20/33

اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات

34
-

4829/012
13/40

0/0025
9/09

2569/03
17/45

و ** بهترتیب معنیداری در سط خطای کم ر از  5و  1دررد است.

شکل  .2درصد تجمعی جوانهزنی بذرهای سیاهگیله تحت تأثیر تیمارهای بدون سرمادهی  +جیبرلین (سمت راست) و سرمادهی یکماهه
 +جیبرلین (سمت چپ) .منظور از شاهد ،بدون سرمادهی و بدون جیبرلین است.
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شکل  .3درصد تجمعی جوانهزنی بذرهای سیاهگیله تحت تأثیر تیمارهای سرمادهی دوماهه  +جیبرلین (سمت راست) و سرمادهی سهماهه
 +جیبرلین (سمت چپ).

شکل  .4درصد تجمعی جوانهزنی بذرهای سیاهگیله تحت تأثیر تیمارهای سرمادهی چهارماهه  +جیبرلین (سمت راست) و سرمادهی
پنجماهه  +جیبرلین (سمت چپ).

در تحقیق حاض ر تیمار س رمادهی اثر زیادی بر رفع

فیزیولوژیک هس ند ،بهطوری که چهار هف ه س رمادهی

رکود بذر و تس ریع فرایند جوانهزنی داش ت ،بهطوری که

میتواند جوانهزنی بذرها را تا  70درر د افزای

دهد

بیش رین جوانهزنی در تیمار س رمادهی پنجماهه 41/8

[ .]16در این زمینه میتوان گ فت س رما موجب کاه

در رد) و سرمادهی چهارماهه  40/4در رد) بدون تیمار

غلظت اس ید آبس یزیک یا افزای

جیبرلین بهد ست آمد .بدون ا س فاده از تیمار سرمادهی و

می شود یا هر دو تلییر همزمان رورت میپذیرد و با ایجاد

جیبرلین ،بذرهای ش اهد فقط در حد  5/2درر د جوانه

تعادل در دو هورمون ،خواب بذر را پایان میدهد و اح مال

زد ند که این موض وع نش

انده ندۀ ن یاز به خواب

غلظت اس ید جیبرلیک

داده می شود که امل سرما افزونبر تحریک

سن ز GA3

فیزیولوژیکی در بذرهای این گونه است که سهم زیادی از

درونزا ،محر های دیگری را ف عال میک ند که افزای

رکود بذر را میتواند کن رل کند.

درر د جوانهزنی بذرها را در پی دارد [ .]12ن ایج تحقیق

بررس ی رف ار ،زنده مانی و جوانهزنی بذرهای
 Vacciniumنیز نش

ashei

حا ضر ن شان داد که بذرهای م أثر از تیمار سرمادهی یک،

ان داد ک ه ب ذره ا دارای خواب

دو ،س ه ،چهار و پنج ماهه بهترت یب  15/9 ،6/6و ،17/3
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 40/3و  42/1درر د جوانهزنی داش ند ش کل  )5که

این ماده پس از رونویسی ژن نیز دخالت داش ه باشد [.]13

نش اندهندۀ رابطۀ مس قیم بین مدت س رمادهی و افزای

م خ ص صان م سائل بذر مع قدند که این هورمون جان شین

درر د جوانهزنی اس ت؛ یعنی حداقل نیاز س رمایی برای

منا سبی برای رفع نیاز سرمایی بذر یا ح ی فراتر از آن همۀ
وامل مؤثر بر جوانهزنی بذر ا ست؛ بهطوری که میتواند با

جوانهزنی قابل قبول بذرهای سیاهگیله چهار ماه است.
درر د جوانهزنی در غلظتهای  75و  150میلیگرم

تضعیف آندوسپرم و شکست آن برای شروع پروتئینسازی

در لی ر جیبرلین بدون ا س فاده از سرمادهی بهترتیب 48/1

و توس عۀ س لول جنینی بر خواب فیزیولوژیکی بذر غلبه

و  47/3دررد بهدست آمد .کاربرد اسید جیبرلیک هر دو

داش ه باشد [.]12

درر د جوانهزنی در مقایس ه با

ن ایج این تحقیق نش ان داد که کاربرد مجزای هر دو

غلظت) موجب افزای

شاهد بدون سرمادهی -بدون ا سید جیبرلیک) شد ،ولی

غل ظت  75و  150میلیگرم در لی ر اس ید جیبرل یک در

بین این دو غلظت ا سید ،از نظر در رد جوانهزنی اخ الف

مقایسه با تیمار مجزای سرمادهی و نیز تیمار ترکیبی اسید

معنیداری مش اهده نش د ش کل  .)5در آزمایش ی

جیبرل یک بههمراه س ر مادهی) اثر بیش ری در افزای

که  Karabulutو  Celikان جام داد ند ،جوا نهزنی بذر

V.

س ر ت جوانهزنی بذرهای س یاهگیله داش ت ،بهطوری که

arctostaphylosدر غلظ ت 100میلیگرم بر لی ر اس ی د

بیش رین س ر ت در تیمار اس ید جیبرلیک با غلظت 75

جیبرلیک  24درر د مش اهده ش د که کم ر از ن ایج

فاده از س رمادهی و کم رین

بهد ستآمده در این پژوه

ا ست [ .]12لت این تفاوت

را میتوان به منشأ بذر نسبت داد [.]10

میلیگرم در لی ر بدون اس

مقدار آن در تیمار ش اهد بدون س رمادهی و بدون اس ید
جیبرلیک) بهدس ت آمد .دو غلظت  75و  150میلیگرم در

یکی از وامل مؤثر در جوانهزنی بذر ،شک ست خایر

لی ر اس ید جیبرلیک از نظر س ر ت جوانهزنی اخ الف

غذایی از جمله ن شا س ه ا ست .این مل تو سط آنزیم آلفا

معنیداری نداش

ند ،ولی اثر غلظت  75میلیگرم در لی ر

آمیالز ر ورت میگیرد .قیده بر این اس ت که جیبرلین

 1/95دد بذر در روز) ا ندکی بیش ر از غل طت 150

میتواند افزونبر بیوسن ز آنزیم آلفا آمیالز ،در فرایند ترش

میلیگرم در لی ر  1/81دد بذر در روز) بود شکل .)6

شکل  .5مقایسۀ میانگین ±اشتباه معیار اثر متقابل سرمادهی همراه با اسید جیبرلیک بر درصد جوانهزنی بذرها
حروف یکسان بیانگر نبود اختالف معنیدار با آزمون  LSDدر سطح  P <0/05است.
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شکل  .6مقایسۀ میانگین ±اشتباه معیار اثر متقابل سرمادهی در اسید جیبرلیک بر سرعت جوانهزنی بذرها
حروف یکسان بیانگر نبود اختالف معنیدار با آزمون  LSDدر سطح  P <0/05است.

بیش رین مقدار ش اخص بنیۀ بذر با  110/6به تیمار

جیبرل یک هر دو غل ظت  75و  150میلیگرم بر لی ر) با

سرمادهی چهارماهه بدون ا س فاده از ا سید جیبرلیک) و

کوچکتر از تیمار س رمادهی چهار و پنج ماهه) بدون

کم رین مقدار آن با  7/1به تیمار شاهد بدون سرمادهی

اسید جیبرلیک بود شکل  .)7در این مورد میتوان ا ان

و بدون اسید جیبرلیک) تعلق داشت .شاخص بنیۀ بذر در

س ن ز اس ید

کاربرد مجزای هر یک از غلظت های  75و  150میلیگرم
بر لی ر اس ید جیبرلیک بهترتیب  100/1و  99/4بهدس ت
آمد ش کل  .)7در پژوه

حاض ر ،اندازۀ ش اخص بنیۀ

بذر در تیمار ترکیبی سرمادهی چهار و پنجماهه) با اسید

داش ت که امل س رما خود س بب افزای
جیبرلی ک درونزا و افزای
افزای

جیبرلین برونزا ،س ب ب

تراز هورمونه ای ب ازدارن ده و ک اه

هورمونهای محر

رش د ش ده که کاه

تراز

بنیۀ بذر را در

پی داش ه است [.]13

شکل  .7مقایسۀ میانگین ±اشتباه معیار اثر متقابل سرمادهی همراه با اسید جیبرلیک بر شاخص بنیۀ بذرها
حروف یکسان بیانگر نبود اختالف معنیدار با آزمون  LSDدر سطح  P <0/05است.

نتیجهگیری

قرار اس ت در زمان ر رفهجویی ش ود میتوان تنها از اس ید

بهطورکلی در تحقیق حاض ر معلوم ش د که بذرهای بالغ

جیبرل یک با غل ظت  75میلیگرم در لی ر بدون س رمادهی)

تازهبرداشت شدۀ سیاهگیله دارای خواب فیزیولوژیکی هس ند و

به نوان محر جوانهزنی ا س فاده کرد ،اما در رورت محدود

برای شک ست خواب بذر ،تیمار سرمادهی و ا س فاده از ا سید

نبودن هزینه و زمان ،به ر اس ت س رمادهی چهارماهه بدون

جیبرلیک بهطور مجزا نه در ترکیب با یکدیگر) الزم است .اگر

اسید جیبرلیک) برای شکست خواب بذر ا مال شود.
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ABSTRACT
Caucasian whortleberry seed germination faces with problem due seed dormancy. This research was
conducted to investigate chilling and gibberellic acid treatments on Caucasian whortleberry seed
germination. For this purpose, ripe seeds of Caucasian whortleberry were collected from the forest area
of Fandoglou (Soha forest). in order to breaking seed dormancy, chilling treatments (0, 1,2,3,4 and 5
month) at 4° C followed by gibberellic acid (0, 75 and 150 mg L-1) for 24 hours were used. The
germination test was performed through a factorial experiment with two treatments of chilling and
gibberellic acid in completely randomized design with three replications in the seed laboratory of
Ardabil Alarogh Agricultural and Natural Resources Research Station. The highest germination
percentages (47.3%, 48.1%, 40.1% and 42.1%) were obtained in uncooled seeds impregnated with 75
and 150 mg L-1 of gibberellic acid, with chilling 4 and 5 month, respectively (without gibberellic acid)
was observed. The highest germination rate (1.95, 1.85 and 1.19 per day) belonged to un chilling seeds
impregnated with 75 and 150 mg L-1of gibberellic acid, respectively and 4 months of chilling (without
gibberellic acid). The largest seed vigor index (110.6, 102.4, 100.6 and 99.6) were obtained to 4-month
of chilling seeds (without gibberellic acid), 75 and 150 mg L-1of gibberellic acid and 5 months of chilling
(without gibberellic acid). It is recommended that for more germination and improve the growth traits
of the seedlings of this species four-month chilling treatment to be used. However, in the absence of
sufficient time for chilling, a concentration of 75 mg L-1 gibberellic acid is recommended to relieve the
stagnation of the seeds of this forest species.
Keywords: Ardabil Fandoglou Forest, Caucasian whortleberry, Germination speed, Seed dormancy,
Seed vigor index.
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