بررسی تاثیر برخی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی در شکست خواب و...

نشريه تحقيقات بذر ،سال نهم ،شماره  ،2تابستان 8931

بررسی تاثير برخی تيمارهای فيزيکی و شيميايی در شکست خواب و
جوانهزنی بذر گونه اقاقيا ()Robinia pseudoacacia L.
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چکیده
اقاقیا ( )Robinia pseudoacacia L.درختی است که در چند دهه اخیر کاارررد ررااایای در ر اای ساز
داشته ،ضمن اینکه این گویه خاصیت دارایی هم دارد .رذر این گیاه دارای خاوا

اسات ا رایياتی خاوا

روسیله تیمارهای مختلف شکيته تا جوایهزیی ایجام شود .خراشدهی ،سولفوریک اسید ا آ
هيتند که راعث شکيت خوا

آن

جوش تیمارهای

رذر اقاقیا میشوید .رهمنظور رررسی اثر این تیمارها رر جوایه زیای گویاه اقاقیاا،

پژاهشی در سال  5931در آزمایشگاه مرک رذر جنگلی خ ر طراحی شد .این تحقیق راه صاورف راکتوریار در
قالب طرح کامالً تصادری در  4تکرار ایجام شد .تیمارها شامر چهار گراه ،آ

جوش (طی زماان  44سااعت)،

تیمار شیمیایی (سولفوریک اسید  39درصد رهمدف  1دقیقه) ،خراشدهی (رهمدف  44سااعت) ا تیماار شااهد
(آ

مقطر) رودید .دادههای مرروط را استفاده از آزمون آیالی ااریایس دا طرره ا مقایيه میایگین ره راش دایکن

در سطح احتمال  1درصد مورد تج یه قرار گررت .ررای تج یه آمااری دادههاا از یارمارا ار (SPSS )ver. 18

استفاده شد.یتایج یشان داد که از رین تیمارهای مختلف ،تیماار آ

جاوش ر اد از  1راز ریشاترین تااثیر را رار

جوایهزیی رذر داشته ا رهعنوان موثرترین تیمار ت یین شد.
واژههاي كلیدي :آ

مقدمه

جوش ،اقاقیا ،تیمار شیمیایی ،جوایه زیی ،خوا

رذر.

1

مورقیت در امر تولی د یهال در یهاليتان از لحاظ کمی ا کیفی ا استقرار ر دی آن در جنگرکاریها راه راذر کاشاته
شده ريتگی دارد .از این را جنگررایان ا ميئوالن یهاليتان راید اطالعااف الزم از راذرهاایی کاه مزناای رریاماههاای
جنگرکاری ا مدیریت جنگر را تشکیر میدهد از لحاظ مکایی مهای ری یکی ،ریوشایمیایی ،ری یولاوی،ی ،مررولاویی ا
سایر ماوارد داشاته راشاند ( .)Faraji Poul et al., 2005یکای از موایاع عماده اساتفاده رهیناه از گیاهاان در خاار از
رایشگاههای طزی ی محدادیت می ان جوایهزیی ا طوالیی رودن خوا

رذر آیها میراشد ( .)Gupta, 2003اایه خاوا

م رف حالتی است که دایههای یک گیاه حتی اگر در این اض یت در رهترین شرایط محیطی قرار گیرید علیرغم زیاده
رودن راز قادر ره جوایهزیی یخواهند رود ( .)Bryant, 1996خوا

رذر در ااقع یک پدیده ری یولوییکی است کاه راذار

ريیاری از گیاهان زراعی یا احشی را آن مواجه هيتند ( .)Tajbakhsh and Qiasi, 2008عوامر ماوثر در خاوا

راذر

شامر پوسته (یفوذ یاپذیری پوسته یيزت ره آ  ،اکيیژن ا مقاامت مکاییکی پوسته رذر است) ،جنین (جناین در حاال
*یویينده ميئولj_mahmoudi2005@yahoo.com :
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رکود ،جنین یارالغ) ا اجود مواد رازداریده در رذرها میراشد که هرکدام از این ساز ا کارها رهدالیار گویااگویی اتفاا
ارتاده ا را توجه ره عامر ایجاد کننده خوا

راشهای مختلفی ررای تحریک جوایاهزیای راذرها اجاود دارد (

Latifi,

 .)2001رذرهای ريیاری از گیاهان مرت ی ،دارایی ا علفهای هرز موجود در رایشگاههای طزی ی را داشاتن یکای از
ایواع خوا

از طریق گيترش زمان ا مکان ،رقای خود را ررای سالهای طوالیی ت مین میکنناد .اماا رارای تک یار ا

کشت این گیاهان رهایی از خوا

ا جوایهزیی یکنواخت رذرها ضراری میراشد .خاوا

راذر در ااقاع یاک پدیاده

ری یولوییکی است که رذرهای ريیاری از گیاهان زراعی یا خودرا را آن مواجه هيتند ا خوا

ره آیها امکان مایدهاد

که در مقارر شرایط یامياعد محیطی زیده رمایند ا آیها را قادر میسازد که رقاای الزم را در مقارار شارایط یاميااعد ا
خطریاک محیطی داشته راشند (.)Tajbakhsh, 1996
 )2013( Nabaee et al.طی پژاهشی پیرامون اثر تیمارهای مختلف شایمیایی ،آ
خوا

داغ ا آ

جااری رار شکيات

رذرهای رارا آدم اعالم داشتند که را توجه ره اثراف منفی اسید سولفوریک  51درصد رر رشد ا یمو دایهرستها،

مناسبترین ا کارآمدترین تیمارها ررای شکيت خوا

رذرهای گیاه راراآدم ییتراف پتاسایم  0/4درصاد ا آ

داغ 50

درجه سایتیگراد پیشنهاد میشود .همچنین ریان یمودید که ار ایش مدف زمان تیمار رذرها را اسیدسولفوریک غلای یاا
ار ایش دمای آ

(رهعنوان م ال آ

 30درجاه ساایتیگاراد) مایتوایاد راعاث کااهش درصاد جوایاهزیای یاا ایجااد

گیاهچههای غیرطزی ی شود ،که دلیر این امر احتماال ره خاطر آسیب رسیدن ره ساختار رایان است .الزته ره علات رااال
رودن غلظت ا خطریاک رودن اسید سولفوریک ،ره جای آن از آ

داغ ( 50درجه سایتیگراد) استفاده شود ،چاون هام

از یظر ه ینه مقران ره صررهتر ا هم کم خطرتر است .را ار ایش دمای آ  ،رشد طولی ریشهچاه ا سااقهچاه کااهش
یشان میدهد ،پس میتوان چنین یتیجهگیری کرد که را ار ایش دمای آ

احتمال آسیب رسیدن ره رایان راال ررته ا در

یتیجه طول ریشهچه ا ساقهچه کاهش مییارد .همچنین تیمار رذرها را سولفوریک اسید  51درصاد هرچناد کاه راعاث
ار ایش درصد جوایهزیی میشود ،اما سزب ار ایش گیاهچههای غیر طزی ی شده که آن یاشی از آسیب ره ساختار رایان
است )2012( Tavili et al. .طی پژاهشی تااثیر راشهاای مختلاف شکيات خاوا

رار جوایاهزیای راذر ا ررخای

خصوصیاف گیاهچه گون سفید را مورد رررسی قرار داده ا ریان داشتند که رین تیمارهاای ساولفوریک اساید ،آ

داغ،

خراشدهی ا ییتراف پتاسیم ،سولفوریک اسید ریشترین تاثیر را در جوایهزیی رذرهای دارای پوسته سخت راذر گیاهاان
تیره ییامداران دارد .این پوسته سزب میشود تا ریشهچه یتواید پوسته رذر را شکارته ا خار شود .سولفوریک اسید 39
درصد ،تیمارآ

داغ  90درجه سایتیگراد ا خراشدهی ری یکی را کاغذ سمزاده میتواید ره یازک شادن پوساته راذر ا

خرا گیاهچه کمک کرده ا در جوایهزیی رذرها موثر راشند .ارراهیمی ا اسالمی ( )Ebrahimi and Eslami, 2012طی
تحقیقی پیرامون تاثیر تیمارهای مختلف در شکيتن خوا
آ

ا جوایهزیی رذار سس شرقی اعالم داشاتند کاه تیمارهاای

جوش ،خراشدهی را کاغذ سمزاده ا سولفوریک اسید  39درصد رهترتیب ریشاترین تااثیر را در شکياتن خاوا

رذار سس شرقی در دا رییم یور/تاریکی ا تاریکی مداام دارید .همچنین آیها ریان یمودید که اجود پوسته سخت رذر
علت خوا

در رذار سس شرقی میراشد .همچنین سطوح پایینتر جوایهزیی در تیمار سولفوریک اسید در مدف زمان

 90ا 30ثاییه در هر دا تیمار یور /تاریکی ا تاریکی مداام یيزت ره سطح  90ثاییه ممکن است ره دلیر آسایب دیادن
جنین رذار سس شرقی یاشی از یفوذ ریشتر سولفوریک اسید راشد .از طرری ار ایش در می ان جوایهزیی در اثار اعماال
تیمار آ

جوش در مدف زمان  90ا 90ثاییه در رذار سس شرقی میتواید ردلیر کاهش ضخامت پوسته رذر ا ار ایش
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جذ

آ

ا آماس رذر ،رهایی از محدادیت ری یکی پوشش رذر ا یا کاهش رازداریدههای جوایهزیی موجود در دران

جنین راشد.
 )2005( Faraji Poul et al.طی پژاهشی پیرامون اثر تیمارهای مکاییکی ا شیمیایی را در رر طرف یمودن خوا

ا

تحریک جوایهزیی رذر گیاه یمدار مطال ه یموده ا ریان داشتند که ،رهترین یتیجه زمایی حاصر شد که رذرهای تیمارشده
را آ

گرم  90درجه سایتیگراد ره مدف  41راز در ريتر حاای خاک اره پوسیده در سردخایه قرار گررتناد .آیادین ا

اازان ( )Aidin and Uzun, 2001در تحقیقشان ریان داشتند که م موالً تیمارهای مختلف راا ساولفوریک اساید ا آ
داغ ررای تحریک جوایهزیی دایههایی را پوستههای سخت ا یيزتا غیرقارر یفوذ ره کار مایرایاد .احتمااالً ساولفوریک
اسید ا آ

داغ از طریق ایجاد رخنه در پوسته رذر سزب کاهش مقاامت مکاییکی پوسته در ررارر خرا گیاهچه ا ییا

راعث راال رردن یفوذپذیری پوسته دایه ره آ

ا اکيیژن میشوید ا ره این ترتیب یقاش رازداریادگی پوساته در ررآیناد

جوایهزیی کاهش مییارد )2004( Alerio .ا  )1999( Rehman et al.در تحقیقاف شان اساتفاده از آ
سایتیگراد) را ررای شکيت خوا

رذر ا تحریک جوایهزیای را توصایه یمودیاد )2004( Alerio .در تحقیقااف خاود

استفاده از سولفوریک اسید ررای شکيت خوا

رذر ا تحریک جوایهزیی را توصیه یماود )2004( Basbag et al. .راه

رررسی تاثیر دما در زمانهای متفااف رر رای شکيت خوا
چر

داغ ( 50-30در

دایههای اقاقیاا سایاه  Robinia pseudoacaciaااقاقیاای

 Gleditsiatria cantbosپرداخته ا اعالم داشتند که راالترین مقدار جوایهزیای رارای اقاقیاای سایاه در دماای 30

درجه ا زمان  90دقیقه  34/1درصد ردست آمده ا کمترین مقدار جوایهزیی در  40درجه ا زمان  50دقیقه است .ررای
اقاقیای چر

راالترین مقدار در  10درجه در زمان  90دقیقه ا کمترین در یمویه کنتارل ردسات آماده اسات .تحقیاق

حاضر رر رای گیاه اقاقیا ( )Robinia pseudoacacia L.از تیره رقوالف ( )Fabaceaeایجام شده است .این تیره دارای
حداد  910جنس ا  54000گویه است که در سراسر زمین ره صورف جهان اطنی پراکنده شدهایاد (.)Zargari, 1997
اقاقیا م مولی ( )Robinia pseudoacacia L.درخت یا درختچاهای خا ان کنناده راومی امریکاای جناوری ,شامالی ا
مک یک میراشد ( .)Karimi, 2008این درخت گرما ا سرمای شدید را تحمر کرده ا در خاکهاای خشاک ا ضا یف
خو

رشد میکند .اقاقیا درختی است را حالت رشد غیر قارر پیش رینی ،غالزاً چناد تناهای ،دارای تااجی راا رارم رااز

کرای ا یامنظم ا شاخههای ارراشته ره سمت راال ،پوست تنه خاکيتری تیره ،خشن ا ترک خورده ا دارای ررجيتگی
است .گلهای ريیار م طر پراایه آسا رهطول  4سایتیمتر ا سفید ریگ ،در قيمت گردن لکههای زرد دارید ا راه شاکر
گر آذینهای خوشهای ره طول  51-50سایتیمتر میراشند .یظر ره اینکه کشور ایاران در کمررناد گارم ا خشاک کاره
زمین قرار دارد ا را توجه ره اینکه این گویه رهمنظور زیزا سازی ر ای سز  ،کنتارل ررساایش خااک ا احیاای اراضای
کشت شده کارررد داشته ا را توجه ره سختی پوسته رذر آن که سزب خوا
ت یین رهترین تیمار جهت شکيت خوا

رذر میشود ،لاذا ایان پاژاهش راا هادف

این گویه صورف پذیررت.

مواد و روشها
پژاهش حاضر در سال  5931در آزمایشگاه تخصصی مرک رذر جنگلی خ ر ایجام شد .رذر اقاقیا از رایک راذر آن
مرک تهیه گردید .در تمامی آزمایشها ره منظور ار ایش دقت ا کاهش خطا ،رذرهایی ایتخا
سالمتی مناسب ا ایدازه یکنواخت رهرهمند رودید تیمارها شامر چهار گراه ،آ
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شیمیایی (سولفوریک اسید  39درصد رهمدف  1دقیقه) ،خراش دهی (طی زمان  44ساعت) ا تیمار شاهد (آ

مقطر)

ره شرح ذیر میراشند:
 -1تیمار با آب جوش :ت داد  400عدد رذر اقاقیا را ره مدف  44ساعت در آ

جوش خیيایده ا ر د از  44ساعت

ره چهار دسته 500عددی تقيیم ا سپس در  4ظرف پالستیکی یک ریگ که از ماسه استریر پر شده قرار داده ا رای
ماسهها را صاف ا ردین صورف عمر کاشت ررای هر  4ظرف ایجام پذیررت.
 -2تیمار با سولفوریک اسید :ت داد  400عدد رذر اقاقیا در  4ظرف پالستیکی پر شده از سولفوریک اسید ( %39هر
ظرف  500عدد) ره مدف  1دقیقه خیيایده ا سپس ره مدف  44ساعت رذرها دران ظرف آ

مقطر خیيایده شده ا

آیگاه در  4ظرف پالستیکی عمر کاشت ایجام شد.
 -3تیمار خراشدهی :ت داد  400عدد رذر اقاقیا را را پنس خراش داده ا سپس جدا کرده ا رهمدف  44ساعت در آ
خیيایده ا آیگاه رذرهای متورم ا ر رگ شده را ره چهار دسته  500عددی تفکیک ا در  4ظرف پالستیکی یاک ریاگ
که از ماسه استریر شده پرگشته قرار داده ا ردین صورف عمر کاشت ررای هر  4ظرف ایجام گردید .یمویههاای راذر
پس از کشت ره داخر یرمیناتور را دمای  44درجه سایتیگراد را می ان راشنایی  59ساعت ا تاریکی  9سااعت در راز
قرار داده شدید ( .)Chuanren et al., 2004جوایهزیی رهطور مرتب هر  44ساعت کنترل ا ثزت جوایهزیی از راز ساوم
آغاز گردید .رذاری رهعنوان جوایهزده محيو

میشوید که حداقر رشد جنین آن ره ایدازه  4میلیمتر

راشد ( Ghaderi

 .)et al., 2008; Tavili et al., 2012رذرهایی کههایپوکوتیر آنها شکر کوتاه ،ضخیم ا یا پیچدار داشته ا یا ریشاهچاه
آنها رشد ییارته راشد رهعنوان جوایههای غیر یرمال محيو

ا در شمارش کلی محاسزه یشدید (

Demir Kaya et al.,

 .)2006جوایهزیی تا راز ریيتم ا یکم ا زمایی که هیچ جوایهزیی مشاهده یشود ره پایان میرسد (شکر.)5

شکل  :1رذرهای کشت شده در ظراف جهت رشد

محاسبه صفات مورد بررسی :را توجه ره آخرین راز شمارش ،درصد جوایه زیی از رارطه  5زیر ررای هر تیمار
محاسزه شد (.)Camberato and Mccarty, 1999
()5

GP=∑G / N*100
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که در آن:
 :GPدرصد جوایهزیی
 :∑Gت داد رذرهای جوایهزده
 :Nت داد کر رذر
سرعت جوایهزیی را استفاده از رارطه ( )4محاسزه شد:
)GR= ∑ (G/t

()4
 :GRسرعت جوایهزیی
 :Gدرصد رذار جوایه زده در هر راز
 :tراز شمارش ()Khan, 2003

ارزش جوایهزیی رذار که ره عنوان یک مقدار ترکیزی از سرعت ا ت داد کر رذار جوایهزده میراشد ،از رارطه ()9
زیر محاسزه میشود (.)Tavili et al., 2009
* PV

GV = MDG

 :MDGمیایگین جوایهزیی رازایه میراشد ،که از تقيیم درصد جوایهزیی کر ره مدف زمان داره آزمایش (راز در این
داره آزمایش) حاصر میشود.
 :PVماک یمم میایگین رازایه در هر زمان در طول داره آزمایش میراشد (.)Pill et al., 1997
آزمایشها ره صورف راکتوریر در قالب طرح کامال تصادری ایجام شد .دادههای مرروط را استفاده از آزمون آیالی
ااریایس دا طرره ا مقایيه میایگین ره راش دایکن در سطح احتمال  %1مورد تج یه قرار گررت .ررای تج یه آماری
دادهها از یرمار ار ( SPSS )ver. 18استفاده شد.
نتایج
آزمون نرمال بودن دادهها
جدول  :1آزمون یرمالیتی کلموگراف اسمیریوف
ت داد رذرهای جوایهزده

درصد جوایهزیی

سرعت جوایهزیی

شاخص جوایهزیی

کلموگراف اسمیریوف

4/033

4/033

4/590

5/590

سطح م نیداری

0/055

0/055

0/093

0/039

جدال ( )5یشان میدهد که سطح م ناداری ررای تمامی متغیرهای مورد مطال ه راالتر از  1درصد است ا اخاتالف
م نیدار رین دادهها اجود یدارد یا ره عزارتی دیگر دادهها یرمال میراشند.
آزمون همسان بودن واریانس دادهها
جدول  :2آزمون همگنی لون
ت داد رذرهای جوایهزده

درصد جوایهزیی

سرعت جوایهزیی

شاخص جوایهزیی

آماره لون

4/953

4/953

9/944

4/995

سطح م ناداری

0/019

0/019

0/095

0/054
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جدال ( )4یشان میدهد که سطح م ناداری ررای تمامی متغیرهای مورد مطال ه راالتر از  1درصد راوده ا اخاتالف
م نیدار رین دادهها اجود یدارد یا ره عزارتی دیگر دادهها همگن هيتند.
آنالیز واریانس دوطرفه :از آیجایی که در آزمایشگاه در هر ظرف پالستیکی  500رذر قارار داده شاده اسات ،رناارراین
طزق ررمول شماره 5درصد جوایه زیی را ت داد رذر جوایهزده در هر ظرف را هم ررارر است .ره هماین دلیار در تحلیار
دادهها یتایج درصد جوایهزیی ا ت داد رذر جوایهزده یکيان است.

GP=ΣG / N*100

 : GPدرصد جوایه زیی
 : ΣGت داد رذرهای جوایه زده
 : Nت داد کر رذر که ررارر را  500است .دریتیجه:

GP=ΣG

جدول  :3یتایج آیالی ااریایس گویه اقاقیا تحت تاثیر تیمارهای مختلف شکيت خوا
درجه آزادی

ت داد رذرهای جوایهزده

درصد جوایهزیی

سرعت جوایهزیی

شاخص جوایهزیی

منارع تغییراف

9

**94/949

**94/ 949

**49/305

**59/994

زمان (راز)

9

**415/999

**415/999

**400/954

**554/913

تیمار * زمان

3

**14/590

**14/590

**99/935

**19/304

تیمارشکيت خوا

**یشاندهنده م نیداری در سطح احتمال  1درصد

جدال ( )9رو یشان میدهد که ،تیمارهای شکيت خوا  ،زمان ا اثر متقارر آن دا رار رای هار  4خصوصایت
مورد رررسی در سطح احتمال  5درصد تاثیر م نیدار دارید .ررای مشاخص شادن ماوثرترین تیماار از آزماون دایکان
استفاده شد که یتایج آن در جدال ذیر آمده است.
جدول  :4مقایيه میایگینهای حاصر از ایژگیهای ری یولوییکی گویه اقاقیا تحت تاثیر تیمارهای مختلف شکيت خوا
تیمارهای شکيت خوا

زمان (راز)
1

ردان تیمار (شاهد)

9
55
59
1

خراش دهی

9
55
59
1

سولفوریک اسید

9
55
59
1

آ

جوش

9
55
59

ت داد رذرهای جوایهزده
ab

1/51

54/1b

b

b

59/51

c

4/41

d

15/00
9/00

5/00a

d

13/51

ab

3/00

a

5/00

1/41ab

طزق یتایج جدال ( ،)4رهترین تیمار جوایهزیی رذر استفاده از تیمار آ

9/00

4/51a

13/51

a

15/00

ab

5/00a

ab

4/41

0/00a

4/51a
d

49/51

5/10a

0/00a

ab

59/51

ab

5/10a
d

1/51

4/51ab

49/51

ab

ab

54/1b

4/51ab

c

درصد جوایهزیی

3/00

5/00

1/41ab

سرعت جوایهزیی
a

5/51

شاخص جوایهزیی
abc

0/59

5/191a

4/59d

5/445

e

4/555

e

4/001

a

0/991a
b

a

4/51

0/194

0/591a
0/00a

c
a

50/40
5/004

0/445a
0/051a

d
a
a

55/31

5/545
0/030

0/401a

5/95c

bc

5/444

0/15ab
0/00a
e

9/35

abc

0/354

0/451ab
0/454ab
e

4/554

abc
a

0/351

0/59

0/351abc

جوش ا آیگاه سولفوریک اسید روده که ر د از  1راز ریشترین می ان

جوایهزیی حادث شده است.
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نتایج و بحث
پژاهشگران همواره در تالشاید تا در طزی ت عالاه رر رهرهررداری مت ادل ا ميتمر از گویههای را ارزش گیاهی،
زمینه امکان تجدید حیاف طزی ی آیها را رراهم یموده ا ردین اسیله در حف

ا احیاء آیها اقدام یمایند .ار ایش

جوایهزیی ا سز شدن ره عنوان مهمترین قارلیت تیمارهای شناخته شده میراشد .را توجه ره آیچه گفته شد خوا

رذر

را میتوان حالتی عنوان یمود که رذرها ره رغم مياعد رودن تمامی شرایط محیطی جوایه یمیزیند .عوامر مت دد
ری یکی ا شیمیایی رر این ررآیند تاثیر گذارید که از آن جمله میتوان ره یفوذ یاپذیری پوسته رذر یيزت ره آ  ،گازها
ا مقاامت مکاییکی آن در ررارر خرا جوایه ،عدم توازن ترکیزاف تحریک کننده ا رازداریده جوایهزیی دران رذر،
یارس رودن جنین ا اجود ترکیزاف راز داریده اشاره یمود ( .)Aliero, 2004از طرف دیگر درخت اقاقیا در حداد 30
سال است که اارد ایران شده ا در اک ر یقاط ایران کشت ا تقریزا ره یوعی رومی ایران شده است ( .)Sabeti, 1993را
توجه ره ارزش راالی زینتی این گویه درختی ا استقزال شهرداریها ا سازمانهای مرروط ره ر ای سز یيزت ره
کاشت این درخت در ر ای سز شهری ،دایيتن یحوه تک یر ا ایتخا

رهترین راش ازدیاد ا تیمار مناسب آن از

اهمیت ایژهایی ررخوردار است .در این پژاهش سه تیمار خراشدهی ،اسید سولفوریک ،ا آ

جوش مورد آزمایش

قرار گررته ا یتایج ردست آمده ره شرح ذیر عزارتند از:
را اعمال تیمار خراشدهی ریشترین می ان جوایهزیی در راز پنجم ا ره می ان  49/51عدد رذر ا ریشترین سرعت
مرروط ره راز پنجم را  4/51روده ا در ریشترین می ان شاخص جوایهزیی در راز پنجم ر د از کاشت ره می ان 4/001
ردست آمد .اجود پوسته سخت رذر علت خوا

در رذار ررخی گیاهان میراشد .تیمار خراشدهی ررای ررطرف

کردن رکود مکاییکی ا ری یکی که یاشی از پوسته سفت میراشد ایجام میگیرد .در اثر خراشدهی ره راشهای
مختلف ،پوسته رذر یازک شده ا یفوذپذیری ررای جذ

آ

ا اکيیژن ریشتر میگردد.در راش خراشدهی مکاییکی

پوسته رذر توسط سمزاده ایا سوهان ایا توسط چکش ا منگنه شکيته میشود .تیمار خراش دهی سزب کاهش
ضخامت پوسته رذر ا ار ایش جذ

آ

ا آماس رذر ،رهایی از محدادیت ری یکی پوشش رذر ا یا کاهش

رازداریدههای جوایهزیی موجود در دران جنین میشود .خراشدهی ری یکی می تواید ره یازک شدن پوسته رذر ا
خرا گیاهچه کمک کرده ا در جوایهزیی رذرها موثر راشند .یتایج تحقیق را یتایج پژاهش

Faraji Poul et al.

( )2012( Tavili et al. ،)2005ا  )2012( Ebrahimi and Eslamiهمخوایی دارد.
تحقیقاف مختلف استفاده از سولفوریک اسید ررای شکيت خوا

رذر ا تحریک جوایهزیی را توصیه یمودید .را

اعمال تیمار سولفوریک اسید ریشترین می ان جوایهزیی ره ت داد  15عدد رذر در راز پنجم (ریشترین می ان) ا ریشترین
سرعت جوایهزیی در تیمار سولفوریک اسید مرروط ره راز پنجم ره مقدار 50/40روده ا یی ریشترین می ان شاخص
جوایهزیی در راز پنجم ر د از کاشت  9/35میراشد .سولفوریک اسید دارای این خاصیت است که پوست رذر را یرم
کرده ا ررای آ

قارر یفوذ می یمایند .سولفوریک اسید ررای تحریک جوایهزیی دایههایی را پوستههای سخت ا یيزتا

غیر قارر یفوذ ره کار میراد .احتماال سولفوریک اسید از طریق ایجاد رخنه در پوسته رذر سزب کاهش مقاامت
مکاییکی پوسته در ررارر خرا گیاهچه ا یی راعث راال رردن یفوذپذیری پوسته دایه ره آ

ا اکيیژن میشود ا ره این

ترتیب یقش رازداریدگی پوسته در ررآیند جوایهزیی کاهش می یارد .رناررین را توجه ره یتایج آزمون دایکن تیمار
سولفوریک اسید ر د از  1راز تاثیر قارر مالحظهایی رر جوایهزیی رذر گویه اقاقیا دارد ا رهعنوان یک تیمار موثر تلقی
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 همخواییTajbakhsh and Qiasi (2008); Aidin and Uzun (2001); Aliero (2004)  یتیجه تحقیق را یتایج.میشود
.دارد
 همچناین راا.جوش در راز پنجم ر د از کاشت میراشاد

ریشترین می ان مورقیت در جوایهزیی رذرها در تیمار آ

 راز ریشترین تاثیر را رر جوایهزیای راذر دارد ا راهعناوان یاک1 جوش ر د از

توجه ره یتایج آزمون دایکن تیمار آ

 این پوسته سزب میشود تا ریشه چه یتواید پوسته رذر را. رذر اقاقیا دارای پوسته سخت است.تیمار موثر تلقی میشود
داغ میتواید ره یازک شدن پوسته رذر ا خرا گیاهچه کماک کارده ا در جوایاهزیای
داغ ررای تحریک جوایهزیی دایههایی را پوستههای سخت ا یيزتا غیر قارار یفاوذ راه کاار

 تیمارآ.شکارته ا خار شود
 تیمار آ.رذرها موثر راشند

داغ از طریق ایجاد رخنه در پوسته رذر سزب کاهش مقاامات مکااییکی پوساته در ررارار خارا
ا اکيیژن میشوید ا ره این ترتیب یقش رازداریدگی پوسته
Alier

 احتماالً آ.میراید

گیاهچه ا یی راعث راال رردن یفوذپذیری پوسته دایه ره آ

)؛2012( Tavili et al. ،)2013( Nabaee et al.  یتیجه این پژاهش راا یتاایج.در ررآیند جوایهزیی کاهش مییارد
.) همخوایی دارد1999( Rehman et al.  ؛Aidin and Uzun (2001) ( ؛2004)
نتیجهگیري نهایی

 راز ریشاترین تااثیر را رار جوایاهزیای راذر دارد ا در1 جوش ر اد از

 را توجه ره مزاحث رو تیمار آ،رناررین

 پیشنهاد میشود از این تیماار،  لذا را توجه ره ارزان ا ریخطر رودن آ.مجموع ره عنوان موثرترین تیمار تلقی میشود
.رذر اقاقیا استفاده گردد

ررای شکيت خوا
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