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 وحشی گالبی زنی بذرجیبرلیک بر جوانهاسید و  سرماییچینهتیمارهای  اثر

(Pyrus glabra Boiss. )متفاوت أمبددو  با 
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 16/11/1131تاریخ پذیرش:  22/11/1318تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
گزارش شده  وحشي گالبيبذر که وجود آن در  استبذر یکي از فرایندهای پيچيده در پاسخ به شرایط نامساعد محيطي  خواب      
و  بندارتفاعي ميان أمبددو  با وحشيگالبيزني بذر جيبرليك بر جوانهاسيد و  سرمایيچينهبررسي تيمارهای  با هدفاین تحقيق  است.
 منظور بذرهایبدین انجام شد.شرق یاسوج جنوب های( واقع در جنگلاز سطح دریا متر 2521و  2121 ترتيببه) باالبند
 58گرم در ليتر( برای مدت ميلي 1211جيبرليك )صفر و اسيد  تيمارهایانجام  پس از وآوری جمعنظر مورد  أمبداز دو  وحشيگالبي

بصورت آزمایش  گراد،درجه سانتي 5روز( در دمای  11و  61، 31های صفر، سرمایي )در زمانساعت و متعاقب آن تيمار چينه
در در قالب طرح کامال تصادفي سطح  8شکني در و تيمارهای خواب طبقات ارتفاعي بذر در دو سطحمنشأ فاکتوریل با دو فاکتور 

درصد(، سرعت  111زني )بيشترین درصد جوانه .گرفتند زني قرارجوانه حت آزمونتیاسوج  دانشگاهدر آزمایشگاه بذر تکرار  چهار
 مدتبه) سرمایيچينه اباالبند و تيمار شده بآوری شده از جمعبذرهای در ( 1/17و شاخص بنيه بذر )روز( بذر در  72/51زني )جوانه
اسيد  با تيماربند بذرهای ميانزني که درصد جوانهنتایج تحقيق نشان داد  .مشاهده شدام پيپي 1211جيبرليك اسيد  +(روز 11

 سرمایيچينهجيبرليك + اسيد با تيمار  ذرهای باالبندزني باز درصد جوانهدرصد(  88با روز ) 11 مدتبه سرمایيچينهجيبرليك+
نتایج این تحقيق  .زني رسيدندجوانهدرصد کثر اتری به حدمنطقه باالبند در مدت کوتاه یکمتر بود و بذرهادرصد(  13)روز  61 مدتبه

ضمن اینکه برای توليد نهال در نهالستان و نيز برای بذرکاری که خواب بذر گالبي وحشي از نوع فيزیولوژیکي است.  نشان داد
 شود.پيشنهاد مي ستفاده از بذرهای ارتفاعات باالبندهای جنگلي تخریب شده در زاگرس، اسازی تودهمنظور احياء و غنيبه
 

  وحشيگالبي، شکستن رکود بذربذر،  شاخص بنيههای زاگرس، پروونانس، جنگل کلیدی: هایواژه

 
 مقدمه
هیای مهیت تيیره    یکیي از جینس   (Pyrusگالبي ) جنس     

Rosacea ترکيییه،  عییراق، لبنییان، کییه در ایییران، باشییدمییي

قفقاز، قبرس، ترکمنستان، سوریه، شیمال چیين و    ارمنستان،
گونه از این جنس،  11ایران با دارا بودن  اروپا پراکنش دارد.

ای را از لحاظ تنوع ژنتيکي گالبیي در دنيیا بیه    جایگاه ویژه
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گونیه  (. Mozaffarian, 2005خیود اختصیاد داده اسیت )   
Pyrus glabra  ییا انچوچیك بیا نیام علمیي      وحشيگالبي

Boiss.  هیای انحصیاری اییران اسیت کیه در      یکي از گونیه
های لرستان، فارس و کهگيلوییه و بویراحمید انتشیار    استان
به دليل پراکنش طبيعیي ایین   . Mozaffarian, 200)5(دارد 

های متفاوتي های مختلف اکوتيپگونه در آب و هوا و خاک
دهد که نتيجه آن وجود تغييرات در خصوصیيات  تشکيل مي

باشیید و فيزیولییوژیکي اییین گونییه مییي    مورفولییوژیکي
(2017al.,  etBaharvandi .) های استان این گونه در جنگل

متیر از   2111کهگيلویه و بویراحمد در ارتفاعیات بیاالتر از   
 Lonicera) شین  ماننید هیایي  سطح درییا همیراه بیا گونیه    

nummularifolia)کییيکت ، (Acer monspessulanum)  و
داشیته کیه از لحیاظ     وجود (esAmygdalus lycioid) ارژن
)توليید ميیوه و    اکولوژیکي، توليد محصوالت فرعیي ل ئمسا

نظيیر دارای اهميیت   گاه ژنتيکي بیي و ذخيره استحصال بذر(
دانه ميوه در این گونه ارزش تجارتي داشته  باشد.ای ميویژه
 Jazirehi& ) گيیرد عنوان تنقالت مورد استفاده قرار ميهو ب

Rostaghi, 2003-Ebrahimi).  عیالوه بیر اسیتان    این گونه
ر رویشییگاهي بییه وسییعت حییدود و بویراحمیید دکهگيلویییه 
هکتار در اسیتان فیارس پیراکنش دارد کیه حیدود       32111
 2111هکتییار آن در حییوزه شهرسییتان سیی يدان و   31111

هکتیار آن در حیوزه شهرسیتان ممسییني واقیع شیده اسییت      
(2010 et al.,Hamzehpour ) . 

وحشي دارای خصوصيات ميوه، برگ و گلهای گالبي
(. al., etKamareh -Feyzi 2012) هستنددارویي متفاوتي 

سایر آن درصد  21تا  12بذر آن دارای ماده آميگدالين و 
طبق مطالعات انجام  .(Hunter, 2007ترکيبات روغني است )

آن زني بذر این گونه و زادآوری طبيعي جوانهدرصد شده، 
 (.al., etKamareh -Feyzi 2012بسيار پایين است )

همراه با این گونه های غير اصولي از درختان برداریبهره
ر طول ساليان گذشته موجب شده تا دچرای بيش از حد دام 

ها همانند دیگر مناطق جنگلي زاگرس دچار این توده
همچنين به دليل واقع  تغييرات شدید شده و تخریب شوند.

زاگرس و  خشكنيمهها در منطقه رویشگاه شدن این

موجب شده تا  بارندگي بسيار نامنظت در طول سال،پراکنش 
های در رویشگاه وحشي گالبيزادآوری جنسي گونه 

 رسد. بجنگلي استان بسيار نامناسب به نظر 
با توجه به وضعيت منطقه و عدم زادآوری طبيعي در این 

امعي در مورد های جگونه، ضرورت دارد تا پژوهش
روش اصلي تکثير و  زني بذر آن انجام شود.های جوانهویژگي
از طریق بذر است و پس از طي مرحله  وحشيگالبي زادآوری
Rostaghi,  -Jazirehi, & Ebrahimi) شودانجام ميخواب 

اما به دليل اینکه بذرهای استخراج شده از ميوه تازه  (.2003
باشند، بنابراین موفقيت توليد نهال ميگالبي دارای رویان راکد 

یکي از راهکارهای مفيد برای تکثير این گياه  آن ضعيف است.
دستيابي به تيمارهای فيزیکي و شيميایي مناسبي است که 

ترین زمان بيشترین شکست خواب بذر را تسهيل و در کوتاه
 & .Akbari Mousavi) زني را فراهت نمایددرصد جوانه

2012 al., etKamareh -Feyzi ;Saadat, 2007) . 
رکود بذر یکي از فرایندهای پيچيده در پاسخ به شرایط 

های های مهت گونهنامساعد محيطي بوده و یکي از ویژگي
ای مناطق معتدله است. عواملي که در بذر درختي و درختچه
کنند شامل پوسته سخت بذر، جنين رشد ایجاد رکود مي

های مواد بازدارنده رشد در قسمت نکرده، جنين راکد، وجود
(. رکود  al., etMoradi 2018مختلف ميوه و بذر هستند )

 رایب های مختلفي از بين برد.توان به روشبذر را مي
زني بذر روشهای افزایش درصد جوانه شکستن رکود بذر و
 دهيخراش ،(Stratification) سرمایيچينهمختلفي مانند 

(Scarification)، ،استفاده از  تناوب نوری و حرارتي
اسيد زني مانند کننده جوانهتحریك ميایييشهای محلول
 & Copelandو غيره وجود دارد ) نيتریكاسيد ، جيبرليك

McDonald, 2001 ،در حفظ و از بين رفتن خواب بذر .)
چندین عامل تنظيت کننده دروني دخالت دارند. هورمونهایي 

ها و اتيلن در آبسزیك، سيتوکنين اسيدها، جيبرلين مانند
در مقدار آنها در بذرهای در  تفاوتوجود دارند و  بذرها

اسيد مشخص است.  گذاریالیهحالت خواب و تحت 
زني است و وجود آن در مهمترین بازدارنده جوانه آبسيزیك

 .Akbari Mousavi) بذرهای راکد گالبي گزارش شده است
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& Saadat, 2007).  سرمایيچينهتيمار که دادند شان نآنان 
گردد موجب کاهش ميزان اسيد آبسيزیك در بذر گالبي مي

(Saadat, 2007& Akbari Mousavi  .) سرمایيچينهتيمار 
شکستن خواب بذر در  برایتيمار مورد نياز  عنوانبه
 Yildizگيرد )های جنس گالبي مورد استفاده قرار ميگونه

2008  al., et .) جيبرلين ازجمله مواد تحریك هورمون
تواند جایگزین نياز سرمایي در ای است که ميکننده
  ; al., etAglaia 2011معتدله شود ) مناطق هایگونه

2007 al., etGhasemi Pirbalouti .)  گياهان  بسياری ازدر
و سرمادهي  اسيد جيبرليكدرختي کاربرد تيمارهای  علفي و

اند ست خواب بذر نشان دادهثير را در شکأمرطوب بهترین ت
(0200 al., etn aSama .)( در مورد گونه داغداغانCeltis 

australisبا غلظت  جيبرليكاسيد که تيمار  ( گزارش شد
ماه  6مدت گرم در ليتر همراه با سرمادهي بهميلي 111

این گونه  بذر زني را برایبيشترین درصد و سرعت جوانه
در تحقيقي که . ( al., etZarafshar 2012کند )ميفراهت 

 Pyrusهای گالبي وحشي )بذر گونه خوابروی شکستن 

.sp) ( به  %18انجام شد، تيمارهای اسيد سولفوریك غليظ
، 12های صفر، سرمایي )در زمانمدت پنج دقيقه( و چينه

گيری روز( مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه 61و  52، 31
روز بهترین تيمار  61مدت سرمایي به شد که تيمار چينه

باشد های گالبي وحشي ميبرای شکستن رکود بذر گونه
(Akbari Mousavi. & Saadat, 2007 همچنين .) تأثير

 دو گونهبذر زني سرمایي روی جوانهجيبرليك و چينهاسيد 
مورد  Sorbus torminalisو  Sorbus domestica بارانك

گزارش گردید که در هر دو گونه  بررسي قرار گرفت و
مدت دو ماه  بعدام( و پيپي 2111)جيبرليك اسيد کاربرد 

سرمایي موجب بهبود درصد قرارگيری تحت تيمار چينه
درصد( نسبت به تيمار  31و  8/31ترتيب زني )بهجوانه

 انجام شده در پژوهش (. al., etPipinis 2015) شاهد گردید
گزارش  (Pistacia atlanticaزني بذر بنه )روی جوانه
ام پيپي 211و اسيد جيبرليك  سرمایيچينهگردید که 

زني هستند تحریك جوانه تيمارهای مناسبي برای
(2015 al., etCheraghi .) تحقيقي دیگر تأثير  در همچنين

درجه  5سرمایي )دمای تيمارهای مختلف شامل چينه
در  71-%81، رطوبت نسبي روز 21گراد به مدت سانتي

ام( و پيپي 211جيبرليك )اسيد (، شرایط تاریکي
شکستن خواب،  برایدقيقه(  11سولفوریك اسيد )مدت 

گونه  Bو  Aزني و رشد اوليه بذر دو ژنوتيپ بهبود جوانه
مورد مطالعه قرار گرفت و ( Pictacia khinjukکلخونگ )

زني در هر دو ژنوتيپ درصد جوانهمشخص شد که بيشترین 
سولفوریك بود. بيشترین رشد نهال در اسيد به تيمار  مربوط
اسيد سولفوریك و اسيد در نتيجه کاربرد همزمان  Bنوتيپ ژ

جيبرليك اسيد کاربرد در عين حال دست آمد، جيبرليك به
زني، رشد ریشه، ساقه و برگ اثر منفي روی درصد جوانه

 (. al., etAcar 2017) شتدا Aنوتيپ ژ
آمده گزارش شد که ارتفاع مطالعات بعملطي  سویياز  

زني های جوانهروی شاخصنيز از سطح دریای مبدأ بذر 
زني در مطالعات اندکي جوانه کهطوریبه باشد.ميگذار تأثير

 است باالبند بوده أمبدبند بيشتر از و ميان بندپایينبذرهای 
 Fraxinusگونه زني توان به بررسي خصوصيات جوانهکه مي

rotundifolia (2017 et al.,Alvaninejad (  های گونهو
 اما اشاره کرد. ) Nothofagus )2016et al., Aranaجنس 

زني باالبند از جوانههای أمبدبذرهای  هاگزارشدر بيشتر 
توان به مطالعات که مي اندبيشتری برخوردار بوده

Thapliyal ( 2008و همکاران ) روی گونهPinus 

wallichiana  و Matlabi  و 
Tabari (2011)  روی گونه راش شرقي )برFagus 

orientalis.های بذر شناخت ویژگي بنابراین ( اشاره کرد
بسيار  کاریهای جنگلمختلف در موفقيت طرحهای أمبد

ویژه در کشور ایران همؤثر است. دستيابي به چنين شناختي ب
استقرار  پذیری داشته وهای شکننده و آسيبنظامکه بوم
ای ، اهميت ویژهشودانجام ميها در آن به سختي کاریجنگل

با استفاده از  شدههای تخریبداشته و زمينه احياء رویشگاه
 آورد.های بومي را فراهت ميگونه
محدودی در  اطالعات طبق بررسي منابع موجود، 

 (Pyrus glabra) وحشي گالبي گونه ارتباط با خواب بذر
تحقيق در نظر دارد با این  ،بنابراین .موجود استدر ایران 
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و  گرم در ليترميلي 1211جيبرليك اسيد استفاده از 
 روز( 11و  61، 31های صفر، )در زمان سرمایيچينه

و با درا وحشي گونه گالبيزني و بنيه بذر جوانهخصوصيات 
متر از  2521و  2121ترتيب بند و باالبند )بهميانبذر  أمبد
  دریا( مقایسه نماید.سطح 
 

 هامواد و روش
 تهیه بذر
 وحشیي گالبیي  هیای ميیوه انجیام ایین تحقيیق     منظوربه     
(Boiss. Pyrus glabra) ( ارتفاع بندمياناز دو منطقه وزگ ،

، بییییا مختصییییات   متییییر  2121از سییییطح دریییییا   
عیر    31°56ʹ31"و شیرقي  طیول  21°51ʹ21"جغرافيایي
، بیا  متر 2521از سطح دریا  ( و گرگو )باالبند، ارتفاعشمالي

 31°35ʹ56"طیول شیرقي و    36°21' مختصات جغرافيیایي 
شیرقي  کيلیومتری جنیوب   31واقع در حدود  عر  شمالي(
مادری  هایپایههای تاج تمام قسمت ماه از در مردادیاسوج 

پس  گردید. آوریجمع تصادفي طوربهواقع در جهت جنوبي 
بیذرها از   ،چاقو بوسيلهها و شکافتن آنها آوری ميوهاز جمع
شد و تا زمان انجام آزمیایش و اعمیال تيمارهیا،     خارجآن 

 کاغذی به صورت خشك هایپاکتیعني ابتدای پایيز، درون 
 گراد نگهداری شدند.درجه سانتي 5در یخچال در دمای 

 
 تحقیقروش 

درصد )ابتدا صفات کمي و کيفي بذرها  زنيجوانه برای آزمایش
 تعيين شد ISTA( بر اساس استاندارد دانههزاررطوبت و وزن 

(ISTA, 1999) بذرها زنيجوانه. قبل از اعمال تيمارهای ،
 درصد 1هي وکلریت سدیت محلول  بادقيقه  21 مدتبه

برای آماده سازی  .(,Nasiri 2006شدند )سطحي  ضدعفوني
مورد  ماسهمرطوب استفاده گردید. سترون بستر بذرها از ماسه 

 معمولي، آب با شستشوبار  چند از پس آزمایش، این در استفاده
 يضدعفون گراديسانت درجه 181 یدما در ساعت 2 مدتبه
مخلوط  مرطوب ماسهکمي  ابوحشي  بذرهای گالبي .شد
 هایدر ظرف ایپارچه هایکيسه در ریختن از پس و گردید

 ماسه نيز ایپارچههای کيسه بين شدند. داده قرار پالستيکي

 تيماری درس س بذرها بدون هيچ پيش شد. ریخته مرطوب
 درونروز(  11و  61، 31های صفر، مدتبه) سرمایيچينه

قرار گرفتند و گراد سانتي درجه 5±1 دمای در یخچال
ترتيب داده شد که سرمادهي همه  ایگونهسرمادهي بذرها به 

 & .Akbari Mousavi) تيمارها در زمان واحدی پایان یابد

Saadat, 2007).  در ساعت  58 مدتبهبذرها در تيمار دیگر
Feyzi-) گرم در ليتر قرار گرفتندميلي 1211جيبرليك اسيد 

2012 al., etKamareh ) پس شسته شده و  مقطرآب، س س با
در ای ی پارچههاکيسهاز مخلوط شدن با ماسه مرطوب درون 

 سرمایيچينهظروف حاوی ماسه استریل مرطوب تحت تيمار 
در این تحقيق روز( قرار گرفتند.  11و  61، 31صفر،  مدتبه)

 تيمارها شامل:
  ؛و بدون اسيد جيبرليك سرمایيچينه شاهد: بدون -1
  ؛روز 31 مدتبه سرمایيچينه -2
  ؛روز 61 مدتبه سرمایيچينه -3
 ؛روز 11 مدتبه سرمایيچينه -5
 ؛سرمایيچينهاسيد جيبرليك بدون  -2 
 ؛روز 31 مدتبه سرمایيچينهاسيد جيبرليك و  -6 
 ؛روز 61 مدتبه سرمایيچينهاسيد جيبرليك و  -7
 .روز 11 مدتبه سرمایيچينهاسيد جيبرليك و  -8

در قالب طرح  زنيجوانه آزمایش پس از اعمال تيمارها،
یي هاپتری ( دربذر تایي 21ر کامال تصادفي )با چهار تکرا

در زیر بذرها یك الیه کاغذ  .انجام شدمتر سانتي 1به قطر 
 2صافي واتمن شماره یك قرار داده شد و پس از افزودن 

در  عدد بذر، 21حاوی  پتری ، هرمقطرآبليتر ميلي
گراد و در شرایط درجه سانتي 22 ±2ژرميناتور با دمای 

در آنها  چهریشهتاریکي قرار داده شدند. بذرهایي که طول 
زده در نظر بذرهای جوانه عنوانبهبود  مترميلي 2بيشتر از 
 31 مدتبه یکبار روز دو هر زنيجوانه شمارش .گرفته شد

زني، سرعت یافت و صفات درصد جوانه روز ادامه
زني و شاخص بنيه با استفاده ، ميانگين زمان جوانهزنيجوانه

 .شدمحاسبه  1جدول از فرمولهای 
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 بذر زنیپارامترهای جوانههای محاسباتی رابطه -1جدول 

 منبع رابطه صفات مورد مطالعه

GP زني )درصد(جوانه = (n/N) × 100 (Panwar & Bhardwaj, 2005) 

GR زني )بذر در روز(جوانهسرعت  = ∑(ni/ti) (Ellis & Robert, 1981) 

MGT زني )روز(ميانگين زمان جوانه = ∑(ni × ti)/∑n (Ellis & Robert, 1981) 

VI شاخص بنيه بذر = GP × SL (Panwar & Bhardwaj, 2005) 

n زده = تعداد کل بذرهای جوانه N = تعداد بذرهای کاشته شده در هر تکرار ni= زده در فاصله زماني مشخصهای جوانهتعداد بذرti 

ti = زنيتعداد روزهای پس از شروع جوانه GR (Germination Rate) = زنيسرعت جوانه MGT (Mean of Germination Time) = زنيميانگين زمان جوانه 

SL (Stem Length) = چهطول ساقه VI (Vigor Index) = بذرشاخص بنيه (Germination Percentage)GP  = زنیدرصدجوانه 

 

ارتفاعي  أمبدفاکتورهای آزمایش شامل برای بررسي اثر 
 )در هشت سطح( و تيمارهای مورد مطالعه )در دو سطح( بذر

قرار تجزیه واریانس  موردزني و بنيه بذر های جوانهشاخص
با ها ابتدا نرمال بودن دادهقبل از تجزیه واریانس  .گرفتند

آزمون  و همگني واریانس با اسميرنوف-آزمون کلموگروف
در موارد رد شدن فر  نرمال بودن توزیع  لون مشخص شد.

های تبدیل های مدل در این آزمون از روشماندهباقي
دانکن  از آزمون ها استفاده شد.ای، لگاریتت و جذر دادهزاویه

 كیهر نيانگيم سهیمقا برای زيندرصد  2در سطح احتمال 
ها داده ليتحل و هیتجز .از صفات مورد مطالعه استفاده گردید

و نمودارها با انجام  SPSS (Ver. 16)افزار با استفاده از نرم
 افزار اکسل رست شد. استفاده از نرم

 
  نتایج
 تيمارها، بذر، أمبدواریانس نشان داد که اثر  تجزیهنتایج 
بذر در تيمار بر صفات درصد  أمبداثر متقابل  همچنين
ار بود دزني و شاخص بنيه بذر معنيزني، سرعت جوانهجوانه
زني بذر ميانگين زمان جوانه کهدرحالي(. 2)جدول
 .قرار داشتتيمارها  تحت تأثيرفقط  وحشيگالبي

 
  وحشیگالبیزنی بذر جوانه هایشاخص )میانگین مربعات( آنالیز واریانس -2 جدول

 شاخص بنیه بذر زنیمیانگین زمان جوانه زنيسرعت جوانه زنيدرصد جوانه آزادی درجه  منابع تغييرات 

بذر أمبد  1 6251** **1/211 ns 128/1 **221 

 3/321** 8/32** 2757** 12358** 7 تيمار

تيمار ×بذر أمبد  7 **785 *2/127 ns 17/1 **6/27 

خطا مقدار  58 3/152 2/21 12/2 86/8 

تغييرات درصد ضریب   56/2 18/3 86/2 21/3 
 دهد.دار را نشان ميعدم وجود تفاوت معني nsدرصد، و  2درصد و  1دار بودن اثر تيمارهای مختلف در سطح ترتيب معرف معنيبه: *و  **

 
مربوط به بذرهای  (%111) زنيدرصد جوانهبيشترین 

روز بود که  11سرمادهي +جيبرليك اسيد تيمار  و باالبند
 61سرمادهي +جيبرليك اسيد تيمارهای از این لحاظ با 

 روز 11سرمادهي +جيبرليك اسيد ، بدون (%13) روز
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 روز 61 جيبرليك +سرمادهي اسيدبدون  و (22/15%)
اسيد تيمار  بندميانبذرهای  همچنينو  (21/83%)

دار معني تفاوت (%72/88) روز 11سرمادهي +جيبرليك 
زني سرعت جوانه بيشترین (.1 آماری نداشت )شکل

بذر در روز( متعلق به بذرهای باالبند و تيمار  72/51)
روز  11روز، سرمادهي  11اسيد جيبرليك+سرمادهي 

بند تيمار اسيد بذر در روز( و بذرهای ميان 25/58)
بذر در روز( بود  25/55روز ) 11يبرليك+سرمادهي ج

روز(  68/2زني )(. بيشترین ميانگين زمان جوانه2)شکل 

روز تعلق  31به بذرهای تيمار اسيد جيبرليك+سرمادهي 
(. بيشترین مقدار شاخص بنيه بذر 3داشت )شکل 

( به بذرهای باالبند در تيمار اسيد جيبرليك 12/17)
داشت که از این لحاظ با روز تعلق  11+سرمادهي 

 (،12/16روز ) 61تيمارهای اسيد جيبرليك +سرمادهي 
و تيمار  بند( و بذرهای ميان32/17روز ) 11سرمادهي 

 تفاوت (11/15روز ) 11اسيد جيبرليك+سرمادهي 
 (.5دار آماری نداشت )شکل معني

 

 

 تیمارهای مختلف  دربند بند و باالمیان أمبدآوری شده از دو جمع وحشیگالبیزنی بذر جوانه درصد نتایج مقایسه میانگین -1شکل 
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 تیمارهای مختلف دربند بند و باالمیان أمبدآوری شده از دو وحشی جمعزنی بذر گالبینتایج مقایسه میانگین سرعت جوانه -2شکل 
 
 

 

 تیمارهای مختلفدر وحشی زنی بذر گالبینتایج مقایسه میانگین زمان جوانه -3شکل  
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 تیمارهای مختلف دربند بند و باالمیان أمبدآوری شده از دو وحشی جمعگالبی نتایج مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر -4شکل 
 

 بحث
( انحصاری  glabraPyrusوحشي )گونه گالبي     

های در معر  باشد که جزو گونهجنگلهای غرب ایران مي
Feyzi-تهدید و در خطر انقرا  گزارش شده است )

2012 al., etKamareh  ،به دليل رکود بذر در این گونه .)
 زني و زادآوری طبيعي آن بسيار پایين است.مقدار جوانه
زني جوانهو افزایش درصد خواب  شکستن برایبنابراین 
سرمایي و چينه ليك اسيدرتيمارهای جيبدر این تحقيق ، بذر

این  نتایج مورد مطالعه قرار گرفت.روی بذرهای این گونه 
آوری جمع وحشيگالبيزني بذرهای نشان داد جوانه تحقيق

همراه با  اسيد جيبرليكدر تيمار  شده از ارتفاع باالبند
 شد درصدی 111زني روز موجب جوانه 11سرمادهي 
اسيد بند تيمار بذر باالبند و پایين أمبددر هر دو  (.1)شکل 
در شاهد بدون گرم در ليتر( اما ميلي 1211) جيبرليك
در زني ولي مقدار جوانه هيچ بذری جوانه نزد.سرمادهي 

 بيشتردر ، سرمایيچينه+  اسيد جيبرليك با تيمارهای بذر
به مراتب بيشتر از زماني بود که تيمار  (1)شکل موارد 
بنابراین بر اساس  به تنهایي اعمال گردید. سرمایيچينه

بيان توان دست آمده ميتيمارهای مورد استفاده و نتایج به
 که خواب بذر گالبي وحشي از نوع فيزیولوژیکي است. کرد

هایي مانند گون گونه بذر رویدر تحقيقات انجام شده 
(cicer Astragalus) ( al., etKhayat Moghadam 

 al., etCheraghi )( Pistacia atlanticaبنه ) ؛(2014

 Celtis australis( ) al., etZarafsharداغداغان ) ؛(2015

 Sorbus( و بارانك )Sorbus domestica( ؛ پستنگ )2012

torminalis) (2015 al., etPipinis )  وArbutus unedo 
(2016 al., etPipinis ،)  و  سرمایيچينهتلفيق دو تيمار

و افزایش خواب بذر را بهترین تيمار شکستن  اسيد جيبرليك
اسيد  .که با نتایج این تحقيق همسو هستند زني دانستندجوانه

، خواب ناشي از رویان و پوشش بذر را شکسته و جيبرليك
مستقيت یا  طوربهبازدارنده آبسيزیك اسيد را  هایاثر

ها (. جيبرلين al., etKucera 2005کند )مهار ميغيرمستقيت 
با القاء تغييراتي در مراحل رونویسي و یا ترجمه برخي از 

ها موجب تغييرات کمي و کيفي در سنتز برخي از ژن
های هيدروليز شوند و در نهایت سنتز آنزیتها ميپروتئين

 ز راآميال-آلفا مانند ای دانههای ذخيرهکننده مولکول
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 برایهای ضروری ها واکنشاین آنزیت نمایند.مي تحریك
و ترکيبات ساختماني الزم برای رشد و ظهور توليد انرژی 
زني القاء و به این ترتيب پدیده جوانه کنندميجنين را کاتاليز 

بيشترین درصد  (. Peng, 2002 &Harberdشود )مي
 16/85) (L. Astragalus cicerزني بذر گون )جوانه
 15 مدتبه( در اثر تيمار تلفيقي سرمادهي مرطوب )درصد

 دست آمدگرم در ليتر( بهميلي 1111روز( و اسيد جيبرليك )
(2014 al., etKhayat Moghadam ). استفاده از  همچنين

 25 مدتبهگرم در ليتر )ميلي 1111اسيد جيبرليك غلظت 
هفته  22هفته گرم و  12گذاری الیه در تلفيق با ساعت(
تيماری مناسب در شکستن خواب و بهبود  عنوانبهسرد، 
 (Acer campestre) درصد( گونه افرای کرب 31زني )جوانه

اسيد ، اگرچه در تيمارهای با و بدون گزارش شده است
هفته(  35گذاری فقط سرد )در تلفيق با الیه جيبرليك
 Tabari Kouchaksaraei,  &Naseriزني رخ نداد )جوانه

آن  تفاوت دليل تحقيق مغایرت دارد.این ( که با نتایج 2015
به وجود طيف وسيعي از انواع  توانرا ميتحقيق این با 

های مختلف افرا ازجمله خواب پوسته خواب بذر در گونه
خواب جنين در افرای  ،(Acer negundo) در افرای سياه

 Acer) ی تاتاریو افرا (Acer saccharum) قندی

tataricum)  و خواب ترکيبي )جنين و پوسته در افرای شبه
 .دانست( Acer pseudoplatanus) (چناری

بيشترین مقدار که  همچنين نشان داد تحقيق نتایج این
ه زني و شاخص بنيه بذر بسرعت جوانه زني،درصد جوانه

(. این 5و  2، 1های بذرهای باالبند تعلق داشت )شکل
بذر  أمبددهنده نقش ارتفاع از سطح دریای نشان موضوع

 باشد.مي وحشي گالبي زني بذرروی خصوصيات جوانه
باالبند )ارتفاع از سطح  أمبدزني بذرهای علت افزایش جوانه

بند )ارتفاع ميان أمبددر مقایسه با بذرهای متر(  2521دریا 
 ر،بذ ناميهقوهبه شاید بتوان متر( را  2121از سطح دریا 
بذر، شرایط رویشگاه )از لحاظ دما، بارندگي،  فيزیولوژی

نوع خاک، سن درختان مادری و اندازه بذر( و نيز نيازهای 
 .مرتبط دانست زنيجوانهمتعادل رطوبت، نور و گرما برای 

در اغلب منابع گزارش شده است که بذرهای یك گونه 

 ، دارایاندآوری شدهمختلف جمعهای أمبددرختي که از 
 Alptekin,  &Tilkiزني متفاوتي خواهند بود )صفات جوانه

(. مطابق با تحقيقات انجام شده بذرهای تهيه شده از  2005
 بيشتری دارند ) زنيجوانه درصدارتفاعي باالتر های أمبد

2018 al., etTabari ;2014 al., etGuney .)  در مطالعه
 Fagusزني بذر راش شرقي )روی جوانه انجام شده

Lipsky orientalis )ارتفاعي  أمبد سهشده از  آوریجمع
تيمار شده با پيش ،متر از سطح دریا 1811و  1211، 611
دقيقه( و قرار  51و  21های مدتبهدرصد ) 1اکسيژنه آب

 181 مدتبه( گذاریالیهای سرد )داده شده در بستر ماسه
درصد( و سرعت  8/86) زنيجوانهروز، بيشترین درصد 

روز( در بذرهای باالبند مشاهده شد  52/1) زنيانهجو
(Tabari, 2011 &Matlabi .) لور  در بذر(Carpinus 

orientalis) 211) اسيد جيبرليكتيمار شده با پيش 
بذرهای باالبند حدود دو برابر  زنيجوانهگرم در ليتر( ميلي

در تحقيقي  (. et al.,Guney 2014بود ) بندميانبذرهای 
ibabaT  زني که جوانه کردندگزارش  (2118)و همکاران

متر( گونه نمدار  1211بذرهای باالبند )ارتفاع از سطح دریا، 
(.Tilia Sp) گرم در ميلي 211 اسيد جيبرليك، همراه با تيمار

 درصدی شد، ولي در بذرهای 83/86زني ليتر موجب جوانه
زني کمتری متر( جوانه 211)ارتفاع از سطح دریا،  بندميان
تحقيق مطابقت  درصد( مشاهده شد که با نتایج این 58/23)

( در تحقيق 2118و همکاران ) Thapliyal همچنين دارد.
گزارش کردند که  Pinus wallichianaخود روی بذر گونه 

درصد( مربوط به بذرهای  82زني )جوانهدرصد بيشترین 
متر( بوده است،  2651بند )ارتفاع از سطح دریا، باال أمبد

 762بند )ارتفاع از سطح دریا، در بذرهای ميان کهدرحالي
از مجموع این درصد تجاوز نکرد.  51زني از متر( جوانه
تواند سبب تفاوت بذر مي أمبدتوان دریافت که ها ميپژوهش

ود، های درختي شزني و بنيه بذر گونهقابل توجهي در جوانه
 أمبدبهترین  عنوانبه بذر را أمبدتوان یك نمي گاههيچاما 
 .ها معرفي کرداشت در همه رویشگاهبرای ک
بند آغشته نشان داد اگرچه بذرهای ميان تحقيقاین نتایج 
روز دارای  11 مدتبه سرمایيچينه+اسيد جيبرليكبه 
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بذرهای اما درصد(،  72/88زني مناسبي بودند )درصد جوانه
 11 مدتبه سرمایيچينه+ اسيد جيبرليكباالبند آغشته به 

زني قابل روز جوانه 61 درصد( و در مدت 111روز )
در  تری نشان دادند.درصد( را در زمان کوتاه 13توجهي )

 اسيد جيبرليكبذرهای باالبند به هورمون واقع آغشته کردن 
 مدتبه هيبه مقدار قابل توج زني بذرهاموجب شد تا جوانه

روز  11 مدتبه سرمایيچينههر چند روز کاهش یابد.  31
خوبي برای شکست خواب بذر و بهبود  اًنسبتنيز تيمار 
های أمبد وحشيگالبيو بنيه بذر  زنيجوانههای شاخص

اسيد زني در بذرهای آغشته با اما مقدار جوانه باالبند است،
ترکيبات تيمارها به بيشتر ، در سرمایيچينه+  جيبرليك

به تنهایي  سرمایيچينهمراتب بيشتر از زماني بود که تيمار 
گيری کرد که نوع خواب توان نتيجهبنابراین مي اعمال گردید.

انتظار رو ازاین بذر در این گونه از نوع فيزیولوژیکي است.
رود با ادامه آزمایش از طریق استفاده از سایر مي
زني )مانند سيتوکينين، اکسين و جوانه های رشدیکنندهتنظيت

تر شدن دوره شکست نتایج بهتری از نظر کوتاه ...( بتوان به
زني بذر خواب و افزایش درصد و صفات جوانه

 (بندميانهای أمبدویژه در مورد بذرهای )به وحشيگالبي
آمده در دستهمچنين با توجه به نتایج بهیافت.  دست

سرعت  زني،ذر روی درصد جوانهب أمبدارتباط با تأثير 
برای توليد نهال در  وحشيگالبيزني و بنيه بذر جوانه

سازی منظور احياء و غنينهالستان و نيز برای بذرکاری به
ستفاده از های جنگلي تخریب شده در زاگرس، اتوده

 شود.پيشنهاد مي بذرهای ارتفاعات باالبند
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Abstract 

  Seed dormancy is one of the most complex processes in response to adverse environmental 

conditions that has been reported in wild pear seeds. This research was conducted to investigate 

stratification and gibberellic acid treatments on wild pear seed germination from two 

intermediate and high altitude origins (2150 and 2450 m above sea level, respectively) located 

in the southeastern forests of Yasuj, Iran. For this purpose, seeds of wild pear were collected 

from two different provenances and then treated with gibberellic acid (0 and 1500 mg/l) for 48 

hours followed by stratification treatment (at zero, 30, 60 and 90 days) at 4°C. The germination 

test was performed through a factorial experiment with two factors of seed origin at two levels 

and dormancy treatments at eight levels in completely randomized design with four replications 
in the seed laboratory of Yasouj University. The highest germination percentage (100%), 

germination rate (49.75 seed/day) and seed vigor index (17.9) were observed in seeds collected 

from high altitude and treated with cold-stratification (90 days) + gibberellic acid (1500 ppm). 

The results showed that the germination percentage of intermediate seeds with gibberellic acid + 

cold stratification treatment for 90 days (88%) was lower than the germination percentage of 

high altitude seeds treated with gibberellic acid + stratification for 60 days (93%) and the high 

altitude seeds were reached the maximum germination percentage in shorter period of time. 

According to the obtained results, seed dormancy of wild pear is of physiological type. In 

addition, for the production of seedlings in the nursery, as well as for sowing to reforestation 

and enrich the degraded stands in Zagros forests; the use of high altitude seeds is suggested. 
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