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 چکیده
شکالتی  لیدلبهگیله سیاهبذر  یزنجوانه ست.همراه خواب بذر با م سی ا سید  یسرمادهتیمارهای  این تحقیق با هدف برر و ا

 ۀمنطقواقع در  جنگل س   وهااین گونه از  ۀرس   ید. به این منظور بذرهای گرفتانجام  لهیگاهیس   بذر  یزنجوانهجیبرلیک بر 

آغش   گی بذر با اس  ید  ،گرادیس  ان  ۀدرج 4ماه( در دمای  5و  4،3،2،1،0س  رمادهی   در پیش  د.  یآورجمعجنگلی فندقلو 

فاک وریل در قالب طرح  ر  ورتبهس  ا ت ر  ورت گرفت. آزمای   24مدت به(  ریلدر  گرمیلیم 150و  75، 0جیبرلیک  

شاورزی و منابع طبیعی آالروق اردبیل تحت آزمون  کامالً س گاه تحقیقات ک شگاه ای سه تکرار در آزمای صادفی در   یزنجوانهت

رد گرفتانجام  ش رین در رد(د 1/40و  1/42، 3/47، 1/48  یزنجوانه. بی سرما بیترتبه ر شد داده در بذرهای  ش ه به  ۀن آغ

 بدون اسید جیبرلیک( مشاهده شد.  شده داده سرما چهار ماهپنج و اسید جیبرلیک و بذرهای  گرمیلیم 150و  75 یهاغلظت

سر ت  ش رین  شد داده سرمابذرهای در بیترتبه دد در روز(،  85/1 و 95/1  یزنجوانهبی ش ه به غلظت  ۀن  150و  75آغ

سید جیبرلیک  گرمیلیم شدا به بذرهای  بیترتبه( 6/99و  6/100، 4/102، 6/110بذر   ۀبنیشاخص  ۀانداز نیتربزرگ. دیده 

سید جیبرلیک(،  شده ادهسرمادماه  چهار شدۀ ادهد سرما بدون ا ش ه به  ن سید جیبرلیک و  گرمیلیم 150و  75 یهاغلظتآغ ا

سید جیبرلیک(  شده ادهد سرما پنج ماه خواب  لهیگاهیسبذرهای  کهبیان کرد  توانیم یبندجمعدر . داشتاخ صاص  بدون ا

سید جیبرلیک دارندفیزیولوژیکی  سرمادهی یا ا ست خواب بذر به تیمار  شک ستنیاز  و برای  شنهاد ا برای بهبود  شودیم. پی

شود. الب ه سرمادهیچهار ماه ، از تیمار گونهنیابذر  یزنجوانهرفات  س فاده  سید جیبرلیک( ا رورت نبود زمان   بدون ا در 

 بذر اس فاده کرد. رکودرفع  یبرا کیبرلیج دیاسدر لی ر  گرمیلیم 75از غلظت  توانیم، سرمادهیا مال  برای یکاف

 .بذر بنیۀشاخص ، لهیگاهیس، یزنجوانه، سر ت بذر : جنگل فندقلوی اردبیل، خوابکلیدی هایواژه

 

 مقدمه

مهم  یه  اجنس( یکی از Vacciniumجنس واکس   ینیوم  

، ایآس  یجنگل ینواح بیش  ردر اس ت که  Ericaceae ۀخانواد

 ینواح خص   وصب   هو  یشم   ال یکایآمر، یبریسقفقاز، 

با نام  لمی  لهیگاهیس  . [1] دارداروپ     ا پراکن   یا رانهیمد

                                                           
  * 04533728763مسئول، تلفن:  نویسندۀ      

Vaccinium arctostaphylos L.  ها نتن موجود از جنس  ۀگو

با  درخ چه ش  کلبهاین گونه . [2]واکس  ینیوم در ایران اس  ت 

فاع حداکثر  یا  ش   کلیض   یب یهابرگم ر، دارای  5/3ارت

شیده،  یمرغتخم س یهاگلک س کان یدوجن سفید  به یا رنگ 

، پربذر، کروی و قرمز تا یاس ه، میوه یرورتیا  سبزمایل به 

  Email: younesrostamikia@gmail.com 



 1401بهار  ،1، شمارۀ 75ایران، دورۀ  طبیعی های چوب، مجلۀ منابعفرآورده جنگل و 52

 

 

سیاه   یهاشاخهروی  م ریلیم 8تا  6 قطر بهارغوانی مایل به 

 [.3] ش  ودیمجانبی یا ان هایی مش  اهده  ر  ورتبهجوان و 

ش ردر ایران  لهیگاهیس در  راشو خالص  خ هیآمدر جوامع  بی

س ان  یهاجنگل سیاهکل و فومن ا شفارود،  سالم،   و النیگا

 سنگروی  [4]مازندران  اس انو الجیم  کالردشتارتفا ات 

این گونه در اس   ان [. پراکن  5] ش  ودیممادر اس  یدی هاهر 

جنگل فندقلوی اردبیل  مناطق س  قزچی،  هیالیمن هاردبیل در 

س  ط  م ر از  1850تا  1450و خانقاه( بین  درقش  لالحور، 

با  ایدر (، Fagus orientalis Lipskyراش   یهاگونههمراه 

 یوحش   السیگ، (Crantz (L.) sSorbus torminaliبارانک  

 (L.) Moench Cerasus avium گی  ل ل(، از گ ن  .L  یج

Mespilus germanica  ل(، ب  دا گ ن  L Viburnum.  یج

opulus  تیس ،)L. Sorbus aucuparia یوحش( و سیب  L. 

Malus orientalis میوه و برگ این [. 6] ش  ودیم( مش  اهده

آن وسیانین و پروسیانیدین  ژهیوبهداش ن مواد فنلی  لیدلبهگونه 

ریت دارویی و  سیآن خا  کهی طوربه ،[7]قوی دارد  یدانیاک

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

ی چربو  خون فش   ارمخ لف از جمله دیابت،  یهایماریب

فاده  خون  ۀمیواز  هیرویب یبرداربهره[. 8] ش   ودیماس    

تخریب  س   ببهمراه با چرای بی  از حد دام  لهیگاهیس   

ست یهاشگاهیرو شده ا سل آن  ، جنگلی و انقطاع تجدید ن

آن برای  بذر یزنجوانه وضعیت در مورد پژوه طوری که به

 است. ریناپذاج ناب آن یهاشگاهیرو یاحیا

طی آن در شرایط در است که  یامرحلهبذر  یزنجوانه

جد  بذرهای وا یان  بدون  ۀقومطلوب محیطی، رو یه و  نام

[. در بذرهای دارای 9] ش   ودیمخواب به گیاهچه تبدیل 

فیزیکی،  یه  ایژگیونوع و م  دت خواب ب  ه  ،خواب

که بر  بذر بس    گی دارد  مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی 

دما  .اس   ت رگذاریتأثبذر و رش   د بعدی نهال  یزنجوانه

سرد و  در مناطقبذر  یزنجوانه امل تنظیم زمان  نیترمهم

سوب   Vaccinium جنس [. بذرهای9] شودیممع دل مح
مانی طوالنی  لیدلبه نهخواب فیزیولوژیکی در ز  دارجوا

و  ن  امنظمان  د ،  ه  اآن یزنجوان  هو نرخ  ش   ون  دیم

مخ لف  یهامیرژدر این زمینه [. 10]اس  ت  کنواختیریغ

مایی  مادهماه  2-6 ژهیوبهد یه   یس   ر ج 4تا  0اول  ۀدر

نه( برای گرادیس   ان  این جنس  یهاگونهاغلب  یزنجوا

 [.10تشخیص داده شده است ] مؤثر

 درجۀ 10تا  0در دمای  مؤثراس اندارد و  یسرمادهی روش

ستبرای غلبه بر خواب فیزیولوژیکی بذر  گرادیسان  [. 11] ا

  یافزا و کیزیآبس   دیاس   یمح وا کاه  موجب س  رما

 دو در تعادل جادیا با و ش   ودمی کیبرلیج دیاس    یمح وا

که  شودیم اح مال داده .دهدیم انیپا را بذر خواب هورمون،

 یگرید یهامحر  ،زادرون 3GA سن ز کیتحر برافزون سرما

 دنشویم بذر یزنجوانهدررد   یافزا موجب که کند فعال را

هس    ند  ییهاهورمون نیترمهماز  هانیبرلیجاز طرفی [. 12]

س تأثیرکه  سا  جایگزین توانندیمبذر دارند و  یزنجوانهدر  یا

شوند. این هورمون،  مع دله مناطق یهاگونهبذر  ییسرما ازین

رشد سلول را با افزای  ضریب کشسانی دیوارۀ سلول تأمین 

 .شودیمهیدرولیز نشاس ه و تبدیل آن به قند  موجبو  کندیم

سهیل  موجباین امر  سلول و در ن یجه ت سیل آب  کاه  پ ان

بذر  یزنجوانهورود آب به درون س  لول و در نهایت تحریک 

 [.13] شودیم

، خواب بذر و لهیگاهیس   ۀگونیکی از مش  کالت تکثیر 

دررد( در شرایط  10اند  بذرهای آن  کم ر از  یزنجوانه

 در زمینۀچندی  پژوه چند . اس  ت رویش  گاهی( طبیعی 

ست خواب بذر  ست.  گرف هانجام  لهیگاهیس گونۀشک از ا

 ییس   رما ازین یبررس   ( با 2007  حورر   داقتجمله 

 یزنجوان  ه یبرا  Vaccinium arctostaphylosیب  ذره  ا

شت سه  پانزدهمدت بهبذرها  یسرماده که اههار دا روز تا 

شود،  لهیگاهیسموجب از بین رف ن خواب بذر  تواندیمماه 

 ماریتدررد( تحت  11  یزنجوانهبیش رین دررد  هرچند

همچنین بیش   رین [. 14آمد ] دس  تبهس  ه ماه  یس  رماده

نه درر    د  24و  5/26با  V. arctostaphylos یزنجوا

 100 ماریتو ( ییسرمانهیچشاهد  بدون  ماریدر تترتیب به
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  V. myrtillus گونۀو در  ،کیبرلیجاس  ید   ریل بر گرمیلیم

مار  بیترتبهدرر    د  91و  6/45ا ب ماهدر تی  ش     

 کیبرلیج دیاس     ریل بر گرمیلیم 1500س   رمایی و چینه

  membranaceumدر[. در تحقیقی دیگر 15] آمد دس  تبه

V. درجۀ 3تا  1 دمای  ییسرمانهیچمخ لف  یهادوره ریتأث 

بذر آن نش   ان داد که  یزنجوانه( بر درر   د گرادیس   ان 

چهار  ییسرمانهیچدررد( به تیمار  70  یزنجوانهبیش رین 

 [.16روز( مربوط بود ]وهشت بیستهف ه  

 لهیگاهیس بذر یزنجوانهخصوص شکست خواب و  در

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

کارکردهای  نظر از فراوانی ارزش برخالف گونه این تیاهم

 تاکنون کش  ور دارویی در و یطیمحس  تیزاکولوژیکی، 

شناخ ه ست، ضمن اینکه  مانده نا طبیعی آن  یهاشگاهیروا

زادآوری جنس   ی و  نداش    ن همچونمخ لف  لیبه دال

خواص دارویی  لیدلبهمیوه   ۀیرویبو برداشت  یآورجمع

( ح ی قبل از رس   یدن کامل آن زیادو ارزش اق ص   ادی 

ساس مشاهدات نگارندگان(، خشکسالی و تلییر اقلیم   برا

تولید و  باید نیبنابرادر معرض تخریب ش  دید قرار دارند. 

رار گیرد. تکثیر جنس   ی نهال این گونه مورد توجه جدی ق

 کل بخ  خصوری و ادارات توسط تولید نهال این گونه

شمالی  یهااس اناس ان اردبیل و  منابع طبیعی و آبخیزداری

شور سم و احیا وژرمحفاهت  موجب تنهانه ک سع پال  ۀتو

 ایجاد با تواندیم بلکه ،دش  ویمطبیعی آن  یهاش  گاهیرو

شاورزان، یبرا شللی یهافررت  در یریچشمگ تحول ک

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

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

 اخ یار تولیدکنندگان در وش  ود  معرفی گونه این پرورش

سی برای  .گیرد قرار سرمادهی  ۀدور نییتعاین برر مطلوب 

شکس ن خواب  برایمخ لف اسید جیبرلیک  یهاغلظتو 

 . گرفتبذر این گونه انجام 

 هاروشمواد و 

 بذر یآورجمع

شهریور   یهاهیپااز  لهیگاهیس ۀرسید یهاوهیم 1398در اوایل 

سالم با  یمادر سال و  سانی یهایژگیومیان  قهیقطر از نظر  ک

این گونه  یهاشگاهیرواز  م ر( 30/2  و ارتفاع( م ریسان  5 

 جنگل یجنوب ش   رق هیالیمن هدر جنگل س   وها واقع در 

و به آزمایش   گاه ایس    گاه ش   د  یآورجمعفندقلوی اردبیل 

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

 یآورجمع ۀمنطقیافت. مش  خص  ات جلرافیایی رویش  گاهی 

 ارائه شده است. 1در جدول  هاوهیم

رفات کمی و کیفی بذر و میوه،  برای میوه  ردتعیین 

ستدر چهار تکرار  سپس وزن  وپنجبی شد.  تایی ان خاب 

ن قت  ۀمیوه و هزاردا با د با ترازوی دیجی الی   001/0بذر 

کولیس با دقت  ۀلیوس   گرم و طول و  رض میوه و بذر به

 ۀاطالع از درر  د قو برای .ش  د یریگاندازه م ریلیم 1/0

ی ها، براس   اس دس    ورالعمل  ۀنام از محلول  ISTAبذر

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

 24مدت تایی بعد از خیس  اندن بهۀ پنجاهبذر در س  ه دس   

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

 یریپذت رازولیوم قرار داده ش   د و با توجه به الگوی رنگ

 (.2تعیین شد  جدول  یمانجنین بذر، دررد زنده

 لهیگاهیس یهاوهیم یآورجمع محلمشخصات جغرافیایی و رویشگاهی  .1جدول 

 اقلیم جغرافیایی جهت ارتفاع از سطح دریا )متر( طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
 خشک مرطوب سرد با سه ماه فصلنیمه شمال غربی 1840-1570 41°48´35" 16°38´24´´

 لهیگاهیسکمی و کیفی میوه و بذر  یهامشخصه. 2 جدول
 یمانزنده

 )درصد(

دانههزاروزن   
 (گرمیلیم)

بذر عرض  
(متریلیم)  

 طول بذر
(متریلیم)  

 تعداد بذر
 در هر میوه

وزن میوه 
 )گرم(

میوه عرض  
(متریلیم)  

میوه طول  
(متریلیم)  

 صفات

82/6±9/80  07/4±2/321  12/0±02/1  35/0±51/2  12/5±3/32  05/0±29/0  63/1±83/9  3/1±24/10  میانگین 

 اش باه معیار ±میانگین
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 روش پژوهش

 بذر یزنجوانهصفات 

کاغذی  یهاحولهروی  هاوهیمبذرها پس از اس    خراز از 

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

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

. گرفتدقیقه انجام  10 مدتبه دررد 1سدیم  هیپوکلریت

 پس از ضد فونی برای کاه  تأثیرات ناشی از هیپوکلریت

چندین بذرها  ،کنندهیضد فونسدیم و پا  کردن از مواد 

تیمار شو شدند. سپس برای ا مال وبار با آب مقطر شست

ماه در یخچال  5، 4، 3، 2، 1 مدتبهبذرها  ،س   رمادهی

هم بدون بذر ( و یک تیمار گرادیس  ان  درجۀ 4±1 دمای 

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

 ،نگهداری شدند. بعد از اتمام مراحل سرمادهی گرادیسان 

س   ا ت در محلول اس   ید جیبرلیک در  24مدت بهبذرها 

ظت به  گرمیلیم 150و  75، 0 یهاغل  24 مدتدر لی ر 

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

 (.1تایی اس فاده شد  شکل پنجاهتکرار  سهیکنواخت در 

 
 گیلهسیاهنمودار جریانی اعمال تیمارهای سرمادهی و اسید جیبرلیک بذرهای  .1شکل 

بذرهای تیمارش   ده در  ،یزنجوانهبرای تعیین ر   فات 

روی کاغذ رافی و در شرایط اتاق قرار  ها یدداخل پ ری 

مرتب بازدید و در رورت  طوربهداده شدند. هروف کشت 

الزم آب مقطر  دیونیزه( به آن  ۀاندازکاه  رطوبت بس ر به 

ر  فات  یریگاندازه برای یبردارادداش  تی. ش  د افش  انده

( انجام رب  9روزانه در سا ت معین   رورتبه یزنجوانه

آنها  ۀچشهیرطول  که ییبذرها  زدهجوانه . تعداد بذرگرفت

شد. چهل ۀدور[ در یک 17بود( ] م ریلیم 2 شمارش  روزه 

فاده از در پایان دوره  لبا اس     ترتیب ، به3تا  1 هایهمعاد

رد  سر ت [18] یزنجوانهدر شاخص  [19] یزنجوانه،  و 

 شد. محاسبه [20] بذر بنیۀ

 1)  GP n N 100  

 2) i iGR n t 

 3)  SVI  GP  Mean SL RL   

𝑖n=  زمانی مشخص، ۀفارلدر  زدهجوانهتعداد بذرهای 

it=  یزنجوانهتعداد روزهای پس از ش  روع ،GP=  درر  د

 . چهشهیرطول = RLو  چهساقهطول  =SL، یزنجوانه

و  چهش   هیر یریگاندازهبرای ش   ایان  کر اس   ت که 

سه  ،چهساقه صادفی ان خاب  طوربه اهچهیگاز هر تکرار  ت

فاده از کولیس با اس     قت   و   (م ریلیم دهمکیبا د

 یزنجوانهبر این، درر  د تجمعی افزونش  د.  یریگاندازه

 .شدبررسی  یزنجوانهبذر با اطمینان از اتمام 

  هادادهآماری  لیوتحلهیتجز

با دو فاک ور ر   ورتبهاین آزمای    ش   امل فاک وریل 

سید  و ؛ماه( 5و  4، 3، 2، 1، 0سرمادهی در ش  سط    ا

در لی ر( در  گرمیلیم 150و  75، 0جیبرلیک در سه سط   

سه تکرار کامالًقالب طرح  صادفی با  بذر برای  ییتاپنجاه ت

با اس    فاده از  هادادهوتحلیل تجزیه. گرفتهر تیمار انجام 

 با هادادهدن ر   ورت گرفت. نرمال بوSAS 9.1  افزارنرم
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از  هادادهو همگنی واریانس  ویلک -شاپیرو آزمون نرمالی ه

بودن اثر  داریمعنتعیین ش  د. برای تعیین  طریق آزمون لون

نهتیمارهای مخ لف با ر   فات   ۀتجزیاز آزمون  یزنجوا

تصادفی اس فاده شد  کامالًواریانس دو امله در قالب طرح 

 داریمعنآزمون حداقل اخ الف  هانیانگیم ۀمقایس  برای و 

 LSD ) شداس فاده دررد  5در سط  آماری. 

 نتایج و بحث

 یهامشرره ررهو جیبرلیک اسررید بر  یسرررمادهتأثیر 

 گیلهسیاه یبذرها یزنجوانه

منابع  همۀاثر  بودن داریمعنۀ دهندنش   انواریانس  ۀتجزین ایج 

سر ت  رد و  شاخص  یزنجوانهتلییرات بر در بذر در  بنیۀو 

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

 یمارهایدر ت یزنبررس  ی روند درر  د تجمعی جوانه

روز  وهشتبیست یزنجوانه ۀدورکه سرمادهی نشان داد 

شد. تیمارهای سرمادادهکشیدطول   یهاآغش ه به غلظت ۀن

سر گرمیلیم 150و  75 سید جیبرلیک دارای روند   یترعیا

تا  2ی هاتیمارهای ترکیبی بود  ش  کل دیگربا در مقایس  ه 

در  گرمیلیم 75در تیمار  یزنش  روع جوانه کهیطور(. به4

و تا روز ش  انزدهم ادامه داش  ت ش  د  آغازلی ر از روز نهم 

تیمار س  رمادهی چهارماهه  بدون آغش   ه به  (.2 ش  کل 

اس  ید جیبرلیک( نیز دارای  گرمیلیم 150و  75 یهاغلظت

تیمارهای ترکیبی بود.  دیگردر مقایس  ه با  یترعیروند س  ر

در تیمار سرمادهی چهارماهه از روز  یزنجوانه کهی طوربه

 ۀدهندادامه داش  ت که نش  ان وپنجمبیس  تتا روز  پانزدهم

و افزای  درر   د  یمس    قیم بین طول س   رماده ۀرابط

نه نه ن ایج مش   ابهی مبنی بر اس   ت.  یزنجوا در این زمی

دس  ت آمد که به لهیگاهیبذر س   یزنوانهافزای  درر  د ج

سه سرمادهی  رد جوانهتیمار  سه با  یزنماهه در را در مقای

 .[14]و دوماهه بیش ر افزای  داد  ماههکی، روزهپانزده

 لهیگاهیسبذرهای  یزنجوانهصفات  و جیبرلین بر ییسرمانهیچواریانس )میانگین مربعات( تأثیر  ۀتجزی. 3 جدول

 بذر بنیۀشاخص  یزنجوانه سرعت یزنجوانهدرصد  آزادی درجۀ منبع تغییرات
53/44 5 یسرماده ** 64/210 ** 46/17 * 

79/19 2 اسید جیبرلین * 54/55 ** 14/13 ** 

12/22 10 اسید جیبرلین× سرمادهی * 65/9 * 33/20 * 

012/4829 34 اشتباه آزمایشی  0025/0  03/2569  

40/13 - ضریب تغییرات  09/9  45/17  
  دررد است. 1و  5در سط  خطای کم ر از  یداریمعنترتیب به **و  * 

  
 ماههکی سرمادهی )سمت راست( و نجیبرلیبدون سرمادهی + تیمارهای  ریتأثگیله تحت سیاهبذرهای  یزنجوانهدرصد تجمعی . 2 شکل

 بدون جیبرلین است. و منظور از شاهد، بدون سرمادهی .+ جیبرلین )سمت چپ(
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 ماههسه)سمت راست( و سرمادهی  + جیبرلین دوماههتیمارهای سرمادهی  ریتأثگیله تحت سیاهبذرهای  یزنجوانهدرصد تجمعی . 3 شکل

 .)سمت چپ( + جیبرلین

  
)سمت راست( و سرمادهی  + جیبرلین چهارماههتیمارهای سرمادهی  ریتأثگیله تحت سیاهبذرهای  یزنجوانهدرصد تجمعی . 4 شکل

.)سمت چپ(جیبرلین  + ماههپنج  

اثر زیادی بر رفع  یس   رمادهدر تحقیق حاض   ر تیمار 

 که یطوربه ،داش  ت یزنجوانهیند افررکود بذر و تس  ریع 

 8/41  ماههپنجدر تیمار س   رمادهی  یزنجوانهبیش    رین 

سرمادهی  رد( و  رد( بدون تیمار  4/40  چهارماههدر در

ستبهجیبرلین  س فاده ازآمد.  د سرمادهی  بدون ا و تیمار 

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

ند ندنش    ان موض   وعاین  که زد به ۀده یاز  خواب  ن

رهای این گونه است که سهم زیادی از فیزیولوژیکی در بذ

 کن رل کند. تواندیمرکود بذر را 

 ashei بذرهای یزنجوانهو  یمانزنده، رف ار بررس   ی

Vaccinium ب  ذره  ا دارای خواب ک  ه  نیز نش    ان داد

 س   رمادهیچهار هف ه  که یطوربه ،فیزیولوژیک هس    ند

ندیم نه توا تا  یزنجوا  درر   د افزای  دهد 70بذرها را 

نه . [16]  کاه  موجب س   رماگفت  توانیمدر این زمی

 غلظت اس  ید جیبرلیک  یافزا ای کیزیآبس   غلظت اس  ید

 جادیا با و پذیردرورت می همزمان رییتل دو هر ای شودمی

اح مال  و دهدیم انیپا را بذر خواب هورمون، دو در تعادل

 3GA سن ز کیتحر ربافزون سرما  امل که شودیم داده

عال را یگرید یهامحر  ،زادرون ندیم ف   یافزا که ک

ن ایج تحقیق  .[12] را در پی دارد بذرها یزندرر  د جوانه

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

 ،3/17و  9/15، 6/6 بیترتبهماهه دو، س   ه، چهار و پنج
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( که 5 ش   کل  داش    ند یزنجوانهدرر   د  1/42و  3/40

و افزای   س  رمادهیمس   قیم بین مدت  ۀرابط ۀدهندنش  ان

یعنی حداقل نیاز س  رمایی برای  ؛اس  ت یزنجوانهدرر  د 

 است.  چهار ماه لهیگاهیسبذرهای قابل قبول  یزنجوانه

 گرمیلیم 150و  75 یهاغلظتدر  یزنجوانهدرر   د 

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

سید جیبرلیک  هر دو  آمد. دستبهدررد  3/47و  کاربرد ا

در مقایس   ه با  یزنجوانهغلظت( موجب افزای  درر   د 

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

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

در آزمایش   ی (. 5ش   کل مش   اهده نش   د   یداریمعن

ند Celikو   Karabulutکه جام داد نه ،ان  .V بذر  یزنجوا

arctostaphylosاس   ی  د   ریلبر  گرمیلیم 100غلظ  ت در

ن ایج  ازکم ر درر   د مش   اهده ش   د که  24جیبرلیک 

ستبه ست  آمدهد .  لت این تفاوت [12]در این پژوه  ا

 .[10]نسبت داد بذر  منشأبه  توانیمرا 

ست  یزنجوانهدر  مؤثریکی از  وامل  شک  ری خابذر، 

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

.  قیده بر این اس  ت که جیبرلین ردیگیمآمیالز ر  ورت 

ترش  یند افرآلفا آمیالز، در  میآنزبر بیوسن ز افزون تواندیم

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

صان ص سائل م خ  نیشجان هورمون نیا که مع قدند بذر م

سب  همۀ آن فراتر از یح  ای بذر ییسرما ازین رفع یبرا یمنا

با  تواندیم کهی طوربه ؛بذر است یزنجوانه بر مؤثر  وامل

 یسازنیپروتئتضعیف آندوسپرم و شکست آن برای شروع 

غلبه فیزیولوژیکی بذر  بر خوابس  لول جنینی  ۀتوس  عو 

 [.12داش ه باشد ]

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

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

مقایسه با تیمار مجزای سرمادهی و نیز تیمار ترکیبی  اسید 

به یک  مادهی( اثر بیش    ری در افزای  جیبرل همراه س   ر

 که یطوربه ،گیله داش  تبذرهای س  یاه یزنس  ر ت جوانه

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

در لی ر بدون اس    فاده از س   رمادهی و کم رین  گرمیلیم

مقدار آن در تیمار ش  اهد  بدون س  رمادهی و بدون اس  ید 

در  گرمیلیم 150و  75دس  ت آمد. دو غلظت جیبرلیک( به

اخ الف  یزنلی ر اس   ید جیبرلیک از نظر س   ر ت جوانه

 ر در لی گرمیلیم 75ولی اثر غلظت  ،نداش    ند یداریمعن

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

 (.6 دد بذر در روز( بود  شکل  81/1در لی ر   گرمیلیم

 
 بذرها یزنجوانهاشتباه معیار اثر متقابل سرمادهی همراه با اسید جیبرلیک بر درصد  ±میانگین ۀمقایس. 5 شکل

 است. > 05/0Pدر سطح  LSDبا آزمون  داریمعناختالف  نبود انگریب کسانیحروف 
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 بذرها یزنجوانهاشتباه معیار اثر متقابل سرمادهی در اسید جیبرلیک بر سرعت  ±میانگین ۀمقایس. 6 شکل

 است. > 05/0P در سطح LSDبا آزمون  داریمعناختالف  نبود انگریب کسانیحروف 

به تیمار  6/110بذر با  بنیۀبیش   رین مقدار ش  اخص 

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

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

بذر در  بنیۀاسید جیبرلیک( تعلق داشت. شاخص بدون و 

 گرمیلیم 150و  75 یهاغلظتکاربرد مجزای هر یک از 

 دس  تبه 4/99و  1/100ترتیب بهبر لی ر اس  ید جیبرلیک 

 بنیۀش  اخص  ۀاندازاض  ر، ح پژوه در (. 7آمد  ش  کل 

اسید ماهه( با پنجو  چهارسرمادهی  ترکیبی تیمار در  بذر

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

( بدون ماههپنجو  چهاراز تیمار س   رمادهی   ترکوچک

ا  ان  توانیمدر این مورد (. 7اسید جیبرلیک بود  شکل 

افزای  س  ن ز اس  ید  س  بب امل س  رما خود که داش  ت 

، س   ب  ب زابرونو افزای  جیبرلین  زادرونجیبرلی  ک 

تراز  ک  اه ب  ازدارن  ده و  یه  اهورمونافزای  تراز 

را در بذر  بنیۀکاه   کهمحر  رش  د ش  ده  یهاهورمون

 .[13]است  پی داش ه

 
 بذرها  ۀبنیاشتباه معیار اثر متقابل سرمادهی همراه با اسید جیبرلیک بر شاخص  ±میانگین ۀمقایس. 7 شکل

 است. > 05/0Pدر سطح  LSDبا آزمون  داریمعناختالف  نبود انگریب کسانیحروف 

 یریگجهینت

بالغ  یبذرهاکه ش   د  معلومدر تحقیق حاض   ر  یطورکلبه

 و هس ند یکیولوژیزیفخواب  یدارا لهیگاهیس ۀشدبرداشتتازه

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

طور مجزا  نه در ترکیب با یکدیگر( الزم است. اگر بهجیبرلیک 

از اس  ید تنها  توانیم ش  ود ییجور  رفهدر زمان  قرار اس  ت

یک  بدون  در لی ر گرمیلیم 75غلظت با جیبرل ( یس   رماده 

س فاده کرد یزنجوانهمحر    نوانبه رورت محدود ، اماا  در 

 بدون س   رمادهی چهارماهه  به ر اس   تهزینه و زمان،  نبودن

 .شودا مال بذر شکست خواب  برایاسید جیبرلیک( 
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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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