1392/2/30
1393/2/7

و428-419

اثر اسید جیبرلیک و اليهگذاری بر شکست خواب بذر افرای
کَرب
 بهرام ناصری؛ دانوجوی دکالری جسگاداری ،دانوگاه تربی مدرس ،نور ،ایران
 مسعود طبری کوچکسرایی ؛ استار روه جن لرانی ،رانش اه تربیت مدنس ،نون ،ایران

چکیده
برا شکبت خقا

بذر ایرا کَر

تیمار ا اسید جی رلیک در هار غلظت ( ،500 ،250 ،0و  1000میلیگر در لیتةر)

و آغشتگی در مدب ا  24و  48ساعت و یهگذار در ببتر ماس مرطةق

در شةرای دمةا گةر ( 18تةا  20درجة

سانتیگراد) و سرد ( 2تا  4درج سانتیگراد) با مدب ا متغیر انجا شد .اسید جی رلیک و یهگذار و تأثیر تةقأ آن ةا
بر درصد و سرعت جقانهزنی معنادار بقد .بیشترین درصد جقانهزنی بدون استفاده از اسةید جی رلیةک در یةهگةذار 12
فته گر و  22فته سرد ( 53درصد) و  8فته گر و  26فته سرد ( 38درصد) و نیز با استفاده از اسید جی رلیک غلظت
 1000میلیگر در لیتر ( 24ساعت) در تلفیق با یهگذار  12فته گةر و  22فتةه سةرد ( 39درصةد) اتفةاق ایتةاد .در
تیمار ا با و بدون اسید جی رلیک در تلفیق با یهگذار یی سةرد ( 34فتةه) جقانةهزنةی ر ،نةداد .بیشةترین سةرعت
جقانهزنی در تیمار یهگذار  12فته گر و  22فته سرد (بدون اعماب اسید جی رلیک) و سپس در تیمار اسید جی رلیک
 1000میلیگر در لیتر ( 24و  48ساعت) در یهگذار  12فته گةر و  22فتةه سةرد ر ،داد .در غلظةت ةا  500و
 1000میلیگر در لیتر اسید جی رلیک ،سرعت جقانهزنی با ایزایا دورة یهگذار گر و کا ا دورة یهگةذار سةرد
ایزایا یایت .این توییق نشان داد یهگذار گر و سرد به مدب  12فته تیمار نب تاج خقبی برا شکبةت خةقا
کر

بةذر

است .ادام آزمایا با ایزایا دورة یهگذار گر و نیز استفاده از سایر ترکی اب مورک جقانهزنی ممکن است بةه

نتایج بهتر برا شکبت خقا

بذر ایرا کر

منتهی شقد.

واژگان کلیدی :اسید جی رلیک ،جقانهزنی ،شکبت خقا

 نویسسدة مسئول تبفن همراه09112246250 :

بذر ،کر  ،یهگذار .

Email: mtabari@modares.ac.ir
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مقدمه

گقنه ةا مختلةف تأکیةد دارنةد [9ةة ]11؛ از آن ةا
بذر یکی از ویژگی ا مهم گقنه ا درختةی

میتقان به مطالعة بةذر ،]12[ Vaccinium myrtillus

مناطق معتدله است [ ]1که الیا آن توةت کنتةرب دو

sylvatica

 ،]14[ Morusو

عامل ینتیک و موی انجا مةیشةقد [ ]2و متضةمن

 ]15[ Fagus orientalisاشةةاره کةةرد .در مةةقرد بةةذر

خقا

وققع جقانهزنی طی دورة مناس

برا استیرار نهةاب

و تکمیل رخ حیاب آن است [ .]3آگا ی از علةت
یا سازوکار خقا

از دو جن تشخیق نیاز یةا عةد

نیةةاز بةةه تیمةةار خةةاو بةةرا ریةةع آن و نیةةز تعیةةین
م ةؤثرترین روش بةةرا

باسکین و باسکین تیبیمبند خقا

ردة مختلةةةةف ییزیقلةةةةقییکی ،مقریقلةةةةقییکی،
مریقییزیقلقییکی ،ییزیکی ،و ترکی ةی ،کةه ةر یةک
سةةطقح و انةةقاع مختلةةف دارنةةد ،مةةراه روش ةةا
شکبت آن ا ارابه کردند [ .]2روش ا متعدد غل ة
خقا

بذر در گقنةه ةا مختلةف بةه کةار مةیرود.

سازوکار شکبتن خقا

برخی گقنه ا معتدله یهگذار سةرد و نگهةدار
در دما پةایین ،توةت ببةتر مرطةق

بذر از یةک گقنةه بةه گقنة

بةرا ایجةاد

توریةةک در جهةةت برقةةرار تعةةادب قرمةةقنی ،ز
است [.]4
1

ایرا ا طیفی از انقاع خةقا

بةذر را بةه نمةایا

میگذارند؛ شامل ییدان کامل خقا

در بذر گقنه ا

ةةر گقنةةه ا میةةت دارد [.]4
بذر را بةه پةنج

nigra ،]13[ Fagus

 A. rubrumو  ،A. sacharinumخةةقا
2

ایرا سیاه  ،خقا
4

تاتار  ،و ایرا
(خقا

3

جنةین در ایةرا قنةد  ،ایةرا
5

نار یا کَرکَف  ،و خقا

جنین و پقسته) در ایرا ش ه نةار

 .]18برخی مطالعاب نشةان دادنةد خةقا
ایرا

پقسةةته در
ترکی ی
6

[16ةة

جنةین در

نار با نگهدار بذر در شرای رطقبةت 36

دیگةةر متفةةاوب اسةةت و در ببةةیار مةةقارد شةةامل

درصد و دمةا  0تةا  1درجة سةانتیگةراد برطةرف

خشةةککةةردن ،قةةراردادن در دما ةةا بةةا یةةا پةةایین،

مةةیشةةقد؛ در حةةالی کةةه در دمةةا  5تةةا  7درجةة

نقرد ی ،شبةتوشةق بازدارنةده ةا شةیمیایی از

سانتیگراد جقانهزنی به تأخیر میایتد و در دمةا 15

سةةرد یةةا گةةر  ،و

ثانقیةه ر ،مةید ةد

طریةةق غقطةةهورکةةردن در آ

تا  18درج سانتیگةراد خةقا

خراشد ةی مکةانیکی ماننةد شةکافدادن بةه کمةک

[ .]19بررسی اثر تیمار توت شرای مختلف دما ( 3و

بةذر و

 20درج سانتیگراد) و ببةتر (بةا و بةدون) بةر بةذر

سنگریزه و اسید است [ .]5شکبةتن خةقا

7

جقانهزنی یرایند ایی پیییدهاند که توت تأثیر عقامل

ایرا کَر

متعةةدد ناشةةی از بیةةان ین ةةا کنتةةرب مةةیشةةقند.

ببتر ا مطالعهشده ،پةس از گذشةت  13فتةه ،اثةر

تنظیمکننده ا رشد ،از جمله اسید جی رلیک ()GA3

قابل تقجهی بر جقانهزنی بذر این گقنةه نةدارد [.]20

و اسید آببیبیک ( )ABAو اتیلن و پلیآمین ا ،قادر

اعماب تیمار سرد با مدب ا  1و  2و  3ماه بةر بةذر

به تأثیر بر بیان ین ا بتند [ .]7 ،6 ،4اسید جی رلیک
در کنترب خقا

بذر و جقانهزنی دخالةت دارد [ ]8و

یایته ا متعدد به تأثیر آن بر الیا جقانةهزنةی بةذر

نشان داد یچیک از تیمار ا دمایی در

1. Acer spp.
2. A. negundo
3. A. sacharum
4 A. tataricum
5. A. platanoides
6. A. pseudoplatanus
7. A. campestre
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ایةةةةرا  A. trautvettriنشةةةةان داد خةةةةقا

آن

سردخانه نگهدار شدند .در شروع آزمایا ،کیفیةت

ییزیقلقییکی است که بر اثر این تیمار ا به ترتی

تةا

ییزیکةةةی (رطقبةةةت ،وزن زاردانةةةه ،خلةةةقو) و

حدت  39و  76و  96درصد ایزایا مییابد [ .]21تأثیر

ییزیقلقییکی (زندهمانی بر اساس آزمایا تترازولیق )

ترکی اب مختلف شیمیایی بر جقانهزنی و رشةد اولیة

تةةقدة بةةذر (جةةدوب  )1بةةر اسةةاس میةةرراب انجمةةن

بذر سه گقنه ایرا نیرها  ،1قرمز ،2و ی ریةد 3نشةان

بینالمللی آزمقن بذر ( )ISTAتعیین شد [ .]5سةپس،

بذر الیاشده بةه

خیبةانده شةد و

داد اسید جی رلیک قادر به ریع خقا

وسةةةیل ترکی ةةةاب مودودکننةةةدة جقانةةةهزنةةةی

بذر ا بةه مةدب  48سةاعت در آ

تیمار ا مقرد نظر به شرح زیر بر آن ا انجا شد.

(پاکلقبقترازوب و آببیبیک اسید) نیبت [ .]22ایرا
کر

از درختان پراکنده در مناطق ارتفاعی جنگل ا

جدول  .1ویژگیهای اولیة بذر افرای کرب

خزر است [ ]23که عملیاب تقلید نهاب آن در برنام

وزن زاردانه

خلقو

رطقبت

زندهمانی

تقسع جنگل ا کق بتانی در دست اقدا است .بةا

(گر )

()%

()%

()%

طق نی این نقع بذر ،مطالعةه جهةت

81/94

90

13/9

70

تقجه به خقا

شةةناخت ما یةةت خةةقا

بةةذر ،گةةقنگی شکبةةت

خقا  ،و ایزایا جقانهزنی حةابز ا میةت اسةت .در
این توییق ،شناخت ما یت خقا

بذر ایرا کر

و

روش ا غل ةه بةر آن از طریةق بةهکةارگیر اسةید
جی رلیةةک (غلظةةت و زمةةان آغشةةتگی مختلةةف) و
قراردادن بذر در ببتر یهگذار بةا شةرای مختلةف
دما و مدب زمان نگهدار صقرب گریت.

مواد و روشها

تیمار الیهگذاری
تیمار ا

یهگذار  ،شامل نگهدار بةذور در ببةتر

ماسةة مرطةةق

در دمةةا گةةر ( 18تةةا  20درجةة

سانتیگراد) و سرد ( 2تا  4درج سةانتیگةراد) ،طةی
دوره ا زمانی مختلف (در کل  34فته) ،بةه شةرح
زیر بقده است.
تیمار سرد :نگهدار بذر ا از ابتدا آزمةایا در

میقه ا مقرد نیاز ایرا کر

در تاریم  1390/8/1از

شرای سرد؛

درختان جنگل گقگلی واقةع در بخةا اشةک حةقزة

تیمار ترکی ةی گةر ة سةرد :نگهةدار بةذر ا در

یةریم ،در شهرسةتان سةقادکقه اسةتان

مدب ا متغیر  4و  8و  12فته در شةرای گةر و

مازندران ،در ارتفاع  2000متر از سطح دریةا ،تهیةه

سپس انتیاب به شرای سرد (در مدب ا  30و  26و

شد .کا ا رطقبت اولیه و پاکساز ناخالصی ةا

 22فته).

شرکت ق

بذر ا ،پس از انتیاب به مرکز بذر جنگلی خزر ،انجةا
شد .بذر ا ،برا حفظ کیفیت ،تا شةروع آزمةایا در

تقضیح اینکه طی اعماب مة شةرای تیمار ةا
دمایی ،بذر ا در ببتر ماس اسةتریل و مرطةق

قةرار

داشتند و کنترب رطقبت بذر طةی دورة نگهةدار بةه
1. A. saccharinum
2. A. rubrum
3. A. rubrum×A. saccharinum

شکل فتگی انجا شد.
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آزمةقن ةا آمةار

تیمار هورمونی (اسید جیبیایک)

از نةر ایةزار )SPSS (Ver. 17

تیمار ا استفادهشده در ایةن آزمةایا اسةید

استفاده شد .برا تجزیهوتولیةل واریةانس داده ةا از

جی رلیک ( )GA3با غلظت ةا مختلةف  0و  250و

آزمقن  GLMو بةرا میایبة میةانگین ةا از آزمةقن

 500و  1000میلیگر در لیتر در دو دورة زمةانی 24

 Duncanاسةةةتفاده شةةةد .گفتنةةةی اسةةةت ةةةقن در

و  48ساعت بةقد .بةدین منظةقر ،میةدار مةقرد نیةاز

یهگذار  34فتةه سةرد اساسةاج جقانةهزنةی اتفةاق

ترکی

مولقب ا اسید جی رلیک با غلظت ا مقرد نظر از
طریق حلکردن میةدار ز از پةقدر ایةن ترکیة
الکل اتیلیک و اضایهکردن آ

در

میطر برا رساندن آن

به حجم مقرد نیاز تهیه شد.
گفتنةةی اسةةت در ةةر مرحل ة اعمةةاب تیمار ةةا
یهگذار  ،با تقجه به مدب ا اشارهشده ،بذور بةه
دن اب یهگذار گر  ،در مولقب اسید جی رلیةک ،بةا
غلظت و مدب ا یادشده ،قرار گریتند و آنگةاه بةه
یهگذار سرد انتیاب یایتند.

شرای

با آغاز س زشدن بةذور ،جقانةهزنةی بةه صةقرب
روزانه ث ةت شةد .مواسة درصةد ( )GPو سةرعت
جقانهزنی (( (GSتعداد در روز) به کمک یرمقب ةا
 1و  2انجا شد [ 8و :]24
GP  (n / N) 100

()1
تعداد کل بذر ا

جقانهزده طی دوره = n
تعداد بذر کاشتهشده = N

)GS   (n / WSS

()2

تعداد بذر جقانهزده در روز ا

شمارش =N

تعداد روز از زمان شروع جقانهزنی = WSS

یافتهها و بحث
بر اساس نتایج ،تیمار ا

یهگةذار  ،غلظةت اسةید

جی رلیک ،زمان آغشتگی اسید ،مدب یةهگةذار در
غلظت اسید ،و نیز مدب یهگذار در غلظةت اسةید
در زمةةان اعمةةاب اسةةید ت ةأثیر معن ةادار بةةر درصةةد
جقانهزنی داشتند (جدوب  .)2مانگقنه کةه در روش
توییق اشاره شد ،در یهگذار سرد ( 34فته) بةا و
بدون اعماب اسید جی رلیةک ةیچ جقانةهزنةی اتفةاق
نیفتاد .بیشترین درصد جقانهزنی ( 53درصةد) توةت
یهگذار  12فته گر و  22فته سرد ،بدون اعماب
اسید جی رلیک ،مشةا ده شةد .بعةد از آن ،تیمار ةا
یهگذار  8فته گر و  26فته سرد بةدون اعمةاب
اسید جی رلیک و سپس اسید جی رلیک غلظةت 1000
میلیگر در لیتر (مدب  24سةاعت) ،در یةهگةذار
 12فتةةه گةةر و  22فتةةه سةةرد ،بةةه ترتی ة  ،دارا
جقانهزنی  38و  39درصد بقدند (جدوب .)3
یهگذار در ببتر مرطق
مرسةةق بةةرا شکبةةتن خةةقا

(سرد یا گر ) روشی
جنةةین و توریةةک

جقانهزنی است کةه در گقنةه ةا متعةدد بةه کةار

آناایز آماری
آزمةةایا بةةر م نةةا طةةرح کةةامالج تصةةادیی بةةا مةةدب
یاکتقریل انجا شد .در ر یک از ترکیة

نیفتاد ،این سطح تیمار در آنالیز آمار قرار نگریت.

تیمار ةا 3

تکرار و در ر تکرار  50عدد بذر وجقد داشت .برا

میرود [ .]25بهعالوه ،نتةایج تویییةاب متعةدد تةأثیر
استعماب خارجی اسید جی رلیک را بر شکبت خقا
بذر و نیز نیا این قرمقن را به جةا

یةهگةذار

سرد در ببیار از گقنه ا تأیید مةیکنةد [،26 ،15 ،1
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مریةق ة ییزیقلةقییکی بةذر بعضةی

 .]28 ،27در توییق حاضر ،میزان زنده مانی بذر کر

برا شکبتخقا

با استفاده از روش تترازولیق  70درصد بقد که انتظار

گقنه ا مؤثر اسةت؛ ضةمن اینکةه مةی تقانةد موةرک

مةةیرود جقانةةهزنةةی آن در شةةرای آزمایشةةگاه یةةا در

شکبت خقا

عرصه کمتر باشد .بةر مةین اسةاس ،در نتةایج ایةن

دیگر باشةد ،طةقر کةه احتمةا ج تیمةار گةر سة

توییق آشکار شد تیمةار یةهگةذار بةذر کةر

در

شرای گر سرد به مدب  12فته (بدون اعمةاب اسةید
جی رلیک) جقانهزنی نب تاج خقبی را تأمین میکند.

ییزیقلقییک بةذر برخةی گقنةه ةا

ایةةزایا اثربخشةةی تیمةةار سةةرد در ریةةع خةةقا
ییزیقلقییکی بذر میشقد [ .]2در مین زمینه میتقان
به علت خقا

بذر ممرز ،1کةه مربةقط بةه پقسةته و

به طقر کلی ،در ارت اط با تةأثیر دورة سةرما رو

جنین است و از طریق یهگذار سرد (بعةد از یةک

بذر گقنه ا جنس ایرا گزارش ةا

دوره یهگذار گر ) قابل ریةع اسةت ،اشةاره کةرد.

شکبت خقا

متفةةاوتی منتشةةر شةةده اسةةت .مةةثالج ،در تویییةةی،

ناگفته نماند که طقب دورة یهگذار گر و سرد بین

بةا

گقنه ا مختلةف جةنس  Carpinusمتفةاوب اسةت

در یةک

[ .]29از طریی ،میتقان گفت تغییراب غلظةت اسةید

پقسةیدگی بةذر ا شةد و در

آببیبةةیک ( )ABAمةةیتقانةةد در ایةةن خصةةقو

یهگذار گر ( 20درج سانتی گراد) بذر کةر
رومانی در ببتر ماسة مرطةق

م دأ جنق

دورة  15فتها سة

شرای بدون ببةتر (طةی دورة مشةابه و مةین دمةا)

تأثیرگذار باشد؛ به نوق که طةی یةهگةذار گةر

جقانهزنی در حد صفر بقد .بهعالوه ،یهگذار سةرد

کا ا غلظت اسید آببیبةیک قابةل مالحظةه اسةت

( 3درج سانتی گراد) نیز به مدب  13فتةه در ببةتر

[ ،]31 ،30اما سطح جی رلین ا ( قرمقن ا موةرک

بذر آن بیتةأثیر بةقد

جقانهزنی) طی یهگذار سرد ایزایا مییابد [.]30

(کمتر از  3درصد) [ .]20این در حةالی اسةت کةه در

نةار ) 2بةا

ماس مرطق

بر شکبت خقا

توییق ما بدون استفاده از مورک (اسةید جی رلیةک)،
بذر ا

یه گذار شده کر

بةه مةدب  34فتةه در

در تویییی رو بذر کَرکَف (ایرا

یه گذار سرد ( 13فته) میزان جقانهزنی به حةدود
 60درصد رسید .این در حالی اسةت کةه در شةرای

موی گر ( 12فته) و سرد ( 22فته) تقانبةتند بةه

بدون ببتر در دما مشةابه اساسةاج ةیچ جقانةهزنةی

درصد مطلقبی از جقانهزنةی ( 53درصةد) برسةند .از

مشا ده نشد [ .]20این یایته حةاکی از آن اسةت کةه

برآیند این دو مطالعه ممکن است دریایةت شةقد کةه

و

اگر ه بذر کر  ،برا شکبت خقا

و جقانه زنةی،

مدتی به نگهدار در موی سرد نیاز دارد اما ق ةل از
آن بهتر است یک دورة گةر را سةپر کنةد .در ایةن
زمینه ،توییق باسکین و باسةکین ( )2004حکایةت از
آن دارد که تیمار سرد به دن اب یةک دوره تیمةار گةر

ریتةةار (خیةةرها بةةذر یةةا گةةقنگی ریةةع خةةقا
جقانهزنی بةذر کرکةف ممکةن اسةت بةا بةذر کةر

متفاوب باشد؛ طقر که بذر کرکف بدون قرارگریتن
در موی گر و صریاج نگهةدار در موةی سةرد بةه
جقانه زنی مناس ی دست یایته است ،در حالی که بةذر

1. Carpinus betulus
2. A. platanoides
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آزمایا شده در توییق ما بةرا ریةع شکبةت

ایزایا دورة گر تا  12فته ،حتی بدون اعماب اسید

دورة ز در

جی رلیک ،درصد جقانهزنةی بةه بیشةترین میةدار (53

و رسیدن به جقانهزنةی مناسة

درصد) خقد میرسد .در حیییت ،از این نکته میتقان

موی گر را سپر کرده است.
توییةةق دربةةارة اثةةر غلظةةت ةةا مختلةةف اسةةید
جی رلیک ( ،1000 ،500 ،0و  2000میلیگر در لیتةر)
در مةدب  30سةةاعت رو بةةذر گقنةةه ةةا مختلةةف
جنس ممرز 1توت شرای
مرطق

یهگذار سةرد در ماسة

دریایت که ایزایا دورة گرما در تیمةار یةهگةذار
میتقاند جایگزین استفاده از اسید جی رلیک شقد.
سرعت جقانهزنی توت تأثیر یهگذار  ،غلظةت
اسید جی رلیک ،یهگذار در غلظت اسید جی رلیةک،

نشان داد که ایزایا غلظت اسید جی رلیک و

یهگذار در زمان اعماب اسید جی رلیک ،و مینین

طقب دورة یهگذار (از  4فته به  16فتةه) نتةایج

یهگذار در غلظت اسید جی رلیةک و زمةان اعمةاب

و جقانةهزنةی بةذر دارد

اسید جی رلیک قرار گریت (جدوب  .)2بیشترین میزان

[ .]32مینین ،استفاده از غلظت ا مختلةف اسةید

سرعت جقانهزنی در تیمار یهگذار  12فته گر و

جی رلیک ( ،1000 ،500 ،0و  2000میلیگر در لیتةر)

 22فته سرد بدون اعماب اسید جی رلیک و بعد از آن

در شرای با و بةدون یةهگةذار نشةان داد غلظةت

در مین تیمار یهگذار با اعمةاب اسةید جی رلیةک

 1000میلیگر در لیتر بهترین شرای بةرا توریةک

مشا ده شد .در غلظت ا  500و  1000میلیگر در

جقانهزنی بذر مول  2است [ .]33در مطالعها مشابه

لیتر اسید جی رلیک ،با ایزایا دورة یهگذار گر و

رو بذر راش شرقی 3معلق شةد کةه اسةتعماب ایةن

کا ا دورة یةهگةذار سةرد ،سةرعت جقانةهزنةی

قرمقن در م غلظت ا و زمان ا مةقرد اسةتفاده

بةذر Celtis australis

خقبی را بر شکبت خةقا

بر بذور با و بدون پریکارپ در شرای

ایزایا یایت .با توییةق رو

یهگذار در

نیز معلق شد ،در میایبه با اسید سةقلفقریک ،اسةید

مؤثر است [ .]28توییق انجا شده

جی رلیةةک ( 100میلةةیگةةر در لیتةةر) در تلفیةةق بةةا

رو داغداغان 4نیز آشکار ساخت که استفاده از اسید

یهگذار سرد سرعت جقانهزنةی را ارتیةا مةید ةد

جی رلیةةک ( 100میلةةیگةةر در لیتةةر) و بةةه دن ةةاب آن

[ .]11در توییق حاضر ،میایب تیمار اسید جی رلیةک

یهگذار سرد به مدب  6مةاه میةزان جقانةهزنةی را

زمان تأثیر ،مؤید آن اسةت کةه مةدب 24
ِ
از نظر طقبِ

ترقی مید د [ .]11در توییق حاضر نیز اعماب اسةید

سةةاعت در میایبةةه بةةا  48سةةاعت در اکثةةر سةةطقح

جی رلیةک در تلفیةةق بةا تیمةةار یةهگةةذار تقانبةةت

یهگذار نتیج بهتر دارد (جدوب  .)3بررسةی اثةر

ماس سرد مرطق

جقانهزنی بذر  Acer campestreرا توریک کند و بةر
کنترب خقا

آن یابق آید .با وجقد این ،ایةن توییةق

آشةةکار سةةاخت در تیمةةار ی ةهگةةذار در صةةقرب

تیمار ا مختلف طقب دورة خیسدادن و یهگذار
سرد و مرطق

و دما بر ظرییت و سرعت جقانهزنةی

بذر  Acer pensylvanicumنیز نشان داد خیسدادن و
یهگذار سرد و مرطق

1. C. betulus, C. orientalis
2. Prunus mahaleb
3. Fagus orientalis
4. Celtis australis

بةه شةکل معنةادار سة

ایزایا میزان و سرعت جقانهزنی میشقد [.]34
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جدول  .2تجزیة واریانس تأثیر سطوح مختلف تیمارهای الیهگذاری و اسید جیبرلیك بر درصد جوانهزنی بذر کرب

مجمقع

درج

میانگین

مربعاب

آزاد

مربعاب

غلظت اسید

1330/8

2

665/4

54/58

زمان اعماب اسید

405/6

1

405/6

33/27

**0/000

مدب یهگذار

792/8

2

396/4

32/51

**

غلظت اسید × زمان اعماب اسید

55/25

2

27/63

2/26

ns

مدب یهگذار × غلظت اسید

1111/4

4

277/8

22/79

**0/000

مدب یهگذار × زمان اعماب اسید

248/14

2

124/07

10/17

**0/000

مدب یهگذار × غلظت اسید × زمان اعماب اسید

912/29

4

228/07

18/7

منابع تغییر

** معنادار در سطح 0/01

F

P

**0/000
0/000

0/116

**

0/000

 nsعد تفاوب معنادار
جدول  .3میانگین درصد جوانهزنی بذر کرب تحت اثر تیمارهای مختلف

غلظت اسید جی رلیک

مدب یهگذار گر و سرد ( فته)

زمان آغشتگی اسید جی رلیک

()ppm

ساعت

30-4

26-8

22-12

0

0

26 )± 2/00( cd

38 )± 4/00(b

53 )± 5/03( a

250

24

250

48

500

24

500

48

1000

24

1000

48

23 )± 5/77( cd

15 )± 3/05(efg
17 )± 4/16(def

10 )± 2/00(fgh
8 )± 2/00(gh

25 )± 3/05(cd

25 )± 2/03( cd

13 )± 1/15(efgh

6 )± 2/00 ( gh
5 )± 2/30(h
27 )± 5/03(c

17 )± 4/16(def

11 )± 2/30(fgh

11 )± 5/03( fgh

21 )± 4/62( cde
8 )± 2/00(gh
39 )± 4/16(b

23 )± 4/16( cd

جدول  .4تجزیة واریانس تأثیر سطوح مختلف تیمارهای مختلف بر سرعت جوانهزنی بذر کرب

منابع تغییر

میانگین مربعاب

F

P

غلظت اسید

18/8

2

9/43

25/9

**0/000

زمان اعماب اسید

0/51

1

0/51

1/40

0/243 ns

مدب یهگذار

102/2

2

51/13

140/7

**

0/000

غلظت اسید × زمان اعماب اسید

1/65

2

0/82

2/28

ns

مدب یهگذار × غلظت اسید

17/6

4

12/12

21/3

مدب یهگذار × زمان اعماب اسید

7/42

2

3/70

10/2

مدب یهگذار ×غلظت اسید×زمان اعماب اسید

12/15

4

3/04

8/36

** معنادار در سطح 0/01

مجمقع مربعاب درج آزاد

 nsعد تفاوب معنادار

0/115

**
**
**

0/000
0/000
0/000
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جدول  .5میانگین سرعت جوانهزنی بذر کرب تحت اثر تیمارهای مختلف

غلظت اسید جی رلیک

زمان آغشتگی

مدب یهگذار گر و سرد ( فته)

اسید جی رلیک

()ppm

ساعت

30-4

26-8

22-12

0

0

8/04 )±1/42( de

3/93 )±0/64(defgh

9/03 )± 0/18(a

250

24

2/65 )±0/10( hi

5/20 )± 0/49( cd

4/ 39)± 0/52(def

250

48

3/46 )±0/04(efgh

2/96 )±0/09(fghi

4/45 )± 0/57(def

500

24

2/80 )±0/30(ghi

1/74 )±0/43(i

6/41)± 0/18( bc

500

48

3/27 )±0/15(fghi

2/51)±0/10(hi

3/88 )± 1/25( defgh

1000

24

3/07 )±0/28( h

3/98 )±0/38(defgh

7/04 )± 1/14( b

1000

48

4/31)±0/28( defg

3/73 )±0/22( defgh

6/95 )± 0/70( b

برا شکبت خقا

نتیجهگییی
از برآیند نتایج توییق حاضةر دریایةت مةیشةقد کةه
اگر ه با توریک بذر کر

به کمک اسید جی رلیک و

قرارگیر آن در تیمار یهگةذار (بةهویةژه  12فتةه
گر و  22فته سرد ،بةا غلظةت  1000میلةیگةر در
لیتةةر و مةةدب آغشةةتگی  24سةةاعت) مةةیتةةقان بةةه
جقانهزنی مناس

( 39درصةد) دسةت یایةت ،لةیکن

یهگةذار بةذر در شةرای گةر ( 18تةا  20درجة
سانتیگراد) و سرد ( 2تا  4درج سانتیگراد) به مدب
 12فته گر و  22فتةه سةرد (بةدون اعمةاب اسةید
جی رلیک) ،با تقجه به درصد جقانهزنی ( 53درصةد)
و نیز سرعت جقانهزنی مطلق تر ،تیمار مناس تةر

بذر کر

است .بةدین ترتیة ،

ممکن است استن اط شقد کةه ایةزایا دورة گرمةا در
تیمار یهگذار میتقاند جایگزین اسةتفاده از اسةید
جی رلیک شقد .انتظار میرود با ادام آزمایا از طریق
طق نیترکردن دورة یهگةذار گةر (بةا یةا بةدون
اسةةتفاده از اسةةید جی رلیةةک) یةةا اسةةتفاده از سةةایر
قرمقن ةا موةرک جقانةهزنةی (از ق یةل اکبةین،
سةیتقکینین ،آببیبةیک اسةید ،و  )...بتةةقان بةه نتةةایج
بهتر از نظر کقتاه ترشةدن دورة شکبةت خةقا
ایزایا درصد و صفاب جقانهزنی بذر کةر
یایت.

و

دسةت
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