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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 

  ) 1386 ( ،11-18 ، صفحة 1 شمارة  15جلد 
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  1 و عبدالرضا نصيرزاده2، محمد فتاحي1محمدرضا نگهدار صابر

  saber@farsagres.ir : استان فارس، پست الكترونيك عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي - 1

  . عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور- 2

  9/7/85:                                          تاريخ پذيرش13/10/84: تاريخ دريافت

  

  چكيده

، آزمايشي در قالب ختان بنه و كلخونگ دررهايجوانه زني بذبه منظور بررسي خصوصيات ظاهري و تعيين بهترين روش 
 كلخونگ مورد بررسي قرار جمعيت بنه و يك جمعيتدو در اين طرح . طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد

سايرصفات مورد .  بود سرما و شاهد-سرما، اسيد، اسيد سطح 4شامل اميه  ن آزمايش تعيين قوهدرتيمارهاي اعمال شده . گرفت
 وزن نتايج،بر اساس . بود رطوبت درصدو  بعاد بذراهزار دانه، تعداد و درصد بذرهاي پر وپوك، يري وزن  گشامل اندازهمطالعه 

خصوصيات  از نظر .دشگرم  12/87بذر كلخونگ و  گرم 4/243و  5/314 به ترتيب نيريزو هزار دانه بذر بنه در فيروزآباد 
نتايج . اندازه بود ، عرض و ضخامت، داراي بيشترين متر طولي ميل5/5 و 0/7،  3/9 به ترتيب  با بنه فيروزآباد هايبذرظاهري، 

 درصد به ترتيب مربوط به تيمار 20 و 76نشان داد كه بيشترين و كمترين درصد جوانه زني بذرهاي بنه در شهرستان فيروزآباد با 
 درصد 5/38 و 5/63ه زني بذرهاي بنه به ترتيب با شهرستان نيريز بيشترين و كمترين درصد جوان و شاهد و در  سرما-اسيد 

 درصد و در منطقه نيريز تيمار 76 سرما با -براساس اين تحقيق در منطقه فيروزآباد، تيمار اسيد . متعلق به تيمار سرما و اسيد بود
  . درصد بهترين نتيجه را داشتند5/63سرما با 

  

  .ميه، تيمار، اسيد بنه، كلخونگ، جوانه زني، قوه نا:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه

ناحيه رويشي زاگرس بخش وسيعي از سلسله جبال 
شك كشور  خردد و جنگلهاي نيمهگ  ميزاگرس را شامل

درصد از  4/3 اين ناحيه .استرا در خود جاي داده 
 فلور  درصد69خاك ايران را پوشش داده و مساحت 

. )1373،ثابتي (هدد  ميايران را عناصر اين ناحيه تشكيل
 بوده بيشتر گونه 300آن از هاي  تعداد درختان و درختچه

  از مهمترين.شود  زيادي در آن ديده ميبوميهاي  و گونه
 بنه  (Quercus brantii)جنگلي اين ناحيه بلوطدرختان 

(Pistacia mutica)كلخونگ و  (P. khinjuk) هستند.  

 داراي چهار زير گونه P. atlanticaبنه با نام علمي 

cabulica , mutica , kurdica وatlantica  باشد مي 
 يك P. atlantica ياز نظر اكولوژيك .)1367 ،از سخاتم(

 در جنوب غرب آسيا  كهگياه مشخصاً خشكي پسند است
اي هاغلب به صورت يك گونه چيره، پوشش عمده جنگل

لب غااي   در مناطق مديترانهاست وتنك را تشكيل داده 
 به سمت بيابان اشغالرا اي  يترانهمدهاي  مرز حاشيه رستني

نيز يكي از  P. khinjukبا نام علمي  كلخونگ گونه. كند مي
 توراني -يايرانناحيه رويشي هاي خشكي پسند   گونه
ندرت يك گونه غالب  ه بكلخونگ، بنهدر مقايسه با . است

معموالً به عنوان و باشد   ميو چيره در مناطق رويش خود
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12 بررسي خصوصيات ظاهري و تعيين بهترين روش جوانه زني بذر بنه

زارهاي مناطق خشك  اتع يا درختيك گونه پيشرو در مر
در ويژه  بهمعدودي، هاي  و بوتهها  به همراه درختچه

دهد   ميو سنگي، جوامعي را تشكيلاي  نواحي صخره
)Zohary, 1996.(  

در تحقيقي بهترين وضعيت  )1379(زرقاني  حمزه
با هفت تيمار  در شرايط آزمايشگاهيرا  بنه جوانه زني

ن پوست اوليه، با خراش ، بدوسبزشامل بنه با پوست 
  پنجبار ناف، خراش مخالف ناف، اسيد سولفوريك يك

  دقيقه، اسيدپنجسولفوريك سه بار  دقيقه، اسيد
 ر پنجاه دقيقه در چهار تكراپانزدهبار  سولفوريك سه

 تيمار اسيدكه  ندداده و نشان دادي مورد ارزيابي قرار بذر
جوانه ا در قيقه بهترين تاثير رپنج دبار  سولفوريك يك

 بررسي براي .)1376(نعمتي  .ه است بذر بنه داشتزني
اسيد با سه تيمار  بنه آزمايشي هاير بذجوانه زني

اسيد سولفوريك سه بار ، سولفوريك يك بار پنج دقيقه
انجام داد  اسيد سولفوريك سه بار پانزده دقيقه، پنج دقيقه

 و تيمار اسيد سولفوريك يك بار پنج دقيقه را بهترين
 كه تاييد  معرفي نمود61/32 جوانه زنيتيمار با شاخص 

  .باشد  ميزرقاني حمزهپژوهش كننده نتايج 
در بررسي اثرات شوري بر ) 1382(راحمي حيدري و 

  و بنه )P. vera( بذر دو گونه پسته جوانه زني
 )P. atlantica(  افزايش سطح شوري از نتيجه گرفتند كه

داري موجب  ه طور معني دسي زيمنس بر متر ب30صفر تا 
 بنه و پسته بذرهاي جوانه زنيكاهش درصد و سرعت 

 بنه حساسيت بذرهاي همچنين مشخص شد كه ،گرديد
پيرويان  اوجي و .بيشتري نسبت به تنش شوري دارند

در آزمايشي تاثير نور و سرمادهي را ) 1382(كازروني 
  اي   جنين بنه در شرايط درون شيشهجوانه زنيبر
)In vitro ( بررسي كرده و نشان دادند كه سرما باعث

  . شود  مي جنينجوانه زنيافزايش درصد و سرعت 
 اثر اسيد جيبرليك در جوانهديگري درباره پژوهشي 

  صورت گرفت(P. vera)هاي پسته زدن و رشد نهال
(Kaska et al., 1994) . هدف از اين پژوهش تعيين اثر

ا، ارتفاع نهالها و اسيد جيبرليك در آهنگ جوانه زدن بذره
 Siirtدر اين پژوهش بذرهاي رقم . ها بود گره طول ميان

، 250، 125، 0هاي   ساعت در غلظت48 و 24مدت  هب
 قسمت در ميليون محلول اسيد جيبرليك 1000 و 500

جوانه نتايج نشان داد كه بيشترين درصد . خيسانده شدند
 قسمت در ميليون اسيد 125در تيمار %) 3/73 (زني

كه در  درحالي.  ساعت بدست آمد48مدت  هجيبرليك و ب
 ، قسمت در ميليون اسيد جيبرليك500 و250تيمار 

  .تر داشتند  ظاهري سالمي بدست آمدهنهالها
هاي پسته وحشي  با توجه به اهميت و گستردگي گونه

جوانه و همچنين مشكالت  جنگلهاي خارج از شمالدر 
ف از انجام اين هددليل پوسته سخت بذر،  ه آن بزني

 جوانه زنيمطالعه تعيين روش مناسب براي تسريع در 
   .باشد  مي بنه در استان فارسبذرهاي

  

  مواد و روشها

 1383ر ماه سالمهدر بذر مورد نياز  : بذرآوري جمع

در واقع جنگلي هاي  عرصهبنه موجود در از درختان 
منطقه از و بذر كلخونگ  و فيروزآباد نيريزشهرستانهاي 

 الزم به .آوري گرديد جمعممسني شهرستان اهور ميالتي م
كدام از   كلخونگ در هيچبذرهايتوضيح است كه 

بنابراين از بذرهاي  ،تيمارهاي اعمال شده جوانه نزدند
كلخونگ تنها در بررسي خصوصيات ظاهري و وزن هزار 

  .دانه استفاده شد و از آزمايش قوه ناميه حذف گرديد
 ، دانه1000براي بررسي وزن  :رهابذگيري وزن  اندازه

خالص  تايي بذر 100 نمونه 8 تعداد ،از هر جمعيت
 بعد) در شرايط رطوبت استاندارد( شدوزن شمارش و 

 محاسبه نيز )CV( و ضريب تغييرات)SD(انحراف معيار
  .گرديد

 ابعاد بذردر اين مرحله  :بذرهاظاهري صفات  همطالع

 ته بذر،سپو ضخامت ،عرض، گيري طول اندازهشامل 
 بعد . بودبذرهادرصد رطوبت تر و تعيين ضخامت پوسته 
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13  1 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 محاسبه نيز )CV( و ضريب تغييرات)SD(انحراف معيار
  .شد

سه هر  بذرهاي  ازي گرم10دو نمونه  :درصد رطوبت

 72به مدت  بعد و وزن شدهجمعيت بنه و كلخونگ 
قرار داده سانتيگراد  درجه 100در دماي آون و ساعت در 

 درصد ،)گرم/ 01( ترازوي حساسااز وزن مجدد ب پس و
 زير از رابطه درصد رطوبت. بدست آمدآنها طوبت ر

   :محاسبه گرديد

  

   ����� ���	�
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براي  :ناميه بذرها  جهت تعيين قوهمشتركآزمايش 

طور  ه عدد بذر ب400از هر توده بذر تعداد هر تيمار، 
به  . جدا گرديدهاروي آنسبز تصادفي انتخاب و پوسته 

 دقيقه در 30منظور ضدعفوني كردن، بذرها به مدت 
بعد  و گرفته هزار قرار  در4 قارچ كاپتان محلول ضد

ماس كه با آب مقطر  براي كشت از پيت. شستشو گرديدند
 دقيقه استريل گرديده 30اشباع شده و در اتوكالو به مدت 

پالستيكي هاي  پيت ماس را درون پاكت. استفاده شد
اي استريل چند سوراخ  ضخيم ريخته و با ميله شيشه

 در پايان .درنظر گرفته شدها  جهت تهويه در روي پاكت
  .تتيمارهاي مختلف به شرح زير روي بذرها صورت گرف

هاي  سرمادهي پاكتجهت : تيمار سرما) الف

 ،هر منطقهبذر عدد  400و پيت ماس حاوي پالستيكي 
 ماي يخچال با ددرون روز 40به مدت  جداگانه طور به

در اين مدت  .ندمنتقل شدسانتيگراد  درجه 6 تا 4 تقريبي
سركشي شده و چناچه مقدار آب ها   به بذردو باراي  هفته

 آب مقطر اضافه دوبارهموجود در آنها كاهش يافته بود 
  جوانهبذرهاياز يخچال خارج و ها   نمونهسپس. گرديد

ديش   پتريبهنيز  فاقد جوانه بذرهاي.  گرديدشمارشزده 

  باآبياريپس از  و منتقلاستريل شده حاوي كاغذ صافي 
 20دماي   باژرميناتوردر  روز 25به مدت  ،آب مقطر

با مراجعه   در اين مدت.نگهداري شدندسانتيگراد  درجه
ش و در رام جوانه زده شبذرهايها،  ديش پتريبه روزانه 

  . آبياري صورت گرفتصورت لزوم 

ر اين آزمايش از هر گروه د:  سرما-تيمار اسيد) ب

 تصادفي انتخاب طور به عدد 400تعداد ) سه منطقه(بذر 
 و ضد جدا كردن پوسته سبز مراحلده و پس از انجام ش

سي اسيد   سي100حاوي به داخل بشر را  بذرهاعفوني، 
 بذرهاي كه طور بهريخته )  درصد98(سولفوريك غليظ 

 هر دو دقيقه يكبار جهت .ندشدور  كامالً در اسيد غوطه
اي   توسط ميله، با اسيدبذرهاآغشته شدن كامل تمام 

عمليات تيمار با اسيد در (شد   ميزده هممحلول باي  شيشه
 دقيقه 10پس از  ).زير هود آزمايشگاهي انجام گرفت

 ر ساعت در زي24به مدت  از اسيد خارج شده و بذرها
بذرهاي تيمار شده پس از . گرفتندآب جاري قرار 

 شدهماس كاشته   درون محيط كشت پيت، كامليشستشو
بانيدن  پاكت پالستيكي و چسو پس از دوختن در

 روز در يخچال قرار داده 40 ت مربوطه به مدبرچسب
 درجه 8 الي 6درجه حرارت يخچال در حدود  .ندشد

 ،پس از اتمام دوره سرمادهي .سانتيگراد تنظيم گرديد
شمارش زده   جوانهبذرهايو  از يخچال خارج بذرها
ديش حاوي   درون پتريبذرهاي جوانه نزده به .شدند

 به مدت ، آب مقطر باآبياريس از پو كاغذ صافي منتقل 
منتقل سانتيگراد   درجه20دماي  باژرميناتور به  روز 25

ها،  ديش پتريبه روزانه با مراجعه   در اين مدت.شدند
آبياري ش و در صورت لزوم رام جوانه زده شبذرهاي

  . صورت گرفت

 عدد 400در اين آزمايش نيز تعداد : تيمار اسيد) ج

نتخاب شده و پس از انجام عمليات  تصادفي اطور بهبذر 
 100  در درون بشر ريخته شده و حدودبذرهامشترك 

 دوهر . گرديدبه آنها اضافه % 98اسيد سولفوريك سي  سي
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14 بررسي خصوصيات ظاهري و تعيين بهترين روش جوانه زني بذر بنه

دقيقه يكبار نيز به منظور آغشته شدن كامل بذرها با اسيد 
 بنه بذرهاي. شد  ميمحلول بهم زدهاي  توسط ميله شيشه

كلخونگ به واسطه نازك  بذرهايو دقيقه  10به مدت 
 دقيقه در اسيد 5بودن پوسته نسبت به بذر بنه به مدت 

 بذرها از اسيد ،پس از گذشت زمان معين. گرفتندقرار 
ه با آب جاري شست ساعت 24به مدت خارج شده و 

 درون ، تيمار شده پس از شستشوي كاملبذرهاي .شدند
ماس كاشته شد و پس از دوختن در  محيط كشت پيت

 25 مربوطه به مدت برچسب پالستيكي و نصب پاكت
نگهداري سانتيگراد   درجه20با دماي روز در ژرميناتور 

 جوانه بذرهاي، روزانهبا مراجعه  در اين مدت. ندگرديد
  . آبياري صورت گرفتش و در صورت لزوم رامزده ش

پس از انجام عمليات مشترك، : تيمار شاهد) د

ه تيمار خاصي در  مورد مطالعه بدون هيچگونبذرهاي
 روز 25مدت ماس قرار داده و به  درون محيط كشت پيت

.  نگهداري شدند درجه سانتيگراد20 با دماي ژرميناتوردر 
بذرها زده  بذرهاي جوانه، روزانهبا مراجعه  در اين مدت

  . آبياري صورت گرفتو در صورت لزوم پس از شمارش 

  

  تايجن

 بذرهايهزار دانه  وزن نتايج،بر اساس  :وزن هزار دانه

بدست  گرم 5/314 متوسط طور بهبنه در فيروزآباد فارس 
 وزن هزار دانه . پر بودبذرهاي گرم 49/285 كه آمد

كه  گرم بود 4/243 متوسط طور به نيريز بنه بذرهاي
 بذرهايوزن هزار دانه .  پر بودبذرهاي گرم آن 4/218

د گرم بو 12/87 متوسط طور بهكلخونگ در منطقه ممسني 
 در هر كيلوگرمبنابراين .  پر بودبذرهاي گرم آن 12/69 كه

ممسني به ترتيب كلخونگ  و نيريز،  فيروزآبادبنه بذرهاي
  . )1 جدول ( عدد بذر وجود دارد11489 و 4112، 3177

  

  و كلخونگ بنه و پوك  و درصد بذرهاي پردانه هزار ميانگين وزن  - 1 جدول

  نام منطقه
  هزار دانهوزن 
  )گرم (

  وزن بذرهاي پر
  )گرم(

درصد بذرهاي 
  پر

وزن بذرهاي 
  پوك

  )گرم(

درصد بذرهاي 
  پوك

تعداد بذر در 
  كيلوگرم

����  ����)���(  �/���  �!/"#�  $#/!%  %�/"!  ""/!  ��$$  

 &���	)���(  �/"��  �/"�#  $"/#!  "�  '*/+,  ���"  

 -�.01)2	�345(  �"/#$  �"/6!  �"/$!  �#  7*/',  ���#!  

  

 بذرهاياز نظر ابعاد بذر،  :ت فيزيكي بذرهاخصوصيا

و  51/5، 89/6،  33/9 به ترتيببنه در منطقه فيروزآباد 
و  پوسته سختضخامت  ،عرض، طولمتر يميل 19/1

. داشتنددرصد رطوبت  %4/32 و بود سبزضخامت پوسته 
 به ترتيب، نيريزآوري شده از منطقه  جمع بذرهايابعاد 

 ،عرض،  طولميليمتر 15/1و   26/5 ،17/6  ،69/8

 و بود سبزضخامت پوسته پوسته سخت و ضخامت 
 كلخونگ به بذرهايابعاد  .داشتنددرصد رطوبت  5/28%

 و عرض ،طول ميليمتر 15/8و  75/5،61/4 ،94/6 ترتيب
% 25و  بود سبزضخامت پوسته پوسته سخت و ضخامت 

  .)2جدول(داشتند  درصد رطوبت
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15  1 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  رهاي مورد مطالعه خصوصيات ظاهري بذ- 2جدول 

  نام منطقه

 بذر طول

  )ميليمتر(

 بذر عرض

  )ميليمتر(

 پوسته ضخامت

  )ميليمتر(چوبي 

 پوسته ضخامت

  سبزرويي

  )ميليمتر(

  درصد رطوبت

����  ����)���(  ��/!  #!/6  ��/�  �!/�  �/�"  

 &���	)���(  6!/#  �$/6  "6/�  ��/�  �/"#  

 -�.01)2	�345(  !�/6  $�/�  6�/�  ��/#  "�  

  

نتايج نشان داد كه : ناميه بذر بنه مايش تعيين قوهآز

شهرستان در  بنه بذرهاي جوانه زنيبيشترين درصد 
 است سرما - درصد مربوط به تيمار اسيد 76با فيروزآباد 

 درصد 52 و 57با ترتيببه و اسيد سرما  هايتيماربعد و 
وت معني  درصد تفا5قرار دارد كه از نظر آماري در سطح 

 )4  و3هاي جدول( نداشتدو تيمار وجود اين بين اري د
 مربوط به تيمار شاهد جوانه زني كمترين درصد همچنين

 بنه بذرهاي جوانه زني بيشترين درصد . درصد است20با 
درصد متعلق  59و  5/63با  ترتيببه  نيريزدر شهرستان 

از نظر آماري ه كاست  سرما -اسيد و  سرما هايبه تيمار
بين اين دو تيمار داري  اوت معني درصد تف5در سطح 
 شاهد و هايتيماربعد  )5  و3جدولهاي (شود  ديده نمي

 درصد در رتبه سوم و چهارم 5/38 و 45اسيد به ترتيب با 
  .قرار دارند

  

   بذرهاي بنه در تيمارهاي مختلف درصد جوانه زني- 3جدول 

  نيريز در منطقه  جوانه زنيدرصد  آباد فيروز در منطقه درصد جوانه زني

تكرار   نام تيمار

  اول

تكرار 

  دوم

تكرار 

  سوم

تكرار 

  چهارم

تكرار   ميانگين

  اول

تكرار 

  دوم

تكرار 

  سوم

تكرار 

  چهارم

  ميانگين

���8  "�  "�  ""  �6  "%  �#  �6  �"  ��  ��  

�1�9  �6  $"  66  �%  �/�$  6"  6�  6"  66  �/6�  

 ��9���1�9   $!  6�  !"  6#  $6  ��  6#  ��  6"  �!  

��9�  ��  �$  �!  ��  �"  �$  ��  �"  ��  �/�#  

  

   درصد5درصد جوانه زني بذرهاي نيريز در سطح تجزيه واريانس  جدول – 4 جدول       

  منابع تغييرات
درجه 
  آزادي

 ¯F  CV% Sx  ميانگين مربعات  مجموع مربعات

���:;  �  �/��#  �/�!  ��$�/�  

��0�;  �  �6�6  66$/��#  *!###/�6  

�<=  !  �/���  #��/��    

>5  ��  �!"#      

�#/ $%  !"6/�  

  %5دار در سطح  معني* 
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16 بررسي خصوصيات ظاهري و تعيين بهترين روش جوانه زني بذر بنه

   درصد5درصد جوانه زني بذرهاي فيروزآباد در سطح تجزيه واريانس  جدول – 5 جدول

 ¯F  CV% Sx  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

���:;  �  $�%/�"$  "�%/�"�  $�"�/�  

��0�;  �  $�%/6�$"  !�$/"�!%  *#!�"/�%  

�<=  !  "�%/6�#  !�$/$%    

>5  ��  $�%/$�#�      

"�/ �6%  "��/�  

  %5دار در سطح  معني* 

  

  بحث

نياز به يك دوره سرما  بنهبذر يكي از خصوصيات مهم 
در طبيعت با گذراندن يك دوره . است جوانه زني جهت

  تامينبذرهاسرما در فصول پاييز و زمستان، نياز سرمايي 
 جوانه زني سال بعد قادر به در بهار بنابراينشود و  مي
و مناطق ها   در جمعيتجوانه زنيدرصد كه باشند  مي

تفاوت در باشد كه علت آن عالوه بر   ميمختلف متفاوت
ميزان درصد پوكي و يا حمله آفات و بيماريها و ساير 

توان   ميصفات فيزيولوژيكي از جمله نارس بودن جنين،
 . دانستبذرت از نظر ضخامت پوسته سخرا تفاوت آنها 

در جمعيت همانگونه كه نتايج پژوهش حاضر نشان داد، 
، با رفع نياز استتر   كه پوسته سخت بذرها نازكنيريزبنه 

كه در   درحالي، جوانه زدندبذرها، بيشترين درصد سرمايي
جمعيت بنه فيروزآباد، اگرچه بذرها به اندازه كافي سرما 

تر بودن  دليل ضخيم هديده و نياز سرمايي آنها رفع شد اما ب
قادر به شكستن آن و در ها  چه پوسته سخت بذر، ريشه

 مقايسه تيمار با اسيد در دو . نشدندجوانه زنينتيجه 
 نشان داد كه در نيريزجمعيت بنه مناطق فيروزآباد و 

 جوانه زنيدر تيمار با اسيد، درصد جمعيت بنه فيروزآباد 
 در تيمار نيريزكه در جمعيت بنه  درحالي،  درصد است52

 5/38 كمترين مقدار يعني جوانه زنيبا اسيد، درصد 
دهد كه در جمعيت بنه فيروزآباد،   ميدرصد است كه نشان

تيمار اسيد توانسته همانند تيمار با سرما ضمن خراش 
 براي جوانهرا دادن و نازك كردن پوسته بذر، شرايط الزم 

  تحقيقات حمزهكه تاييد كننده نتايجزدن آنها فراهم نمايد 

كه در  درحالي ،باشد مي) 1376(و نعمتي ) 1379(زرقاني 
تر بودن پوسته بذر، امكان  دليل نازك ه، بنيريزجمعيت بنه 

دارد كه اسيد ضمن خراش دادن پوسته تا حدودي به 
  .جنين نيز آسيب رسانده باشد

آوري شده از دو منطقه   بنه جمعبذرهايمقايسه 
دهد كه وزن هزار دانه، تعداد و   مين نشانيريزفيروزآباد و 

 بنه شهرستان فيروزآباد بيشتر بذرهاي ، دروزن بذرهاي پر
 همچنين از نظر .)1جدول (باشد   مينيريز بنه بذرهاياز 

 ضخامت ،عرض، طولمقايسه خصوصيات فيزيكي شامل 
 بنه بذرهايسبز نيز و ضخامت پوسته پوسته سخت 

  .)2جدول ( هستند نيريز بنه بذرهايفيروزآباد بيشتر از 
بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين و كمترين درصد 

 درصد به 20 و 76 بنه فيروزآباد با بذرهاي جوانه زني
 سرما و شاهد بود كه علت -ترتيب مربوط به تيمار اسيد 

تر بودن پوسته سخت بذر در اين  توان به ضخيم  ميآن را
زيرا سخت بودن .  ارتباط دادنيريزجمعيت نسبت به بنه 
چه  تيمار شاهد ريشهاست تا در پوسته بذر سبب شده 

كه تيمار   درحالي، پوسته بذر را شكافته و بيرون آيددنتوان
سبب نازك و نرم شدن است  سرما توانسته -توام اسيد 

 ،دو شجوانه زنيپوسته و در نتيجه افزايش درصد 
ما به  در تيمار با اسيد يا سرجوانه زنيكه درصد  درحالي
 5 درصد بوده كه از نظر آماري در سطح 52 و 57تنهايي 

اما در مورد . داري نداشتند درصد با هم تفاوت معني
 با جوانه زني، بيشترين درصد نيريز بنه منطقه بذرهاي

علت  ه زيرا ب، درصد متعلق به تيمار سرما است5/63
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17  1 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

تر بودن پوسته سخت بذر، تيمار سرما جهت تحريك  نازك
.  و شكننده شدن پوسته سخت بذر كافي استزنيجوانه 

 جوانه زني درصد 45از طرفي تيمار شاهد اين منطقه 
آباد بيش از  داشته كه در مقايسه با تيمار شاهد بنه فيروز

توان به تفاوت اين   نيز مي رادو برابر است كه اين موضوع
 .دو جمعيت از نظر ضخامت پوسته سخت بذر نسبت داد

 اين موضوع، نياز به قطعيت جهت ت كهقابل اشاره اس
  .باشد  ميمطالعه بيشتر

ا توان گفت كه مدت تيمار با اسيد ب  ميدر مجموع
 به نوع جمعيت بنه و ضخامت پوسته سخت بذر توجه

با در نظر گرفتن مالحظات  ضمن آنكه ،متفاوت است
، خطرات استفاده از  رعايت الگوي طبيعي،زيست محيطي

ترين  مناسب تيمار سرمااز استفاده ن، اسيد و گران بودن آ
  .باشد  مي بنهبذرهاي جوانه زنيبراي روش 

 
   مورد استفاده منابع

ــان كــازروني، ف. ق. اوجــي، م - ــور و . 1382 ،.و پيروي ــر ن اث

سرمادهي بر جوانه زني و رشد و نمو جنين بنه در شرايط            

فصلنامه تحقيقـات جنگـل و   ). In vitro( اي درون شيشه

  . 371 – 388: )2(10. رانصنوبر اي

ــابتي، ح - ــان و درختچــه.1373.ث ــران جنگلهــا، درخت . هــاي اي

  . صفحه875 .انتشارات دانشگاه يزد

بيولوژي و پراكندگي عامل زنگ بنه      . 1379 .زرقاني، ح   حمزه -

ارشد، دانـشكده كـشاورزي       نامه كارشناسي   پايان. در فارس 

  . صفحه160 .دانشگاه شيراز

مقايـسه اثـرات شـوري بـر        . 1382. مي، م و راح . حيدري، م  -

  هــاي شــيميايي    بــذر، رشــد و تركيــب  جوانــه زنــي 

و دو پايه پسته اصلي ) Pistacia mutica(هاي بنه  دانهال

)vera Pistacia .(        فصلنامه تحقيقـات جنگـل و صـنوبر

   . 357 – 370: )2(10.ايران

مؤسـسه تحقيقـات    . فلور ايران تيره پسته   . 1367 .ساز، م  خاتم -

  . صفحه25 .جنگلها و مراتع

وحـشي    اكولوژي پـسته    بررسي مقدماتي آت  . 1376 .، ا   نعمتي -

 137.دانـشگاه گرگـان   . ارشـد   پايان نامه كارشناسـي   ). بنه(

  .صفحه
- Kaska, N., AK, B.E., Ozguven, A.I. and Nikpeyma, 

Y., 1994. The effects of GA3 applications on 
Pistacia vera seed germination and seedling 
growth. Abstract Book of First International 
Symposium on Pistachio Nut: 67.  

- Zohary, D., 1996. Taxonomy of the genus Pistacia L. 
Pistacia genetic resourses. International workshop: 
1-11. 
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Abstract 
 
     Physical characteristics and the best method for germination of Pistacia atlantica and P.khinjuk seeds 
were studied in a Complete Randomized Block Design, with 4 treatments and 4 replications. The seeds of 
P. atlantica collected from Firoozabad and Neyriz while those of P. khinjuk seeds were from Mamasanie 
in Fars province. The treatments were cooling, acid, acid + cooling and control. The studied factors were 
weight, size, moisture content, germination and healthiness of seeds. Results showed that the weight of 
1000 seeds of P.atlantica from Firoozabad and Neyriz and P.khinjuk from Mamasani were 314.8 g, 
243.211 g, and 87.038 g, respectively. The means of size (length, width and thickness) of P.atlantica 
from Firoozabad was 9.3, 7.0, 5.5 mm, respectively. The size of Neyriz seeds was 9.0, 6.2, 5.3 mm and 
that of P.khinjuk from Mamasani was 6.9, 5.7, 4.6 mm. The maximum and minimum rate of germination 
in Firoozabad seeds were 76% and 20% related to acid+ cooling and control treatments. In seeds of 
Neyriz the mentioned rates were 65.5% and 38.5% related to cooling and acid treatments. The P.khinjuk 
seed lot collected from Mamasani showed no germination. 
 
Key word: Pistacia atlantica, P.khinjuk, seed, germination, treatment, acid. 
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