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 چكيده
اين جنس بذر . باشد مي زينتيو  مصارف داروييداراي  است كهاز جمله درختاني  و (Rosaceaeسرخ ) از تيره گلزالزالک 

ن جنس ي مختلف ايها گونه يزن جوانه در زمينهسال جوانه نزند.  3تا  2 ممکن است كه طوري به ،است زني جوانهداراي مشکل 
 يعني بذر سه گونه زالزالک بومي ايران زني جوانه در مورد تحقيقدر اين  همين علت بهاست.   تحقيقات محدودي صورت گرفته

Crataegus babakhanloui ،C. aminii و C. persica  بررسي براي .گرديدمعرفي ثرترين تيمار ؤانجام و بهترين و متحقيقاتي 
انجام تصادفي  صورت طرح كامالً بهتکرار  3تيمار و  4با  هايي آزمايش ،يادشدهسه گونه  يرهاو شکستن خواب بذ يزن جوانه

در تمام تيمارها براي  پوسته و اعمال گرمادهي و سرمادهي متناوب بودند. نتايج نشان داد كه دهي خراش شد. تيمارها شامل
 رها)قرار دادن بذ 4در تيمار  زني جوانه ثر است. سرعتؤممکانيکي  دهي اشخر ،بذر تر كردن پوسته و شکستن خوابنفوذپذير

 داراي ها گونه همهبين در دهي(  ماه سرما 5/4دنبال آن  به و (C 17° ) سه ماه گرمادهي سپسساعت،  24مدت  بهدر آب روان 
دهنده موفقيت  نشاني آزاد در اوايل تابستان( در هوا رها)كاشتن بذ 3در تيمار  زني جوانه درصدترين يشب. باشد مي مقدار ترينيشب

ها  % از ميوه78دار در هر ميوه مشخص گرديد كه بيش از  ي جنينها دانه تعداد و . با توجه به تعداد دانه در هر ميوهاست اين تيمار
 باشند. اراي يک جنين ميد

 
  .ايران ، خواب بذر، بوميزني هجوان ،Crataegus babakhanloui ،C. aminii ،C. persica :هاي كليدي واژه

 

 مقدمه
 درختان يا Crataegusبا نام علمي  ها زالزالک

كننده، متعلق به خانواده گل سرخ  يي خزانها درختچه
(Rosaceaeمي ) .گونه از اين  21در ايران حدود  باشند

 و ، مزارعدر باغهاها نه تنها  زالزالک از .داردجنس وجود 
گل و داشتن  دليل به بلکه، شود مي استفاده ها جادهحاشيه 

. ميوه آن دنكاربرد دارنيز ميوه زينتي در فضاي سبز شهري 

همچنين  وها  ها، ژله ، نگهدارندهها در مارماالدها، كره
 استفاده از جمله پرندگانوحش  حياتغذاي  عنوان هب

از گل آن در درمان بيماريهاي مختلف  استفادهو  شود مي
 ;Elliot, 1971; Gibbons, 1974) عروقي ذكر شده است

Halls, 1977; Hedrick, 1919; Morton, 1963; Wood, 

بذر آن  يزن جوانهكه  ستيزالزالک از جمله گياهان .(1864
 3تا  2آن ممکن است  زني جوانه و شود مي انجام يسخت به

بسيار سختي  بذر آن داراي پوسته چوبي. سال طول بکشد
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 .شود ميمحسوب  آن زني جوانه است كه يکي از موانع
زدن طبيعي  ايست كه جوانه پيچيده سازوكار بذرهاخواب 

را در شرايط طبيعي تا رسيدن به فصل و زمان  بذرها
در  ويژه بهاين پديده  كند. مناسب دچار ركود و اشکال مي

زان كم يآن به م زني جوانه كه شود مي گياهان بومي باعث
        سه گونه بذر يزن جوانه اين تحقيقدر . انجام شود

C. babakhanloui ،C. aminii و C. persica  مورد
حصاري ان ،سه گونه ذكر شده .است  گرفته بررسي قرار

محدود  باشند. بوده و داراي پراكنش محدودي ميايران 
حديست كه تنها  به ها اين گونه از برخيبودن پراكندگي 

 بررسي همين علت به به .است شدهيک پايه از آن يافت 
وسيله   شد تا بدين  پرداخته ها گونه اين يبذرها زني جوانه
 قدمي برداشته شود. گونهحفظ ذخاير ژنتيکي اين  براي

C. babakhanloui ارتفاع ايست به  درخت يا درختچه
 ،هاي جوان كركدار ، شاخهخار بسيار كمداراي متر،  3تا  2

 4تا  3دانه  ،رنگ سال گذشته بدون كرك، سرخي ها شاخه
قسمت فوقاني آزاد و در پهلو فشرده و  ،هر ميوه درعدد 

 (.Khatamsaz, 1991) باشد مي دار سوراخ
C. aminii ،درخت كوچک يا درختچه بدون خار 

اي  ي سال گذشته قهوهها شاخه ي جوان كركدار،ها شاخه
در قسمت  و در هر ميوهعدد  4تا  3دانه  ،متمايل به زرد

 ,Khatamsaz) است ار عميقشي 3يا  2خارجي داراي 

1991). 
C. persica متر 4ارتفاع تا  بااي  درخت يا درختچه، 

 هاي پراكنده، رنگ، داراي كرك ي جوان سرخها شاخه
 2دانه  ،ي سال گذشته خاكستري متمايل به سرخها شاخه

 داراي شيارهاي عمودي و وهدر هر مي عدد 3ندرت  هبو 
 .(1381ساز،  )خاتمباشد  مي

در همواره  ISTAو  IBPGRمعتبر جهاني نظير مراكز 
در حال با اعمال تيمارهاي خاص  بذرها زني جوانه مورد

 اند. باشند و نتايج خود را منتشر كرده مي تحقيق و بررسي
نياز به شرايط خاصي  ها درختچه ذر بسياري از درختان وب

رطوبت  ودارند كه شامل دما  زني جوانه شروع براي

قي است بذر زالزالک داراي خواب عمي .باشد مي مناسب
در مورد  .كشد تا جوانه بزند سال طول مي 3تا  2كه حتي 

 تواند بر روي مي دهي خراش كهذكر شده جنس اين بذر 
 (.Tyszkiewicz, 1949)ثر باشد ؤم زني جوانه
بذر  زني جوانه در موردمورد تحقيقات انجام شده      در

 اشاره كرد: زير مواردتوان به  ميزالزالک، 
Peitto & Di Noi (2001)  در موردCrataegus spp. 

 اند كه ممکن ردهاز نوع اندوژن معرفي كرا  خواب بذر
ته همراه هف 4-11ست با يک تيمار آب گرم براي مدت ا 

 دهي خراش برطرف شود. اي هفته 12-31با يک سرماي 
د است. در طبيعت با مفي سرما تيمار گرما + قبل از پيش

 38، با ديگر تيمارهاي اسيد سولفوريک )ازتن دو بهارگذش
هفته تيمار  4با  (C. monogynaساعت براي  2دقيقه تا 
 هفته تيمار سرما برابر است. 12گرما و 

كه  دهد نشان مي Gongh (1996) مطالعات
Crataegus mollis  درجه  85-78در خاك پيتي در

ارنهايت درجه ف 41در  سپسروز و  45مدت  بهفارنهايت 
 .استنتيجه مثبتي داده روز  85-08مدت  به

Garber & Morhead (1999)  در موردCrataegus 

spp. مدت  بهدرجه فارنهايت  88-78، تيمار گرما را در
 08-178مدت  بهدنبال آن تيمار سرما را  بهروز و  08-38

 .ندا روز در نظر گرفته
Brenda et al. (2004) و دتيمار اسيكه اند  نوشته 

سرمادهي به شکستن خواب جنين دنبال آن گرمادهي و  به
 Dickinson (1985) .كند ميكمک  زني جوانه و سرعت

 برايكه بذرهاي سخت داراي مانع مکانيکي   اشاره كرده
هستند. بذرهاي زالزالک با اندوكارپ استخواني  زني جوانه

در  يادهي دارد  از ميوهدر بهار دوم بعد  زني جوانه تمايل به
 زند. سالهاي بعد جوانه مي

Hudson & Carlson (1998)  در مورد تيمار بذر
Crataegus douglasii با بذرهاشستشوي كه  اند نوشته 

H2O2 و در ظرف و قرار دادن  دقيقه 15مدت  به درصد يک
 4مدت  به گراد سرما سانتي  درجه 2هايي از پيت در  در اليه
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ساعت قبل از  24-47اي بذرها بر ضمناًو  ثر بودهؤم ماه
 بذرها بايد يشهدر تمام تيمارها هم .شدندسرمادهي خيس 
تا  زني جوانه است  بعضي مواقع ممکندر مرطوب باشند. 

 .(Gosling, 2007) ماه طول بکشد 17
 

 مواد و روشها
، آزمايش يادشدهسه گونه  بذر منظور شکستن خواب به

ه تکرار انجام تيمار و س 4تصادفي با  در قالب طرح كامالً
و بدون  دار خراش صورت به بذرهاشد. در هر تيمار 

 يده نحوه خراشخراش مورد بررسي قرار گرفتند. 
. انجام شدو با استفاده از كاغذ سمباده  يکيصورت مکان به

متر  سانتي 15هايي با قطر  تمام مراحل تيمار در گلدان
 آوري جمع 1375و  1374در سالهاي  رهابذ .گرفتانجام 
 ه براساس آدرس موجود در فلورياپک ي ازبذرها  گرديد.

آزمون  ناميه، الع از قوهاط براي. نددگردي يآور جمع ايران 
 ,.Anon) انجام شد ISTA   تترازوليوم براساس دستورالعمل

% استفاده 1. در اين آزمون از محلول تترازوليوم (2007
مون آز ه ازاستفاد ،علت محدود بودن بذرها بهگرديد )

تعيين تعداد  براي .(انجام نشد C. persica براي تترازوليوم
طور  بهميوه از هر گونه  188جنين در هر ميوه، تعداد 
گذاري و تهيه  با شماره سپستصادفي انتخاب گرديد و 

 تعداد جنين در هر ميوه، تعداد بذر نام علمي، ليستي شامل
 دارها معلوم گرديد. و درصد جنين در هر ميوه

 عبارت بودند از: شکست خوابهاي تيمار شپي
دنبال آن  بهگراد،  درجه سانتي 4ماه در  چهار: 1تيمار  -

 4ماه در  چهار بعد، گراد سانتي درجه 17ماه در هشت 
در هواي آزاد در گلدانها و قرار دادن  گراد يسانت درجه

°) فصل بهار
C 25)شده سترونخاك معمولي  ،، بستر. 

در گراد  يسانتدرجه  21-28ه در چهار ما: 2تيمار  -
°) ماه سرماسه دنبال آن  بهبستر پيت، 

C 4 ،)5آن ل دنبا به 
°) ماه گرمادهي

C 17 ،)ماه سرمادهي در چهار سپس     
°
C 2±5 در هواي آزاد در فصل بهارها  گلدان و قرار دادن 
(°

C 25)شده سترونخاك معمولي  ،، بستر.  

آزاد در اوايل  در هوايبذرها  : كاشتن3تيمار  -
ا از زمان )بذره شده سترونخاك معمولي  ،، بسترتابستان

° يمار در دمابرداشت تا زمان شروع تي
C 4±8 ينگهدار 

  .(ندا شده
 24مدت  بهدر آب روان  بذرها: قرار دادن 4تيمار  -

°) ساعت، سپس سه ماه گرمادهي
C 17چهار دنبال آن  (، به

°) دهيماه سرماو نيم 
C 4). 

 % از18حدود  ،زدن جوانه و 4تيمار اعمال  پس از
دما، شدت گراد  يسانتدرجه  15به ژرميناتوري با  بذرها
. بستر ند% انتقال يافت45لوكس و رطوبت نسبي  1888نور 

 .بود متر يسانت 15با قطر در گلدانهايي  ماسه بادي بذرها
 عنوان يک تکرار در نظر گرفته شد. هر گلدان به

 ، شاخصزني جوانه ، سرعت3تا  1ابط با استفاده از رو
 ( و درصدزني جوانه عنوان معياري از زمان )به زني جوانه 

 محاسبه گرديد: زني جوانه
  (1) رابطه

:(Agrawal, 1992) زني جوانه سرعت
j

i

i

D

n

1

كه در 

 Di در روزهاي شمارش و زده جوانه تعداد بذرهاي niآن 
 .هستند عداد روز پس از شروع آزمايشت

  (2) رابطه
 (:Scott et al., 1984) زني جوانه  شاخص رابطه

S

NT ii  كه در آنTi از )روز( پس  زمان شمارش

در هر شمارش )روز(  زده جوانه بذرهاي تعداد Niكاشت، 
 كل بذرهاي كاشته شده است. Sو 

 
  (3) رابطه

 زده كل بذرها/تعداد بذرهاي جوانهتعداد ×188زني=  درصد جوانه

 

 افزارهاي نرماز  ها داده  تجزيه و تحليل آماري براي
Excel  وMinitab .استفاده گرديد 
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 نتايج
از نظر تعداد  سپس و آوري گرديد ميوه سه گونه جمع

 .ندبذر و تعداد جنين در هر ميوه مورد بررسي قرار گرفت
از  و در بعضي كامالً م چسبيدهه به بذرهاها  ميوه در بعضي
در سال اول  شده، با توجه به بررسي انجام .بودندهم جدا 

% 18و در سال دوم بيش از  %08بيش از  C. aminii در
كه  دانهبا وجود تفاوت در تعداد بنابراين  ؛بودندجنيني  تک

 يکي اغلبها  رسد، تعداد جنين تايي نيز مي 5 بهحتي 
آن است كه تعداد بذرها در هر  دهنده كه نشان باشد مي

ها در  ها ندارد. تعداد جنين ثيري در تعداد جنينأميوه ت
نشان د كه باش هم چسبيده و جدا متفاوت نمي ههاي ببذر

تواند مالك  بودن نمي تصل بودن و جداهم م هدهد ب مي
در  C. babakhanlouiدر مورد  دار بودن بذر باشد. جنين

، بودند جنينيدو  يايک  رهابذاز  %78سال اول بيش از 
ميوه  188بوده و در  زده آفت شدت هسال دوم ب يبذرها

% از 78بيش از  .دشبررسي شده حتي يک بذر هم يافت ن
ها داراي  از ميوه% 78 .بودند زده آفت پوك و بقيه نيز رهابذ
علت محدود  بهدر سال اول  C. persicaدر و  هبودبذر  3

از بذرها انجام نشد.  يريآمارگ ،د شدهيتولبذر مقدار بودن 
 ميوه 188از و  هبودها تک بذري  % از ميوه78در سال دوم 

چه تک بذري و  . در هر ميوهبودند % بذردار78بيش از 
 .(1 )جدول بود تنها يک جنين موجودچه دو بذري، 

 
 وضعيت تعداد دانه و جنين در هر ميوه از سه گونه -7جدول 

 ها اسامي گونه عداد بذر در هر ميوهت تعداد جنين در هر ميوه

1 4-3 C. aminii 

1 3-2 C. babakhanloui 

1 1 C. persica 

 
ارزيابي بذرهاي رنگ گرفته در آزمون تترازوليوم  

% 88تايي،  188تکرار  3از  C. aminii در نشان داد كه
، رنگ گرفته يمياز آنها تنها ن% 28رنگ شده،  بذرها كامالً

 يرنگ از آنها اصالً% 4و  بذر رنگ گرفته نيجنتنها % 1
ن گونه يدرصد ا 01گر يعبارت د به ؛ندا خود نگرفته به

از % C. babakhanloui، 41 در .بودنده يقوه نام يدارا
رنگ  يمياز آنها تنها ن% 37رنگ گرفته،  كامالًبذرها 
 يعبارت بهو  است  رنگ گرفته بذر % فقط جنين11و گرفته 
 .(4 )شکل هستند هيه نامصد قوصددرداراي 

  در زني جوانه هاي مؤلفهدر مورد بررسي تيمارها بر 
C. aminii دار معني زني جوانه دهي بر شاخص تأثير خراش 

 زني جوانه و درصد زني جوانه  ، ولي در مورد سرعتنيست
% به 53/11از را  زني جوانه درصد كه باشد دار مي معني

 طور بهاثر آنها مارها، ه است. در مورد تينيد% رسا48/48
  شاخص (،٪5)در سطح  زني جوانه ي در سرعتدار معني
 و درصد دار( ي)عدم وجود اختالف معن زني جوانه
 (.2)جدول  است متفاوت( ٪1/8)در سطح  زني جوانه
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 C. aminiiزني در گونه  جوانه هاي مؤلفهتيمارها بر  اثر بررسي -2جدول 

 يدرجه آزاد منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ميانگين شاخص جوانه

 n.s 11/2 *31/1 ***53/11 1 بدون خراش

 n.s 08/4 *53/4 ***48/48 1 دار خراش

 335 523/4 5/10 27 شيآزما يخطا

    20 كل

 b 21/3*** 3 1 تيمار
***52/8 bc 

*33/28 b 

 cb 27/1*** 3 2 تيمار
***11/8 c 

*18/7 c 

 a 07/18*** 3 3 تيمار
***11/1 bc 

*18/41 ab 

 c 18/1*** 3 4تيمار 
***41/1 a 

*18/37 b 

 435 15/52 18/1 21 شيآزما يخطا

    20 كل

***    ،**،*
 .ندارد داري وجود درصد و اختالف معني 5 و 1 ،1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 

در  زني جوانه هاي مؤلفهدر مورد بررسي اثر تيمارها بر 
C. babakhanloui، زني جوانه دهي بر سرعت تأثير خراش 

در  زني انهجو  باشد، ولي در مورد شاخص نمي دار معني
بوده  دار معني ٪1/8در سطح  زني جوانه و درصد ٪5سطح 

)شکل  را سه برابر افزايش داده است زني جوانه و درصد

در  زني جوانه در سرعتتيمار  4در مورد تيمارها، اثر . (5
 دار معني ٪1/8در سطح  زني جوانه  و شاخص ٪5سطح 

 نيست دار معني زني جوانه باشد، ولي در مورد درصد مي
 (.3)جدول 

 
 C. babakhanlouiزني در گونه  جوانههاي  مؤلفهتيمارها بر  اثر بررسي -8 جدول

 رجه آزاديد منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ميانگين شاخص جوانه

 n.s 08/8 ***1/0 07/8* 1 بدون خراش

 n.s 81/2 ***83/28 01/8* 1 دار خراش

 110 1/11 21/1 27 شيآزما يخطا

    20 كل

 b 41/1*** 3 1 تيمار
*20/8 b  n.s33/13 ab 

 b 81/8*** 3 2 تيمار
*88/8 b 

n.s 33/5 b 

 a 01/5*** 3 3 تيمار
*23/8 b 

 n.s33/21 a 

 b 71/8*** 3 4تيمار 
*51/4 a 

 n.s18/21 a 

 100 72/7 81/3 21 شيآزما يخطا

    20 كل
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***        ،**،*
 .اري وجود نداردد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  
      در زني جوانه هاي مؤلفهتيمارها بر تأثير در مورد 

C. persica، و  زني جوانه دهي بر سرعت خراش اثر
 ، ولي در مورد درصدباشد نمي دار معني زني جوانه  شاخص

است. در مورد تيمارها،  دار معني ٪1/8سطح  در زني جوانه

و  زني جوانه صد، درزني جوانه سرعت برتيمار  4اثر هر 
 باشد يم دار معني ٪1/8در سطح  زني جوانه  شاخص
 (.4)جدول 

 

 C. persicaزني در گونه  جوانههاي  مؤلفهتيمارها بر  اثر بررسي -4جدول 

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ميانگين شاخص جوانه

 n.s27/2  n.s82/1 ***13/14  1 خراشبدون 

 n.s52/3 n.s 87/1 ***7/32  1 دار خراش

 218 87/2 4/18 27 شيآزما يخطا

    20 كل

 b 12/3*** 3 1 تيمار
***542/8 b ***18/21 ab 

 c 1*** 3 2 تيمار
***13/8 c 

***18/1 c 

 a 15/7*** 3 3 تيمار
***38/1 ab ***33/43 a 

 c 71/8*** 3 4تيمار 
***47/2 a 

***33/28 b 

 100 33/1 28/1 21 شيآزما يخطا

    20 كل

***        ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 
ها با روش  گيندر مقايسه ميان C. aminiiدر مورد  

 با بيشترين درصد ab هطبقدر  3 %(، تيمار1) دانکن
 با كمترين درصد 2قرار گرفته و تيمار  زني جوانه
تيمار  .الف( -1 )شکلگيرد  قرار مي c طبقهدر  زني جوانه

با  2 و تيمار a طبقهدر  زني جوانه با بيشترين سرعت 4
 -1 )شکل قرار دارد c طبقهدر  زني جوانه كمترين سرعت

و  a طبقهبا  3 را تيمار زني جوانه ب(. بيشترين شاخص
 ج( -1 )شکل داراست c طبقهبا  4كمترين را تيمار 
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  C. aminii)ج( بذر  زني و شاخص جوانه )ب( زني زني )الف(، سرعت جوانه نهاثر تيمارهاي مختلف بر درصد جوا -7شكل 

 
      در تيمار 4 زني درصد جوانه  ميانگين بين مقايسه

C. babakhanloui ،الف( -2 )شکل نشان داد تفاوت. 
و  a طبقه  در زني جوانه با بيشترين سرعت 4تيمار 

در يک  زني جوانه با كمترين سرعت 3 و 2، 1 هايتيمار

  ب(. بيشترين شاخص -2 )شکل گرفتندقرار  طبقه
 b طبقهو ديگر تيمارها در  a طبقهبا  3را تيمار  زني جوانه
 ج(. -2 )شکل گرفتندقرار 
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 C. babakhanloui)ج( بذر  زني و شاخص جوانه )ب( زني زني )الف(، سرعت جوانه نهاثر تيمارهاي مختلف بر درصد جوا -2 شكل

 
بيشترين  داراي a طبقهدر  3 تيمار C. persicaدر مورد 

 با كمترين درصد 2و تيمار  بوده زني جوانه درصد
 .الف( -3 است )شکل  رفتهگقرار  c طبقهدر  زني جوانه
ات طبقدر  زني جوانه از نظر سرعت 4و  3 ،2 ،1 هايتيمار

ب(. بيشترين  -3 )شکل گيرند ميقرار  مختلفي
و كمترين را  a طبقهبا  3در تيمار  زني جوانه شاخص

 ج(. -3 )شکل هستند دارا c طبقهبا  4و  2 هايتيمار
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 C. persica)ج( بذر  زني )ب( و شاخص جوانه زني زني )الف(، سرعت جوانه مختلف بر درصد جوانهاثر تيمارهاي  -8 شكل

 
نوع گونه، حرارت  عاملاثر متقابل سه  بررسي آماري

 زني جوانه ، سرعتزني جوانه بر روي درصد دهي خراش و
و  زني جوانه نشان داد كه درصد زني جوانه  و شاخص

و يا اثر  عواملتک اين  ثير تکتحت تأ زني جوانه  شاخص
سرعت  ،كه از نظر آماري ست، در حاليهاآنمتقابل 

ثير نوع گونه يا اثر متقابل گونه و درجه أتحت ت زني جوانه
 حرارت واز جمله  عواملاثر ساير  اما ،نيستحرارت 

)جدول  باشد دار مي معني متقابل آنها تاو اثر دهي خراش
5.) 
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 زني بل تيمارها بر جوانهبررسي اثر متقا -5 جدول

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ميانگين شاخص جوانه

 n.s13/1 ***21/13  28/13*** 2 گونه

 10/35*** 10/0** 05/52*** 1 دهي خراش

 2/31*** 11/25*** 71/132*** 3 حرارتدرجه 

 n.s 88/8 *38/3 11/3* 2 دهي راشخ × گونه

 11/4*** 31/2* 48/4*** 1 درجه حرارت×  گونه

 88/4** 05/4** 23/1*** 3 دهي خراش× درجه حرارت 

 n.s 85/1  n.s87/1 n.s 15/1 1 گونه×  دهي خراش×  درجه حرارت

  3/08  11 شيآزما يخطا

    70 كل

***  ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8ار بودن در سطوح آماري د هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 
كه دهد  سه گونه نشان مي زني جوانه مقايسه رفتار

، در %5در سطح  يزن جوانه بودن درصد دار معني رغم به
 تفاوت زني جوانه  و شاخص زني جوانه رابطه با سرعت

در مقايسه  C. aminii. در كل شود نميمشاهده ي دار معني
، عملکرد بهتري را زني جوانه درصد 32با دو گونه ديگر با 

  (.1)جدول  ه استدادنشان 
 

 هاي مختلف زني در گونه مقايسه رفتارهاي جوانه -5جدول 

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني جوانه ميانگين شاخص

C. aminii 2 n.s 54/3  n.s04/2 *32 

C. babakhanloui 2 n.s 05/1 n.s 73/1 *18/17 

C. persica 2 n.s 08/2 n.s 48/1 *48/23 

 381 5/18 7/12 78 شيآزما يخطا

    70 كل

***       ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 
 

تيمارهاي دما  و پيش( 8 )جدولدهي  اثر خراش
نظر گرفتن  بدون در زني جوانه هاي مؤلفهبر ( 7 )جدول

 ، سرعتزني جوانه )درصد گونه، در هر سه موردنوع 
 .است دار معني (زني جوانه شاخص و زني جوانه

 
 
 
 



 (C. babakhanloui ،C. aminii ،Crataegus persica)  زني در سه گونه زالزالك بررسي شكستن خواب بذر و تشديد جوانه 554

 گونه( نوع نظر گرفتن )بدون در زني جوانه هاي مؤلفهدهي بر  اثر خراش -1 جدول

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ميانگين شاخص جوانه

 42/13*** 80/1** 80/1 ** 1 بدون خراش

 31*** 82/3** 78/3 ** 1 دار خراش

 218 77/0 1/12 77 شيآزما يخطا

    70 كل

***             ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 
 گونه( نوع )بدون در نظر گرفتن زني جوانههاي  مؤلفهتيمار دما بر  اثر پيش -1جدول 

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ين سرعت جوانهميانگ زني ميانگين شاخص جوانه

 44/22*** 45/8*** 1/2 *** 3 1 تيمار

 70/1*** 12/8*** 81/1*** 3 2 تيمار

 11/38*** 0/8*** 53/7*** 3 3 تيمار

 51/27 *** 43/4*** 03/8*** 3 4تيمار 

 381 11/8 38/4 71 شيآزما يخطا

    70 كل

***             ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 
     گونه زني جوانه در رفتار ثر متقابل تيمارهادر مورد ا

C. aminii، و ٪5در سطح  زني جوانه سرعت بر دهي خراش 
 طور به ٪1در سطح  زني جوانه  و شاخصزني  درصد جوانه

بر  دهي و حرارت م خراشأثر است. در اثر توؤي مدار معني
 سرعتدر  اثر آن نيست، ولي دار معني زني درصد جوانه

 (.0 )جدول باشد دار مي معني زني جوانه  و شاخص زني جوانه
 

 C. aminiiزني گونه  بررسي اثر متقابل تيمارها در رفتار جوانه -5 جدول

 درجه آزادي منابع تغييرات

 مجموع مربعات

 ميانگين شاخص

 زني جوانه 

ميانگين سرعت 

 زني جوانه

ميانگين درصد 

 زني جوانه

 03/37*** 34/8* 07/21*** 1 دهي خراش

 85/11*** 48/17*** 80/43*** 3 حرارتدرجه 

 n.s 2 11/5** 80/3* 3 دهي خراش ×درجه حرارت

  1/147  22 شيآزما يخطا

    20 كل

***     ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني نشانهترتيب  به n.sو  
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  گونه  زني جوانه در رفتار در مورد اثر متقابل تيمارها
C. babakhanlouiو  زني جوانه درصدبر  دهي خراش ، اثر

در  ، وليبوده دار معني ٪1/8در سطح  زني جوانه  شاخص
  مؤلفه. هر سه نيست دار معني زني جوانه سرعت مورد
باشند.  ثير حرارت ميأي تحت تدار معني طور به زني جوانه

 صددربر ، دهي خراش م درجه حرارت وأثير توأت
دار  معني ليثر نبوده ومؤ زني جوانه و سرعت زني جوانه
م ثير توأأتحت ت ٪5در سطح  زني جوانه  شاخصبودن 

 (.18 جدول) است دهي خراش درجه حرارت و

 
 C. babakhanlouiزني گونه  رفتار جوانهدر بررسي اثر متقابل تيمارها  -75 جدول

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ميانگين شاخص جوانه

 n.s 32/1 ***14/18 48/21*** 1 دهي خراش

 05/1** 10/5** 28*** 3 حرارتدرجه 

 n.s 41/1 n.s 72/1 80/4* 3 دهي خراش ×درجه حرارت

  17/07  22 شيآزما يخطا

    20 كل

***     ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  هاي معني ترتيب نشانه به n.sو  

 
  هگون زني جوانه در رفتار در مورد اثر متقابل تيمارها

C. persicaدر سطح  زني جوانه بر درصد دهي خراش ، اثر
، بوده دار معني ٪1در سطح  زني جوانه  و شاخص 1/8٪

. هر سه يستن دار معني زني جوانه سرعتدر مورد ولي 
ي تحت تأثير حرارت دار معني طور به زني جوانه  مؤلفه

در مورد  دهي خراش م درجه حرارت وباشند. تأثير توأ مي
 ليثر نبوده ومؤ زني جوانه و سرعت زني جوانه  خصشا
تحت تأثير  ٪5در سطح  زني جوانه درصددار بودن  يمعن
  (.11 )جدول باشد دهي مي خراش م درجه حرارت وتوأ

 
 C. persicaزني گونه  رفتار جوانهدر بررسي اثر متقابل تيمارها  -77 جدول

 درجه آزادي منابع تغييرات
 مجموع مربعات

 زني ميانگين درصد جوانه زني ميانگين سرعت جوانه زني ن شاخص جوانهميانگي

 n.s 4 ***13/55 28/11** 1 دهي خراش

 03/38*** 81/7*** 82/03*** 3 حرارتدرجه 

 n.s 81/8 n.s 34/1 * 8/4 3 دهي خراش ×درجه حرارت

  8/45  22 شيآزما يخطا

    20 كل

***     ،**،*
 .داري وجود ندارد درصد و اختالف معني 5 و 1، 1/8دار بودن در سطوح آماري  اي معنيه ترتيب نشانه به n.sو  
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 بحث
نشان داد كه بدون توجه به تعداد  انجام شده مطالعه

ها فقط  ميوه در هر سه گونه تمامي ،در هر ميوه بذرها
           گونه يبذرهاو از طرفي  هداراي يک جنين بود

C. babakhanloui  در زمان  گيري يند شکلافردر
شدت به آفات و  هب ،ين دو سال متواليادر  يآور جمع

 .اند رفتهبيماريها حساس بوده و از بين 
 دهي مکانيکي با نشان داد كه خراش ها تمامي آزمايش

كردن پوسته در همه تيمارها براي نفوذپذير  سمبادهكاغذ 
 زني جوانه ثر بوده و درصدؤر بسيار مبذو شکستن خواب 
 ي افزايش داده استچشمگير طور ههر سه گونه را ب

(Tyszkiewicz, 1949) .يتمام ،ماريت نيدر اثر اعمال ا 
 ن موضوع نشانياما جوانه نزدند. ا ،بذرها آب جذب كرده

خواب  ،يپوست از سخت يكه عالوه بر خواب ناش دهد يم
چرا كه  ،ز در بذر زالزالک وجود داردين يکيولوژيزيف

% از 05ش از يب ديبا يم ،وميج آزمون تترازوليبراساس نتا
 C. aminiiو  C. babakhanloui دو گونه يبذرها
مار يپس از ت يزن جوانه اما متوسط ،مشاهده شود يزن جوانه

 ،پوسته يکيمار خراش مکانيت% بود. 31تنها  يده خراش
 ل در تبادل گازهايجذب آب و تسه ع دريواسطه تسر به
اوب متن يو گرماده يسرماده ( وO2و  CO2ژه يو ه)ب
 ،كه در برطرف نمودن عوامل بازدارنده دارد يواسطه اثر به

در واحد زمان  زده جوانه يش تعداد بذرهايسبب افزا
 موجبرا  يزن جوانه ش سرعتيت افزايشود و در نها يم
باشد   انجام ساير تيمارها وجود نداشته اگر امکان گردد. يم
تا را  ها گونه اين زني جوانه توان درصد مي دهي خراش با

 است.قابل توجه  كه افزايش دادسه برابر 
كه  زني جوانه درصدبر  3تيمار ها، در بين تيمار

در هر ، استاخص مهمتري نسبت به دو شاخص ديگر ش
در  رهااين تيمار شامل كاشتن بذ .است  ثر بودهؤگونه م سه

 بستر خاك معموليدر  و هواي آزاد در اوايل تابستان
 .(Peitto & Di Noi, 2001) باشد مي شده سترون

در آب  )قرار دادن بذرها 4در تيمار  زني جوانه سرعت
درجه  17 سه ماه گرمادهي سپسساعت،  24مدت  بهروان 

 4در  دهيدنبال آن چهار و نيم ماه سرما به، گراد يسانت
مقدار ترين بيش يدارا ها گونه در همه( گراد يدرجه سانت

وان يکي از علل آن را استفاده از آب روان ت كه مي است
از جمله  ييايميشدانست كه باعث رفع موانع 

 شود مي زالزالک يچوب هاي موجود در پوسته بازدارنده
(Gosling, 2007) . 

است و  يزن جوانه از زمان ياريمع ،يزن جوانه  شاخص
دهنده كمتر بودن  نشان ن شاخص كوچکتر باشديهر چه ا

ن شاخص در ين مقدار ايشتريب است. يزن جوانه زمان
 يزن جوانه بودن سرعتكم ل آن يكه دل بدست آمد 3مار يت

 4مار يز مربوط به تين يزن جوانه  ن شاخصيتركماست. 
 و درصد (43/4) يزن جوانه بود كه در آن سرعت

 (.5 )جدول باشد يم زياد %( نسبتا51/27ً) يزن جوانه
Bujarska (2002) را در زني نهجوا بيشترين درصد   

C. monogyna  ماه  4مدت  به ،گراد يسانت درجه 28-38در
ماه ذكر  5/3مدت  به ،گراد يسانت درجه 3دنبال آن  بهو 

اين تيمار با است.   شده زني جوانه %02كه باعث   كرده
علت  به 2با اين تفاوت كه تيمار  ،مطابقت دارد 2تيمار 

 و ميانگين درصد هدوباره تکرار شد بذرها زني جوانه عدم
كه نسبت به ديگر  است % 70/1، 2در تيمار  زني جوانه

 11با  Bujarska (2002) تحقيقدر . باشد مي كمترتيمارها 
 7-15دنبال آن  و به گراد سانتي درجه 28-38هفته دماي 

در بذرهاي  زني جوانه درصد 08-08رمادهي باعث هفته س
 نده شدهدر بذرهاي يک سال ما درصد 70-03تازه و 

 است. 
Todd & Blazich (2004)  128روز گرمادهي و  18با 

       و C. anomalaدر  زني جوانه باعثروز سرمادهي 
C. mollis اين تيمار . ندا شده درصد 58و  38 با ترتيب به

 در آن ميانگين درصد كه باشد مي 4بيشتر مانند تيمار 
 .بدست آمد% 51/27 سه گونه زني جوانه
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روان در رفع  با سمباده و شستشو با آب يده خراش
در مورد  يول ،كنند يكمک مبذر زالزالک  يکيزيفخواب 

 يشتريب يمارهاياز به مطالعات و تيآن ن يخواب درون
 نظر نمود.اظهاربتوان است تا 

ن يبهتر ،قين تحقيج بدست آمده از ايبا توجه به نتا
 فتنگربذر زالزالک بدون در نظر يشکن خواب يامار بريت

 رهاكه اين تيمار شامل كاشتن بذ است 3مار يت ،گونه نوع
در هواي آزاد در اوايل تابستان در بستر خاك معمولي 

 ن درصديانگيمار مين تي. در اباشد مي شده سترون
ن يتريشمارها بيگر تياست كه نسبت به د 11/38 يزن جوانه
  را داراست. يزن جوانه درصد

 

 
 

بذرهاي قرار گرفته در محلول تترازوليوم و بذرهاي بدون رنگ  ،، بذرهاي رنگ گرفتهC. aminiiم در بذرهاي آزمون تترازوليو -4شكل 
 شاهد 

 

 
 

 و بدون خراش دار خراش به دو صورت C. babakhanlouiمقايسه زالزالكهاي سبز شده در  -5 شكل

 

 سپاسگزاري
شناسي و  اين تحقيق با استفاده از امکانات بخش گياه

سسه تحقيقات جنگلها و ؤبانک ژن منابع طبيعي م گروه

مراتع كشور انجام شده است كه بدين وسيله از مسئوالن 
گردد. همچنين از  سسه تشکر و قدرداني ميؤمحترم م

همکاري  دليل بهيگانه  خانمها مهندس نوغاني و
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در  باغبان واحد بذر كه ،از آقاي قاسمي وشان  صميمانه
از  اند پاي ما زحمت كشيدهلحظه لحظه اين تحقيق هم

 .شود مي صميم قلب تشکر
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Abstract 

 
Crataegus from Rosaceae family is a tree that has medical and ornamental applications. Seeds of this 

genus have germination problem and may not germinate for 2 to 3 years. There are limited information 

about germination of different species. Therefore, study on germination of three native species of Iran, 

Crataegus aminii, C. persica and C. babakhanloui is conducted and the most effective treatment was 

determined. To evaluate the germination and breaking seed dormancy of three species, an experiment was 

carried out as a completely randomized design with four treatments and three replications. Seeds were 

imposed under physical stimulator treatment, including, scarification and warmth followed by cold 

stratification. Results indicated that in all treatments, scarification is effective for permeability to water of 

seed coat and breakage of seed dormancy. Germination rate in treatment 4 (impose to running water for 

24h, then 3 month warmth, followed by 4.5 month cold stratification) had the highest rate. The highest 

percentage of germination and vigor were in treatment 3 (sowing the seeds outdoors at the beginning of 

summer). The number of the seeds that have embryo in each fruit is determined. More than 80% of fruits 

have only one embryo. 

 

Key words: germination, seed dormancy, native of Iran, Crataegus aminii, C. persica, C.  babakhanloui. 
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