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چکیده

گونههای مختلف پسته وحشی رکود فيزیولوژیکی عميقی دارند که درصد جوانهزنی را کاهش میدهد .در این پژوهش ،تأثير

پيشتيمار خسياندن بذر با نانولولههای کربنی و مقایسه آن با تيمارهای رایج بر صفات جوانهزنی دو گونه پسته وحشی شامل بنه
( )Pistacia atlantica Desf.و خينجوک ( )P. khinjuk Stocksبررسی شد .بذرهای هرگونه بهصورت جداگانه بهمدت چهار ساعت
در محلولهای با غلظت صفر 22 ،29 ،72 ،89 ،و  899ميلیگرم در ليتر از نانولولههای کربنی خيسانده شدند .بخش دیگری از بذرها
با تيمارهای رایج اسيد (  62درصد و به مدتهای  2و  89دقيقه) و سرما (چهار درجه سانتيگراد به مدت یک ماه) تيمار شد و
آزمایشهای جوانهزنی درمورد آنها انجام شد .نتایج نشان داد که نانولولههای کربنی صفات جوانهزنی هر دو گونه را تحت تأثير قرار
میدهند ،بهطوریکه خينجوک در غلظت  22ميلیگرم در ليتر و بنه در غلظت  89ميلیگرم در ليتر بيشترین جوانهزنی را در مقایسه با
سایر تيمارها داشتند .در بنه کمترین جوانهزنی در تيمارهای اسيد ( 2درصد) و شاهد ( 86/62درصد) مشاهده شد .در تيمار سرمادهی
( 81/99درصد) جوانهزنی بيشتر از تيمارهای شاهد و اسيد ،اما کمتر از تيمارهای نانولوله کربنی بود .در خينجوک نيز کمترین
جوانهزنی به تيمار اسيد ( 88/62درصد) تعلق داشت .سرعت و درصد جوانهزنی هر دو گونه در غلظت  899ميلیگرم در ليتر کمتر از
غلظتهای  89و  22ميلیگرم در ليتر بود ،بنابراین با دیدگاه اقتصادی استفاده از غلظت  89ميلیگرم بر ليتر این نانو مواد توصيه
میشود.
واژههای کلیدی :اسيد ،خواب بذر ،خيساندن بذر ،سرما.

مقدمه
بنه ( )Pistacia atlantica Desf.از تيره
 Anacardiaceaeبوده و از نظر بومشناسی یک گونه
خشکیپسند و دارای پراکنش وسيع است .خينجوک ( P.

 )khinjuk Stocksنيز یک گونه خشکیپسند ناحيه ایرانی-
تورانی است و اگرچه در مقایسه با بنه بهندرت به شکل
غالب در مناطق رویشی ظاهر میشود ،اما بهعنوان یکگونه
پيشرو در مناطق خشک پراکنش دارد ( Negahdarsaber et
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 .)al., 2007گونههای جنس بنه فقط با بذر تکثير میشوند.
بذرهای جنس بنه با یک آندوکارپ استخوانی فوقالعاده
سخت محصور شدهاند .این آندوکارپ نسبت به آبوهوا
بهتقریب غيرقابل نفوذ و مانع سختی برای رشد جنين است
که جوانهزنی را مشکل میکند.
در پژوهشهای پيشين ،روشهای مختلفی برای شکستن
رکود بذر پيشنهاد شده است Heidari .و همکاران ()7991
نشان دادند که خراشدهی مکانيکی یکی از راهکارهای
بسيار مؤثر در جوانهزنی بذر گونههای پسته و آلو است.
بررسی جوانهزنی گونههای  P. lentistina ،P. atlanticaو
 P. palaestinaدر تيمارهای اسيدسولفوریک ،سرمادهی و
اسيدجيبرليک نشان داد که بيشينه جوانهزنی بذرهای دو
گونه  P. atlanticaو  P. palaestinaتحت تأثير اثرات
متقابل دو تيمار خراشدهی و سرمادهی بهترتيب  69درصد
و در گونه  P. lentistinaبيشترین درصد جوانهزنی (94
درصد) تحت اثر متقابل خراشدهی و اسيدجيبرليک 8999
ميلیگرم در ليتر بهدست آمد .بنه در اغلب موارد در مقایسه
با پسته خوراکی ( )P. veraبهدليل مقاومت به خشکی و
شوری ،نماتدها و شرایط نامساعد و عملکرد خوب ترجيح
داده میشود ،اما بهدليل جوانهزنی کم بذرهای آن ،کمتر
بهعنوان پایه برای پسته استفاده میشود ( Cheraghi et al.,
 NegahdarSaber .)2015و همکاران ( )7992برای
شناسایی بهترین روش جوانهزنی بذرهای بنه و کلخونگ از
تيمارهای سرما ،اسيد ،اسيد -سرما و شاهد استفاده کردند و
گزارش کردند که بيشترین و کمترین ( 26و 79درصد)
جوانهزنی بذرهای بنه در شهرستان فيروزآباد با تيمار اسيد-
سرما و بيشترین و کمترین ( 69/2و  91/2درصد)
جوانهزنی بنه در شهرستان نيریز با تيمارهای سرما و اسيد
بود .در پژوهش  ،)7982( Noorianاز دو هورمون گياهی
اتيلن و اسيدجيبرليک و همچنين تلفيق هورمون
اسيدجيبرليک همراه با سرمادهی با غلظتهای مختلف برای
شکستن خواب بذر بنه استفاده شد که بيشترین درصد
جوانهزنی در تيمار اسيدجيبرليک  729ppmهمراه با
سرمادهی و کمترین درصد جوانهزنی در تيمار جيبرليک
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اسيد  29ppmمشاهد شد Cheraghi .و همکاران ()7982
برای شکستن خواب بذر و افزایش درصد جوانهزنی از
تيمارهای خراشدهی ،سرمادهی ،نيترات پتاسيم و
اسيدجيبرليک استفاده کردند .ارزیابی اوليه شاخصهای
جوانهزنی نشان داد که اثر توأم تيمارهای خراشدهی با
اسيدسولفوریک  31درصد ،سرمادهی مرطوب و اسيد
جيبرليک  ،799ppmبيشترین تأثير را بر جوانهزنی بذرهای
کلخونگ داشت و کمترین درصد جوانهزنی مربوط به تيمار
شاهد بود .بذرهایی که تحت تأثير توأم چند تيمار هستند،
بيشترین درصد و سرعت جوانهزنی را داشتند .این موضوع
نشاندهنده دو نوع خفتگی مکانيکی (ناشی از پوسته سخت
بذر) و خفتگی عميق فيزیولوژیکی (خفتگی رویان) در
بسياری از گونههای این جنس است.
استفاده از تيمارهای نانومواد برای شکستن رکود بذر
رویکری نوین در علوم بذر است .یک نانومتر حدود
صدهزار برابر کوچک تر از قطر هر تار موی انسان یا
ضخامت هر ورقه کاغذ است .اندازه کوچک این مواد به
آن ها ویژگیهای فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیکی ویژهای
میدهد تا در ف رآیندها اثر متفاوتی نسبت به ذرات
درشت دانه ایجاد کنند ( .)Monica & Cremonini, 2009
نانوذرات ،با داشتن قابليت نفوذ سریع و راحت به درون
بافتها و اندام های مختلف گياهان بهعنوان القاکننده های
فعاليتهای فيزیولوژیک در گياهان و حتی کود در
خاک های کشاورزی استفاده میشوند ( & Husen
 .)siddigi, 2014اولين کاربرد فناوری نانو در کشاورزی
توسط وزارت کشاورزی آمریکا در سال  7999منتشر شد
( .)Orman & Hongda, 2013پژوهشها نشان میدهند
که نانوذرات می توانند اثرات مثبت و منفی در گياهان
داشته باشند .پاسخ گياهان به نانوذرات برحسب نوع
گونه ،مراحل رویشی و ماهيت آن ها متفاوت است ( Nair
 .)et al., 2010نانولوله های کربنی نيز یک گروه ناهمگن
هستند ( )Jackson et al., 2013که میتوانند ویژگیهای
ریخت شناسی و فيزیولوژی سلولهای گياهی را تغيير
دهند ( )Lahiani et al., 2013و درنهایت باعث تنظيم
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رشد گياه و نهال ( ;Khodakovskaya et al., 2012

 )Haghighi & da Silva, 2014و نيز افزایش رشد
محصول شوند ( .)Nel et al., 2013یکی از مؤثرترین
اثرات نانولوله های کربنی افزایش درصد و سرعت
جوانه زنی بذر است .استفاده از نانولوله های کربنی
می تواند باعث ایجاد روزنههایی در بذر شده و مسيری
برای ورود آب و اکسيژن فراهم کند .نانولولههای کربنی
قادرند
با توجه به ارزشهای اکولوژیکی و اقتصادی گونههای
پسته وحشی ،انجام پژوهشهایی با هدف شکستن خواب
بذر آنها و افزایش جوانهزنی اهميت بسياری دارد .بنابراین،
در پژوهش پيشرو برای اولين بار از تيمارهای نانولولههای
کربنی بهمنظور شکستن رکود مکانيکی و فيزیولوژیکی و
ارتقاء صفات جوانهزنی بذر دو گونه بنه و خينجوک استفاده
شد .نتایج این پژوهش میتواند برای توليدکنندگان نهال
گونههای مذکور مفيد باشد.

مواد و روشها
پژوهش پيشرو در آزمایشگاه دانشکده منابع طبيعی
دانشگاه مالیر انجام شد .بذرهای مورد نياز از رویشگاه
طبيعی آن در ریجاب در حد فاصل سرپل ذهاب و داالهو
در استان کرمانشاه با موقعيت جغرافيایی ́ 94˚ 99تا ́49
˚ 94عرض شمالی و ́ 42˚ 72تا ́ 41˚ 99طول شرقی و
در فصل آبان از پایههای مادری جمعآوری شدند .پس از
انتقال بذر ها به محيط آزمایشگاه ،بذرهای با اندازه و وزن
یکسان انتخاب شده و در آب ریخته شدند تا بذرهای پوک
جدا شوند .بذر های پر تا دو روز در داخل آب باقی ماندند
تا پوسته چرب و سفت آن نرم شده و راحتتر جدا شوند.
در آزمایشگاه ،برای تعيين رطوبت بذر ،وزن هزاردانه
هر دو گونه با ترازو با دقت  9/998اندازهگيری شد و به
مدت  82ساعت در آون با دمای  899درجه سانتيگراد
قرار گرفتند و سپس توزین شدند .درصد رطوبت بذر با
روابط وزنی محاسبه شد ( Negahdarsaber et al.

تأثیر تیمار نانولولههای کربنی ...

 .)2007برای ضدعفونی کردن بذرها ،ابتدا آنها را به
مدت  82دقيقه در محلول هيپوکلریت سدیم (یک درصد
کلر فعال) قرار داده و سپس چند بار با آب مقطر شسته
شدند .در ادامه ،بذرها در محلول یک موالر از قارچ کش
مانکوزب غوطه ور شده و به مدت  89دقيقه روی شيکر
(دستگاه لرزاننده) قرار گرفتند .درنهایت ،بذر ها از محلول
خارج و با آب مقطر شسته شدند (.)Baygi et al., 2015
آزمایش در قالب یک طرح کامل تصادفی با شش
تکرار 89تایی شامل تيمارهای نانولوله های کربنی با
غلظتهای صفر 22 ،29 ،72 ،89 ،و  899ميلیگرم در
ليتر و همچنين تيمار سرما دهی و تيمار اسيد انجام شد.
بذرها در تيمار سرما به مدت  99روز در دمای چهار
درجه سانتيگراد در ماسه مرطوب قرار گرفتند .در تيمار
اسيد بذرها در بشر ریخته شده و  899سیسی
اسي دسولفوریک  62درصد ( 89دقيقه برای بنه به علت
پوسته ضخيم تر آن و پنج دقيقه برای خينجوک که پوسته
خارجی نازک تری دارد) به آنها اضافه شد .هر دو دقيقه
یک بار با ميله شيشهای هم زده شدند و پس از یک
ساعت با آب جاری شسته شدند .برای تهيه محلول
نانوکربن با غلظت های معين ،ابتدا نانو ذرات کربن
خریداری شده (جدول  )8برمبنای حجم محلول مورد نظر
توزین شد و به آن آب مقطر اضافه شد تا به حجم مورد
نظر رسيد .سپس محلول تهيهشده در داخل دستگاه
اولتراسونيک قرار گرفت .بذر ها در محلول مورد نظر
غوطه ور شده و به مدت چهار ساعت روی شيکر قرار
گرفتند  .در پایان ،خشک کردن بذرهای خيسانده شده در
دمای اتاق و با توزین روزانه آن ها تا رسيدن به مقدار
رطوبت پيش از عمل پيش تيمار بذر ( )Primingانجام
شد .بذرهای خيسانده شده در  89تکرار برای هر تيمار
در درون گلدانهای پالستيکی با ابعاد  82×72سانتیمتر
که با مخلوطی از خاک و ماسه به نسبت  8به  8پر شده
بودند (جدول  ،)7کاشته شده و به گلخانه با شرایط دمایی
 72 ± 89درجه سانتيگراد و رطوبت  92 ± 89درصد
انتقال داده شدند .آبياری گلدانها هر  74ساعت یک بار

462

نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد  72شماره 4

انجام شد.
معيار ش روع آزمایش جوانهزنی ،ظهور ساقهچه
به اندازه دو ميلی متر است .پس از ظهور اولين ساقهچه،
بهمدت  69روز و هر  74ساعت یک بار بذرهای
جوانه زده شمارش شده و اطالعات آنها ثبت شد .در این
مرحله پارامتر های درصد جوانه زنی ،ميانگين سرعت و
زمان جوانهزنی به ترتيب با استفاده از رابطه های  8تا 9
محاسبه شدند (.)Ahmadlu et al., 2010

رابطه ()8
رابطه ()7
رابطه ()9

)n/(N×100
)∑(n/t
∑(t.n)/∑n

که در آنها n :تعداد جوانه زنی بذر ها در طول دوره،
 Nتعداد کل بذرهای کشت شده و  tمدت زمان الزم برای
جوانه زنی است.

جدول  -1مشخصات نانولولههای چندجداره مورد استفاده
نانوساختار

قطر بيرونی (نانومتر)

طول (ميکرومتر)

خلوص ()%

خاکستر

SSA

چگالی (گرم در متر مکعب)

MWCNTs

89-79

~99

<32

>8/2

799

7/8

جدول  -2ویژگیهای خاک استفادهشده برای تیمارهای مختلف
بافت (شنی)

هدایت الکتریکی ()ms

اسيدیته

وزن مخصوص ظاهری ()g/cm3

()% 14/22

9/1

1/1

8/9931

تجزیه و تحلیل آماری
پژوهش پيشرو در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد.
دادههای جمعآوریشده ابتدا در نرمافزار  Excelسازماندهی
شده و نمودارها و شکلها تهيه شد .تجزیه و تحليل آماری
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  86انجام شد .بررسی
نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف -سميرنوف و
همگن بودن دادهها با آزمون لون انجام شد .با رعایت نرمال
و همگن بودن دادهها ،از تجزیه واریانس یکطرفه استفاده
شد .مقایسه ميانگينها نيز با آزمون دانکن انجام شد.

نتایج
براساس نتایج ،وزن هزاردانه و درصد رطوبت بذر برای
بنه و خينجوک بهترتيب  733/6و  892/43گرم و 72/28
و  2/29درصد محاسبه شد.

تأثیر تیمارهای نانولوله کربنی و تیمارهای رایج بر صفات
جوانهزنی خینجوک
بررسی تأثير نانولولههای کربنی و تيمارهای اسيد و
سرما بر صفات جوانهزنی خينجوک در طول مدت 49روزه
جوانهزنی نشان داد که ضعيفترین روند جوانهزنی تجمعی
مربوط به بذرهای تيمارشده با اسيد ( 62درصد و پنج دقيقه)
بود (شکل  .)8درمقابل ،بذرهای تيمارشده با غلظتهای 22
و  89ميلیگرم در ليتر بيشترین جوانهزنی را داشتند،
بهطوریکه در طول مدت جوانهزنی ،جوانهزنی تجمعی آنها
به  19و  62درصد رسيد .اگرچه روند درصد جوانهزنی
تجمعی در تيمار  899ميلیگرم در ليتر بيشتر از تيمار 29
ميلیگرم در ليتر و تيمار اسيد و تيمار سرما بود ،اما نسبت به
بذرهای که تحت تأثير غلظتهای  89و  22ميلیگرم در
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ليتر قرار داشتند ،جوانهزنی کمتری داشت.

شکل  -1روند جوانهزنی تجمعی در گونه خینجوک تحت تیمارهای نانولولههای کربنی و مقایسه آن با تیمارهای سرما اسید و شاهد

نتایج تجزیه واریانس یکطرفه نشان داد که اثر تيمارهای
نانولوله کربن با غلظتهای مختلف بر صفات درصد جوانهزنی،
سرعت جوانهزنی و نيز ميانگين زمان جوانهزنی معنیدار است
(جدول  .)9نتایج آزمون دانکن نشان داد که کمترین درصد
جوانهزنی مربوط به بذرهای اسيد ( 62درصد و  2دقيقه) و
بيشترین درصد جوانهزنی مربوط به تيمارهای  22و  89ميلیگرم
در ليتر است .بهطور کلی ،تيمارهای نانولوله کربنی باعث افزایش
درصد جوانهزنی شدند .در بين نانولولههای کربنی ،تيمار 29

ميلیگرم در ليتر در پایينترین رتبه قرار گرفت (شکل  .)7از نظر
ميانگين زمان جوانهزنی ،تيمارهای  22و  89ميلیگرم در ليتر و
تيمار سرمادهی اختالف معنیداری با تيمارهای دیگر داشتند
(شکل  .)7نتایج مقایسه ميانگين مربوط به سرعت جوانهزنی
نشان داد که بيشترین مقدار برای این صفت متعلق به تيمار 22
ميلیگرم و کمترین آن مربوط به تيمار اسيد ( 62درصد و پنج
دقيقه) بود (شکل .)7

جدول  -3نتایج تجزیهواریانس یکطرفه صفات جوانهزنی خینجوک
صفت

منبع تغييرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

درصد جوانهزنی

تيمار

2

2993/714

*83/347

خطا

27

762/242

تيمار

2

9/992

خطا

27

9/999

تيمار

2

242/799

خطا

27

819/927

سرعت جوانهزنی
زمان جوانهزنی
*معنیدار در سطح اطمينان  32درصد

*83/346
*9/994
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بين تيمارهای دیگر ،تيمار  89ميلیگرم در ليتر پس از
تيمار  22ميلیگرم بيشترین سرعت جوانهزنی را داشت .تيمار
سرما و تيمارهای  72و  29ميلیگرم در ليتر از نظر سرعت
جوانهزنی تفاوت معنیداری نداشتند .در بين بذرهای تيمار شده
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با نانولوله کربنی ،تيمار  899ميلیگرم در ليتر ،تيمار اسيد و
تيمار شاهد بيشترین ميانگين زمان جوانهزنی را داشته و از این
نظر تفاوت معنیداری باهم نداشتند (شکل .)7

شکل  -2تأثیر خیساندن بذر گونه خینجوک با غلظتهای مختلف نانولولههای کربنی و مقایسه آن با تیمارهای رایج سرمادهی و اسید

تأثیر تیمارهای نانولوله کربن و تیمارهای رایج بر صفات
جوانهزنی بنه
بررسی تأثير نانولوله های کربنی بر صفات جوانه زنی
بنه در طول مدت  42روزه جوانه زنی نشان داد که
ضعيف ترین روند جوانه زنی تجمعی مربوط به بذر های
تيمار شده با اسيد ( 62درصد و  89دقيقه) بود (شکل

 .) 4درمقابل ،بذر های تيمار شده با غلظت های  89و 22
ميلی گرم در ليتر بيشترین جوانه زنی را داشتند،
به طوری که در طول مدت جوانه زنی ،جوانه زنی تجمعی
آن ها به  29و  29درصد رسيد .روند جوانه زنی تجمعی
در تيمار نانوکربن با غلظت های  89و  22ميلی گرم در
ليتر بهتر از تيمارهای دیگر بود.
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شکل  -4روند جوانهزنی تجمعی در گونه بنه تحت تیمارهای نانولولههای کربنی و مقایسه آن با تیمارهای رایج

نانولولههای کربنی بر صفات جوانهزنی بنه تأثيرگذار
بودند (جدول  ،)4بهطوریکه غلظت  89ميلیگرم در ليتر
بيشترین جوانهزنی را داشت (شکل  .)2تيمار  72و 29
ميلیگرم در ليتر تفاوت معنیداری از نظر درصد جوانهزنی
نداشتند .کمترین جوانهزنی متعلق به تيمار اسيد ( 62درصد
و  89دقيقه) بود .سرعت جوانهزنی در تيمار  89ميلیگرم در
ليتر به بيشترین مقدار رسيد و از این نظر تفاوت معنیداری
با تيمارهای دیگر داشت .تيمارهای  72و  29ميلیگرم در

ليتر از نظر سرعت جوانهزنی تفاوت معنیداری باهم نداشتند،
اما از تيمارهای اسيد ،سرما و شاهد سرعت جوانهزنی
بيشتری داشتند (شکل  .)2تيمار شاهد بيشترین ميانگين
زمان جوانهزنی را نشان داد و تيمارهای  22 ،72و 899
ميلیگرم در ليتر تفاوت معنیداری باهم نداشتند ،اما از
تيمارهای دیگر بيشتر بودند .تأثير نانولولههای کربنی بر
صفات جوانهزنی سرعت جوانهزنی و درصد جوانهزنی
معنیدار بود (شکل .)2

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس یکطرفه صفات جوانهزنی گونه بنه تحت تیمارهای مختلف
صفت
درصد جوانهزنی
سرعت جوانهزنی
زمان جوانهزنی
*معنیدار در سطح اطمينان  32درصد

منبع تغييرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

تيمار

2

7387/631

خطا

27

747/714

تيمار

2

9/999

خطا

27

9/999

تيمار

2

989/992

خطا

27

823/899

F

*87/977
*87/946

*

8/297
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شکل  -5تأثیر خیساندن بذر گونه بنه با غلظتهای مختلف نانولولههای کربنی و مقایسه آن با تیمارهای رایج سرمادهی و اسید

بحث
مرحله جوانهزنی بذر و رشد گياهچه از مراحل بحرانی
رشد گياهان است و نقش مهمی در استقرار گياه دارد.
بنابراین ،بهبود صفات جوانهزنی گياهان با استفاده از
نانوذرات سودمند بسيار حائز اهيمت است .شکل استوانهای
نانولولههای کربنی جـذب آب و گاز را تسهيل کرده و
موجب جوانهزنی و رشد راحتتر گياهچه میشـود ( Liu et
 .)al., 2009گزارشهای متفاوتی از تأثير نانوذرات مختلف
براساس غلظت آنها و نوع گونه بر گياهان وجود دارد ( et
 .)Lombi al.,2012بهعنوان نمونه ،پس از اعمال تيمار
نانوکربن لولهای چندجداره بر بذر گوجهفرنگی ،جذب آب
بيشتر توسط بذرها و درنهایت افزایش قدرت و درصد
جوانهزنی مشاهده شد ( .)Khodakovskaya et al.,2012از
سویی ،نانوکربن لولهای تکجداره عاملدار نشده باعث

کاهش رشد ریشه گوجهفرنگی شد ( Khodakovskaya et

 .)al., 2009; Haghighi et al., 2014در این پژوهش،
تأثير نانولولههای کربنی و تيمارهای رایج اسيد و سرما بر
صفات جوانهزنی دو گونه پسته وحشی بررسی شد .بررسی
روند جوانهزنی دو گونه نشان داد که بذرهای تيمارشده با
نانولولههای کربنی سرعت جوانهزنی و درصد جوانهزنی
بيشتری داشتند و برتری آنها در مقایسه با تيمارهای رایج
اسيد و سرما که کمترین جوانهزنی را داشتند ،مشهود بود .در
گونه خينجوک ،تيمار  22ميلیگرم در ليتر بيشترین درصد
جوانهزنی و سرعت جوانهزنی و کمترین ميانگين زمان
جوانهزنی را داشت .درمقابل ،در گونه بنه تيمار  89ميلیگرم
در ليتر موفقتر بود .بنابراین ،برای هر دو گونه تيمار
نانوکربن مؤثر واقع شد .اثرات منفی نانولولههای کربن دور
از انتظار نيست ،اما در این پژوهش نهتنها اثر سوء بر
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جوانهزنی گونههای مورد مطالعه مشاهده نشد ،بلکه بهبود
صفات جوانهزنی مشهود بود Jiang .و همکاران ( )7984اثر
نانولولههای کربنی با غلظتهای  899 ،29و 829
ميکروگرم در ليتر بر جوانهزنی و رشد ریشه گياه برنج را
بررسی کرده و نشان دادند که نانولولههای کربنی در
غلظتهای کم میتواند جوانهزنی و رشد ریشه برنج را
افزایش دهد ،اما در غلظتهای زیاد اثرات سمی دارد.
یافتههای پژوهش پيشرو نيز اثر مثبت نانولولههای کربن با
غلظت کم تا متوسط را تأیيد کرد .همراستا با نتایج این
پژوهش ،اثرات مثبت نانولولههای کربنی در افزایش
جوانهزنی برنج و جو نيز گزارش شده است (De La Torre-
 .)Roche et al., 2013همچنين ،تيمار نانوکربنهای
چنددیواره باعث افزایش درصد جوانهزنی و افزایش رشد در
گونههای سویا ،جو و ذرت نيز شدند ( Lahiani et al.,
 .)2013در پژوهش  Rahimiو همکاران ( ،)7982تأثير
تيمارهای نانولوله کربنی با سطوح صفر،899 ،29 ،99 ،89 ،
 799ميلیگرم در ليتر و تنش خشکی بر شاخصهای
جوانهزنی و رشد توسکای یيالقی در سطح اطمينان 33
درصد معنیدار بود .بيشترین درصد و سرعت جوانهزنی در
تيمار  899ميلیگرم در ليتر و بيشترین وزن خشک و تر
ریشه و ساقه در تيمار  99ميلیگرم در ليتر نانوکربن مشاهده
شد که با نتایج پژوهش پيشرو همخوانی دارد .در پژوهش
 Aliyariو همکاران ( ،)7986تأثير نانولولههای کربنی بر
صفات جوانهزنی سه گونه سوزنیبرگ (سرو خمرهای ،سرو
نقرهای و کاج سياه) بررسی شد .سرو نقرهای و سرو خمرهای
در غلظت  299ميلیگرم در ليتر و کاج سياه در غلظت 899
ميلیگرم بيشتر از تيمار شاهد جوانهزنی داشتند و در
هيچکدام از گونهها افزایش غلظت تأثيری بر جوانهزنی
نداشت و اثر سميت بر جوانهزنی گزارش نشد .در پژوهش
 Sayedenaو همکاران ( )7981نيز تأثير نانوپرایمينگ بذر
با استفاده از نانولولههای کربنی چندجداره بر صفات
جوانهزنی بذر بارانک لرستانی مطلوب و تيمارهای  829و
 929ميلیگرم در ليتر بهعنوان موفقترین تيمارها ارزیابی
شدند .پاسخ گونههای درختی به نانولولههای کربنی براساس

تأثیر تیمار نانولولههای کربنی ...

نوع گونه و غلظت نانوکربن مورد استفاده متفاوت است .در
سه گونه سوزنیبرگ و گونه بارانک فوقالذکر ،غلظتهای
بيشتر از  899ميلیگرم در ليتر عمکرد بهتری در بهبود
صفات جوانهزنی داشتند ،در حالیکه در پژوهش پيشرو
غلظتهای کمتر از  899ميلیگرم در ليتر نانوکربن صفات
جوانهزنی را بهبود بخشيدند .بنابراین ،پژوهش پيشرو ضمن
تأیيد اثر مثبت نانولولههای کربنی بر ارتقاء جوانهزنی دو
گونه پسته وحشی مورد مطالعه ،غلظتهای  89و 22
ميلیگرم را بهعنوان موفقترین تيمارها شناسایی کرد که
باتوجه به مسائل اقتصادی میتوان غلظت  89ميلیگرم بر
ليتر نانوکربن را برای استفاده در عمليات اجرایی توصيه
شود.
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Abstract
Wild pistachio seeds have a hard coat and deep physiological dormancy, which declines their
germination success. In this study, the effect of seed priming with carbon nanotubes was studied
on two species of wild pistachio (Pistacia atlantica Desf. and P. Khinjuk Stocks) and was then
compared with common treatments. For this purpose, seeds of each species were primed for
four hours in solutions containing 0, 10, 25, 50, 75 and 100 mg / L of carbon nanotubes. In
addition, some of the seeds were also treated by the common acid concentrations (65%, 5 and
10 min) and cold treatments (4 °C for one month), followed by an analysis of their germination
characteristics. According to the results, carbon nanotubes affected the germination
characteristics of the both species. The highest germination rate of P. khinjuk occurred under 75
mg/l and for P. atlantica at 10 mg / l. for P. atlantica, whereas the lowest germination was
observed in acid (5%) and control treatments. Although cold treatment showed higher
germination (18.33%) compared to control and acid-treated seeds, it was less than carbon
nanotube treatments. For P. khinjuk, the lowest germination was also observed for acid
treatment (11.67%). The seed germination rate and percentage of both species at concentrations
of 100 mg/L were lower than those at concentrations of 10 and 75 mg/l, thus the use of lower
concentrations of the nanomaterial economically is recommended.
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