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 چکیده

 (Prunus scoparia) بذر و رشد اولیه سه ژنوتیپ بادام وحشی زنیجوانهدرجه سانتیگراد( بر  7+1در آزمایش حاضر اثر مدت زمان سرمادهی مرطوب )در دمای 

در مسجدسلیمان، ایذه و دزفول ( از درختان وحشی بادام P. scoparia)گونه بادام کوهی بذرهای )جنوب غربی ایران( مورد مطالعه قرار گرفت.  بومی استان خوزستان

موجب افزایش روز  51نشان داد سرمادهی به مدت  زنیجوانهروز سرمادهی شد. نتایج آزمایش  51و  31، 11، 1هر ژنوتیپ به مدت  بذرهای آوری گردیدند. پس از نوک چینی،جمع

درصد  71و  20، 26ی مسجدسلیمان، ایذه و دزفول به ترتیب هابرای توده زنیجوانهبیشترین درصد  یپ گردید.تو رشد اولیه دانهال هر سه ژنو روزانه زنیجوانهبذر، سرعت  زنیجوانهدرصد 

بین  داریمعنیروز افزایش یافت و تفاوت  51یا  31و وزن خشک دانهال پس از سرمادهی به مدت  ، طول ریشه و ساقهزنیجوانهی رشد دانهال هر ژنوتیپ شامل قدرت هاشاخصبود. 

روز  31و برای بذرهای مسجدسلیمان پس از  (71/53و  1و دزفول در تیمار بدون سرمادهی )به ترتیب  مسجدسلیمان یهاتودهدر  زنیجوانه قدرتوجود داشت. کمترین  هاژنوتیپ

ی هابذر و رشد اولیه دانهال زنیجوانه داریمعنیمنشا بذر به طور  و پس از حذف پوسته بذر روز 51به مدت  وجود داشت. به طور کلی نتایج نشان دادند سرمادهی( 1/65) زنیجوانه

  تحت تاثیر قرار داد. ( در استان خوزستان راP. scopariaی گونه )هاژنوتیپ

 .، بذر، منابع ژنتیکیوحشی، تکثیر، رشد بادام کلمات کلیدی:

 

Effect of Stratification on Seed Germination and Early Seedling Growth of Some 

Wild Almond (Prunus scoparia Spach.) Genotypes from Kuzestan (Iran) 

N. Fathi1, M. Heidari2*, K. Behnam Far3 

1- M.Sc. Graduate of Horticulture, Department of Horticulture, Khuzestan Agricultural Science and Natural Resources 

University, Mollasani, Khuzestan, Iran 

2- Associate Professor, Department of Horticulture, Khuzestan Agricultural Science and Natural Resources University, 

Mollasani, Khuzestan, Iran 

3- Assistant Professor, Forests and Rangelands Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources 

Research and Education Center, AREEO, Ahwaz, Iran. 

(Received: Nov. 21, 2016 – Accepted: May. 16, 2017) 

Abstract 

At present experiment, the effects of moist stratification duration (at 7+1 oC) on seed germination and early seedling 

growth of three genotype of wild almond (Prunus scoparia) from Khuzestan province (southwest of Iran) were 

investigated. The seeds of P. scoparia were selected from wild almond trees in Masjed Sloeyman, Izeh and Dezful 

regions. After tip pinching, seeds of each genotype were stratified for 0, 15, 30 and 45 days. Results of germination test 

showed that stratification for 45 days increased seed germination percentage, seed germination rate and early seedling 

growth of all three genotype. The highest germination percentage were 68, 69 and 71 for Masjed Sloeyman, Izeh and 

Dezful, respectively. Seedling growth indices of each genotype (vigor index, root and shoot length and seedling dry 

weight) were increased after stratification for 30 to 45 days and also differences among responses of genotypes were 

statistically significant. The lowest germination vigor (0 and 43.75, respectively) were observed in seeds of Masjed 

Sloeyman and Dezful without stratification after 15 days stratification and for seeds of Masjed Sloeyman (84.5) after 30 

days. Overall, results indicated that the stratification for 45 days after removal of seed coat and origin of seed 

significantly affect the germination and early seedling growth of P. scoparia genotypes form Khuzestan. 
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 قدمهم

در دنیا ایران یکی از مهمترین ذخایر ژنتیکی گیاه بادام 

ی وحشی باادام،  هاگونه عالوه بر وجود .شودمی محسوب

در ایاران شناساایی شاده    نیاز  آن ای هباین گونا   یهاورگهد

 بااادام کااوهی  .(Mozaffari & Imani, 2006) اساات

(Prunus scoparia )فرم  با ی بادام وحشیهایکی از گونه

ی منابع طبیعی هاکه در عرصهباشد ای میدرختچهرویشی 

در مناطق خشک و نیمه خشاک ایاران رویاش یافتاه و باه      

سازگاری به  و کنترل فرسایش ،تثبیت پایداری خاکدلیل 

. کاشت ایان  (Heidari et al., 2008) دارداهمیت خشکی 

در . کااربرد دارد  نیاز اطاراف شاهرها   در فضای سابز   گونه

وی گیاهاان  رپیوند ارقام محلای باادام   یرخی مناطق ایران، 

 روسااتاییان( توساا  P. scopariaخااودرو بااادام کااوهی )

امکان استفاده از این گونه باه عناوان پایاه    شود و می انجام

و یااا اسااتفاده از صاافات مناسااب در  بااادام ارقااام تجاااری 

ی باغبااانی ایاان گونااه هااای بهنااژادی، از پتانساایلهااابرنامااه

شود. بذر بادام کوهی به دلیل وجود ترکیبات می محسوب

باشاد ولای در منااطق    مای  گلیکوسیانیدی، دارای طعم تلخ

 ی طبیعیهااز عرصهروستاییان  ها توس مختلف ایران، بذر

 مصرفجوشاندن در آب نمک آوری شده و پس از جمع

عاالوه بار    . این روش مصرف باذر باادام کاوهی،   گرددمی

پروتئین، روغن  وجودافزایش درآمد افراد محلی و به دلیل 

نقاش ماوثری در بهباود کیفیات     در باذر،  و عناصر معدنی 

 تغذیه مصرف کنندگان محلی دارد.

ی این گیااه ارزش دارویای   هاآمیگدالین وجود در بذر

بادام کوهی ای هتفاوت در میزان آمیگدالین در تود دارد و

روغاان  (.Emam et al., 2014اساات ) هگاازارش شااد 

 ی دارویای دارد و هاکاربرد استخراج شده از بذر این گونه

دهای چااارب، اساااترول و ترکیباااات منباااع غنااای از اسااای

به دلیل باال بودن اسایدهای چارب    باشد.می اکسیدانیآنتی

مفیااد، شاااخص اکسیداساایونی باااال و میاازان قاباال توجااه   

 و ترکیبات فنلی روغن باذر ایان گوناه باادام     هاتوکوفرول

  تواند با روغن سایر گیاهان مانند زیتون مقایساه گاردد  می

(Lopez-ortiz et al., 2008) . و تناه   هاا شااخه از هم چنین

( Zedoزدو ) فارسای یاا   صامغ نوعی صمغ به ناام  این گیاه 

و  داردشود که سه رنا  سافید، زرد و قرماز    می استخراج

باشاد  مای  مهم ترین قندهای آن شامل آرابینوز و گاالکتوز

(Fadavi et al., 2014)  باه عناوان امولسایون کنناده و     که

 کاربرد دارد.و غذایی  حالل در صنایع دارویی

تکثیر بادام کوهی با کاشت مستقیم بذر در محل اصالی  

ی جانس پروناو    هاا مشاابه ساایر گوناه   شود ولی می انجام

(Prunus ،)     وجود پوساته ساخت و رکاود فیزیولاوژیکی از

باشااد ماای بااادام کااوهی بااذر زناایجوانااهی هااامحاادودیت

(Heidari et al., 2008; Rouhi and Rafei, 2014) ،

باادام در   تکثیر این گونهیکی از موارد مهم در مورد  بنابراین

رکود فیزیکی پوسته و رکود  فحذی هاایران بررسی روش

باشاد.  مای  بذر زنیجوانهبهبود فیزیولوژیکی رویان به منظور 

درصااد ساارمادهی، روز  51پااس از گاازارش شااده اساات  

درصاد   01تاا بیشاتر از    P. scoparia باذر گوناه   زنای جوانه

حااذف هاام چنااین گاازارش گردیااده اساات  افاازایش یافاات.

سرمادهی  و به صورت نوک چینی بذر مکانیکی اندوکارپ

تاثیر بیشتری نسبت به خراش دهی با اسیدسولفوریک غلای   

 داشاات( P.scopariaبااادام کااوهی ) بااذر  زناایجوانااهدر 

(Heidari et al., 2008)  بیشاترین   گردیاده اسات  . گازارش

روز سارمادهی   01پس از  کوهیبذر بادام  زنیجوانهدرصد 

  درجاااه ساااانتیگراد وجاااود داشااات 0-11باااذر در دماااای 

(Rouhi et al., 2005).    ،عالوه بر سرمادهی و خاراش دهای

  و نااااوک چیناااای بااااذرک جیبرلیاااااسااااید مثباااات اثاااار 

(Pejman and Heidari, 2008)     و یا حاذف پوساته و اساید

و یا اساید جیبرلیاک    (Rouhi and Rafei, 2014جیبرلیک )

(Rahemi et al., 2011)  بادام کوهی بذر  زنیجوانهبهبود بر

(P.scoparia)  گزارش شده استنیز. 

Imani ( 2111و همکاااران)   اثاار تیمارهااای پراکسااید

( را طای دوره  3GA( و اساید جیبرلیاک )  2O2Hهیدروژن )

دهی بذرهای خراش زنیجوانههفته بر  0تا  1سرمادهی بین 

   و ساه گوناه باادام وحشای     (Prunus persica)نشاده هلاو   

(P. communis, P. haussknechtii, P. scoparia مورد )
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، P. scopariaآزمایش قرار داده و گزارش دادند در گونه 

درصد پراکسید هیدروژن بارای شکساتن رکاود     1/1تیمار 

و همکااااران  Rasouli طاای دوره سااارمادهی مااوثر باااود.  

( اثر تیمارهاای آب اکسایژنه و اساید جیبرلیاک بار      1305)

 باااااذرهای بااااادون پوشاااااش چاااااوبی  زنااااایجواناااااه

  ,P. communisوناو  ) ی مختلاف جانس پر  هاا در گونه

P. haussknechtii, P. scoparia, P. persica  را طای )

ماورد بررسای قارار داده و     زنای جواناه یک دوره ده روزه 

ی ماورد بررسای تیمارهاای    هاگزارش دادند در میان گونه

 211و  111اسااایدجیبرلیک  درصاااد و 1/1ب آکسااایژنه آ

باذر گوناه    زنای جوانهمیلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را بر 

P. scoparia   ( آب داشاات در حالیکااه در تیمااار شاااهد

 .بذر انجام نشد زنیجوانه (مقطر

 باااادام کاااوهی  یهاااارویشاااگاه ازاساااتان خوزساااتان 

(P. scoparia) در منااطق باغملاک،   این گوناه  و باشد می

اندیمشک، بهبهان، مسجد سلیمان و دزفول وجود دارد. در 

 یهادانهال رویشی رشد و بذر زنیجوانهی هاتفاوتمورد 

مطالعااتی انجاام   در استان خوزساتان  ی وحشی هااین گونه

دف از آزمااایش حاضاار، مقایسااه نیاااز هاا .نگردیااده اساات

و ی بادام کوهی بومی استان خوزستان هارمایی بذر تودهس

 باشد.می بذر این گونه زنیجوانهی هابهبود روش

 هامواد و روش

زنای  آزمایش اثر تیمارهای سرمادهی بر جواناه در این 

جماع آوری   (P. scoparia) کاوهی  ی باادام هاا بذر تاوده 

)منطقاه   دزفاول شده از سه منطقه اساتان خوزساتان شاامل    

)منطقه رماه چار،    ، ایذه(شمال دزفول -سردشتلحسن اابو

 )منطقااه جریااک( و مسااجد ساالیمان (جنااوب غرباای ایااذه

از مرکااز تحقیقااات  هاار سااه تااوده بااذرهایبررساای شااد. 

تهیاه گردیاد.   )اهاواز(  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

و آب و هااوایی جغرافیااایی مشخصااات و مشخصااات بااذر 

آورده شاده   1در جادول   هاا ایان تاوده  محل جماع آوری  

عاددی   111وزن هزاردانه با شامارش هشات نموناه    است. 

بذر که یه صورت تصادفی از هر توده تهیه شده بود، انجام 

عار   . اندازه گیری طاول،  (Childiyal et al., 2009)شد

و قطار باذرها باا اساتفاده از کاولیس دیجیتاال انجاام شااد.        

آزمااایش بااه صااورت فاکتوریاال در قالااب طاار  کاماال    

ی باادام  هاا تیمار توده بادام در سه ساط  )تاوده  تصادفی با 

دزفول، ایذه و مسجد سلیمان( و تیمار سرمادهی در چهاار  

 11چهار تکرار )هر تکرار روز( در  51و  31، 11، 1سط  )

گردیاد. باا توجاه باه     نجاام  ( ادر یک ظرف پالستیکی بذر

مثبات تیماار ناوک چینای در افازایش       مشخص شادن اثار  

، در (Heidari et al., 2008) زنای باذر ایان گوناه    جواناه 

باذر   دهییش حاضر از تیمار نوک چینی برای خراشآزما

 اساتفاده شاد. پاس از ناوک چینای      و حذف اثر پوسته بذر

ساعت در زیار   25با قیچی باغبانی، خیساندن بمدت  بذرها

انجاام   و یا پاوک  آسیب دیده بذرهای آب جاری، حذف

 باذرهای  شد. برای تیمار سارمادهی، باه ترتیاب خیسااندن    

در هازار   2دقیقاه در محلاول    21نوک چینی شاده بمادت   

(، مخلوط کاردن باا شان شساته     1:1زینب+ کاپتان )نسبت 

( و قارار دادن در کیساه پالساتیکی و    3:1مرطوب )نسابت  

درجاه   17نگهداری تا مدت زماان ماورد نظار در دماای     

 دوره سرمادهی، باذرها  ردر پایان ه سانتی گراد انجام شد.

در محلول کلراکس تجاری )غلظت نایم   به مدت سه دقیقه

درصد( ضدعفونی سطحی شده و پس از شستشو باا آب و  

در ظارف پالساتیکی شافاف    آبکشی با آب مقطار،   سه بار

قارار داده  بین دو الیه کاغذ صاافی مرطاوب    دارای درب،

 باه  زنای جواناه شده و پس از مرطوب کردن با آب، بارای  

. باه  اد منتقل شادند درجه سانتیگر 121با دمای ژرمیناتور 

یاک   در فواصلجوانه زده  بذرهای روز شمارش 11مدت 

حداقل  بذرهایی با طول ریشه چه روز در میان انجام شده و

 دو میلای متاار بااه عنااوان باذر جوانااه زده محسااوب شاادند.  

بااا تقساایم درصااد  (MDG) 1روزانااه زناایجوانااهمیااانگین 

آزمایش ( بر طول دوره زمانی FGP) 2نهایی بذر زنیجوانه

(d و ) 3روزانه زنیجوانهسرعت (DGS با معکو  نمودن )

                                                           
1 Mean daily germination 
2 Final germination percent 
3 Daily germination speed 
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 روزانااااه محاساااابه گردیااااد    زناااایجوانااااهمیااااانگین 

(Abbasian and Moemeni, 2013.) 

MDG=FGP/ d                            DGS= 1/ MDG 
در  زنای جوانهبا ضرب کردن درصد  زنیجوانهقدرت 

درصد  11طول ساقه چه محاسبه شد. زمان الزم برای انجام 

و  Farooqباار اسااا  رابطااه پیشاانهادی  (T50) زناایجوانااه

 ( بر اسا  را بطه زیر محاسبه شد:2111همکاران )

T50= ti+{(N/2)- ni} *(ti-tj)/ni-nj 

N ،تعداد کل بذر جوانه زده =ni  وnj  تعداد بذر جوانه

 ،ni<N/2<njوضااااعیت زده بااااه صااااورت تجمعاااای در 

ti-tj ی هازمان )روز( به ترتیب برای شمارشnj  وni 

چاه، وزن خشاک گیاهچاه    چه، طاول سااقه  طول ریشه

 Mstat-C با نرم افزار هااندازه گیری شد. آنالیز آماری داده

ای هچناد دامنا  باا آزماون    هاا مقایساه میاانگین  انجام شده و 

 انجام شد. % 01دانکن در سط  احتمال 

 بومی خوزستان (Prunus scoparia)ی بادام کوهیهامشخصات بذر و محل جمع آوری برخی توده –1جدول 

Table 1- Seed characteristics of some wild almond (Prunus scoparia) genotypes in Khuzestan province 

 Genotype   توده
 ایذه 

Izeh 

 مسجدسلیمان

Masjed Soleyman 

 دزفول

Dezful 

56.28 50.59 55.74 
 وزن هزاردانه )گرم(

1000 Seed weight (gr) 

57.59 57.02 57.41 
 طول بذر )میلی متر(

Seed length (mm) 

50.28 50.17 51 
 عر  بذر)میلی متر(

Seed width (mm) 

48.40 48.22 48.79 
 قطر بذر)میلی متر(

Seed Diameter (mm) 

31.67.76 49.51.67 32.59.95 
 عر  جغرافیایی

Latitude 

49.74.62 31.99.83 48.81.28 
 طول جغرافیایی

Longitude 

850-950 

 

(381159), (3505393) 

450-551 

 

(359894), (3541216) 

700-800 

 

(294748), (3609003) 

 ارتفاع از سط  دریا )متر(

(X), (Y) 

Elevation (m) 

-3.9 -1.8 - 
 حداقل درجه حرارت )سیلیسیو (

Min. temperature (oC) 

46.5 41.6 29.86 
 حداکثر درجه حرارت )سیلیسیو (

Max. temperature (oC) 

28.9 25.6 24.6 
 میانگین درجه حرارت)سیلیسیو (
Mean temperature (oC) 

638 521 499.5 
 بارندگی سالیانه )میلی متر(

Annual Precipitation* (mm) 

 Long term period * دوره بلندمدت *
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 )راست: دزفول، وس : مسجدسلیمان، چپ: ایذه( استان خوزستان (P. scoparia)ی بادام کوهیهابذر توده زنیجوانه –1شکل 

Figure 1. Seed germination of wild almond (Prunus scoparia) genotypes in Khuzestan province  

(right: Dezful, middle: Masjed Soleyman, left: Izeh) 
 

 تایجن

 زنیجوانهی هابررسی نتایج تجزیه واریانس بر شاخص

( نشان داد اثار تاوده و یاا زماان     2بذر بادام کوهی )جدول 

و  %1باذر در ساط  خطاای     زنیجوانهسرمادهی بر درصد 

 زنای جواناه اثر برهمکنش توده و زمان سرمادهی بر درصد 

 معنای دار باود. اثار تاوده و زماان      %1بذر در سط  خطاای  

 سرمادهی و یا برهمکنش اثرات توده و زمان سارمادهی بار  

سرعت ، روزانه زنیجوانهمیانگین  ،زنیجوانهمیانگین زمان 

 %1در ساط  خطاای    نای زجواناه قدرت روزانه،  زنیجوانه

 معنی دار بود.

 خوزستان( P. scoparia)ی بادام کوهی هابذر برخی توده زنیجوانهی هاتجزیه واریانس اثر زمان سرمادهی بر شاخص -2جدول 
Table 2- Analysis variance the effect of stratification duration on seed germination indices in some wild almond 

(Prunus scoparia) genotypes in Khuzestan province 
 

 Variation sources   منابع تغییرات 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات
Variation sources 

انه
جو
د 
رص
د

نی
ز

 

G
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n
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زما
ن 
گی
میان

انه
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نی
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انه
جو
ن 
گی
میان

انه
وز
ی ر
زن
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D

G
 

انه
جو
ت 
رع
س

انه
وز
ی ر
زن

 

D
G

S
انه 
جو
ت 
در
ق

نی
ز

 

G
er

m
in

at
io

n
 V

ig
o
r 

2063.08 ** 24.31** 9.17** 0.01 ** 11314.78** 2 
 توده

Genotype 

3241.11 ** 42.3** 14.41** 0.387** 83972.64** 3 
 سرمادهی

Stratification 

1323.86 * 45.16** 5.88** 0.111** 7507.45** 6 
سرمادهی× توده   

Genotype× Stratification 

141.83 0.76 0.63 0.007 1308.3 36 
 خطا

Error 

 ضریب تغییرات )%( - 24.16 27.62 23.98 17.21 23.98

cv(%) 

n.s 1و  %1دار در سط  احتمال ** و * به ترتیب معنی دار،عدم اختالف معنی% 

ns : no significant difference, ** and * : Significant difference at 5% and 1% probability level, respectively.  
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بررساای نتااایج مقایسااه میااانگین اثاار تیمارهااای زمااان   

ی باادام کاوهی   هاا بذر توده زنیجوانهسرمادهی بر درصد 

( نشان داد بیشترین درصاد  3بومی استان خوزستان )جدول 

روز سارمادهی   51بذر در تاوده دزفاول پاس از     زنیجوانه

بیشاتر از   داریمعنای ( که به طاور  درصد 71وجود داشت )

بذر توده مسجد سلیمان پس از تیمارهای  زنیجوانهدرصد 

 50 و 1/31، 1روز )بااه ترتیااب  51و  11ساارمادهی صاافر، 

ی دزفول و ایذه بادون سارمادهی باود    هادرصد( و یا توده

 زنای جواناه درصد( ولی با درصاد   1/50و  1/17)به ترتیب 

نداشت. در بذرهای  داریمعنیبذر در سایر تیمارها تفاوت 

توده مسجدسلیمان بدون سرمادهی جوانه باذر انجاام نشاد    

را نسابت   زنای جوانهکمترین درصد  داریمعنیکه به طور 

 به سایر تیمارها داشت.

در  زناایجوانااهکمتاارین میااانگین زمااان الزم باارای    

باذر در آنهاا انجاام شاده باود در       زنای جوانهیی که هاتوده

 66/2روز سرمادهی وجود داشت ) 31توده دزفول پس از 

بذر در توده  زنیجوانهروز( که با میانگین زمان الزم برای 

روز( و یاا   75/3روز سارمادهی )  31مسجدسلیمان پاس از  

بذر هر سه توده پاس از   زنیجوانهمیانگین زمان الزم برای 

نداشت ولی کمتار از   داریمعنیروز سرمادهی تفاوت  51

 در ساایر تیمارهاا باود    زنای جواناه میانگین زمان الزم برای 

 .(3)جدول 

طاول  × زنای جواناه )درصاد   زنیجوانهبیشترین قدرت 

روز  51ساااقه چااه( در بااذرهای تااوده دزفااول پاااس از      

 زنای جواناه که با قادرت   ( 2/261) سرمادهی وجود داشت

روز  51ی مسجدساالیمان و ایااذه پااس از هااابااذر در تااوده

 داریمعنای تفااوت  (  5/210و  2/255)به ترتیب سرمادهی 

 زنای جواناه بیشتر از قدرت  داریمعنینداشت ولی به طور 

 .(3)جدول بود هاسایر توده در

بررسای نتاایج مرباوط باه      روزانهه:  زنیجوانهمیانگین 

( نشان داد در توده مساجد  MDGروزانه ) زنیجوانهمیانگین 

 51روزانه در تیماار   زنیجوانهسلیمان بیشترین میانگین زمان 

روز( کااه بااه طااور    25/3روز ساارمادهی وجااود داشاات )  

روزانااه در سااایر  زناایجوانااهبیشااتر از میااانگین  داریمعناای

ی سرمادهی بذر در توده مسجدسالیمان باود ولای باا     هازمان

ی ایاذه و  هاروز سرمادهی در توده 51این شاخص در تیمار 

 داریمعناایروز ( تفاااوت  36/3و  20/3 دزفااول )بااه ترتیااب

روزانه  زنیجوانهمیانگین روز سرمادهی،  11نداشت. پس از 

 داریمعنای و دزفاول تفااوت   مساجد سالیمان   ی هاا در توده

 داریمعنای روز( ولی به طاور   63/1و  1/1نداشتند )به ترتیب

 روز(. 32/2کمتر از این شاخص در توده ایذه بود )

در تاوده ایاذه، سارعت     روزانهه:  زنهی جوانهه سرعت 

روزانه بذر در تیمارهای مختلف سرمادهی تفاوت  زنیجوانه

(. در تااوده مسااجد ساالیمان، 3نداشااتند )جاادول  داریمعناای

افاازایش زمااان ساارمادهی بااذر موجااب افاازایش معناای دار   

روزانه بذر شد. این شاخص در تیمارهاای   زنیجوانهسرعت 

نداشااتند )بااه   داریمعناایروز تفاااوت  51و  31ساارمادهی 

بیشاتر از ایان    داریمعنای ( ولی به طاور  35/1و  51/1ترتیب 

 1سرمادهی بود )به ترتیب  11هد و شاخص در تیمارهای شا

روزانه باذر در   زنیجوانه(. در توده دزفول، سرعت  71/1و 

بیشاتر از   داریمعنای ( به طاور  21/1روز سرمادهی) 11تیمار 

روز در توده دزفاول   51یا  31این شاخص در تیمار شاهد و 

 ی ایذه و مسجدسلیمان بود.هاو یا سایر تیمارها در توده

بررسی  (:50Tزنی )درصد جوانه 05برای زمان الزم 

زنی در درصد جوانه 11شاخص زمان الزم برای رسیدن به 

هاای مختلاف سارمادهی    هاای باادام کاوهی در زماان    توده

( نشان داد در توده مسجدسلیمان بیشاترین زماان   3)جدول 

روز  51زنای پاس از   درصد جوانه 11الزم برای رسیدن به 

داری روز( که به طور معنای  22/3سرمادهی وجود داشت )

بیشتر از این شاخص در سایر تیمارهای سرمادهی در تاوده  

داری کمتر از شااخص  مسجدسلیمان بود ولی به طور معنی

زناای در درصااد جوانااه  11زمااان الزم باارای رساایدن بااه   

روز(.  52/3و  21/3های دزفول و ایذه بود )به ترتیاب  توده

زماان الزم بارای    در هر دو توده دزفاول و ایاذه، شااخص   

روز سارمادهی   11زنی در تیمار درصد جوانه 11رسیدن به 

داری کمتر از این شاخص در سایر تیمارهاای  به طور معنی

سرمادهی بود. در هر دو توده دزفول و ایذه، ایان شااخص   

 داری نداشتند.های سرمادهی تفاوت معنیدر سایر زمان
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 خوزستان( P. scoparia) ی بادام کوهیهابذر برخی توده زنیجوانهی هازمان سرمادهی بر شاخصاثر  -3جدول 

Table 2. Effect of stratification duration on seed germination indices in some wild almond (Prunus scoparia) 

genotypes in Khuzestan province 

 

 زمان سرمادهی )روز(  

Stratification duration (day) 
  

45 30 15 0 
 

 
 زنیجوانهدرصد  

Germination (%) 
 توده 

Genotype 
68 ab 

 
49 c 

 
31.5 d 

 
0 e 

 
Masjed soleyman 

71 a 
 

59.5 abc 
 

62.5 ab 
 

17.5 d 
 

Dezful 

69 ab 
 

61 ab 
 

57.5 abc 
 

49.5 bc 
 

Izeh 

   
 

 )روز( زنیجوانهمیانگین زمان 

Mean germination time (Day) 
    

3.38 de 
 

3.74 cde 
 

7.54 a 
 

0 f 
 

Masjed soleyman 

3.05 e 
 

2.88 e 
 

9.97 a 
 

6.55 b 
 

Dezful 

3.23 e 
 

4.59 cd 
 

4.85 c 
 

11.11 a 
 

Izeh 

 روزانه )درصد/روز( زنیجوانهمیانگین     

Mean daily germination (%G/day) 
    

3.24 a  2.33 c  1.5 d  0 e  Masjed soleyman 

3.38 a  2.83 bc  0.83 d  2.98 b  Dezful 

3.29 a  2.91 bc  2.36 bc  2.74 bc  Izeh 

     (DGS) روزانه زنیجوانهسرعت     

0.34 c  0.45 c  0.71 b  0 d  Masjed soleyman 

0.3 c  0.37 c  1.25 a  0.35 c  Dezful 

0.32 c  0.35 c  0.45 c  0.37 c  Izeh 

    (day) 50T     

3.26 b  2.83 c  1.9 d  0 e  Masjed soleyman 

3.65 a  3.26 b  1.09 d  3.48 ab  Dezful 

3.42 a  3.38 ab  1.17 d  3.49 ab  Izeh 

   
 

 زنیجوانهقدرت 

Germination vigor 
    

244.2 a 
 

155.3 b 
 

84.5 cd 
 

0 e 
 

Masjed soleyman 

285.6 a 
 

162.9 b 
 

127.1 bc 
 

43.75 de 
 

Dezful 

259.4 a 
 

168.3 b 
 

111.3 bc 
 

154.9 b 
 

Izeh 
 ندارند. داریمعنیآزمون دانکن تفاوت  %1ی دارای حداقل یک حرف مشترک، در سط  هادر هر شاخص، میانگین *

* Means in each trait followed by similar letters are not significantly different at 5% level using Duncan’s Test. 
 

بررسای نتاایج تجزیاه     ی رشهد ییاهههه:  هاشاخص

ی رشد گیاهچه بادام کوهی )جدول هاواریانس بر شاخص

سارمادهی و یاا بارهمکنش     ( نشان داد اثار تاوده و زماان   5

 ،وزن خشاک گیاهچاه   اثرات تاوده و زماان سارمادهی بار    

نسابت طاول   طاول کال گیاهچاه،    ، طول ریشه و شاخساره

 معنی دار بود. %1ریشه/شاخساره در سط  خطای 
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 خوزستان ی بادام کوهیهای رشد گیاهچه تودههاتجزیه واریانس اثر زمان سرمادهی بر شاخص -5جدول 

Table 2- Analysis variance the effect of of stratification duration on seed germination indices in some wild 

almond (Prunus scoparia) genotypes in Khuzestan province 

 
   Variation sources   منابع تغییرات
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درجه 

 آزادی
df 

 منابع تغییرات

Variation sources 

32.29 ** 400698.33** 1.32** 26.09** 39.07** 5.53** 2 
 توده

Genotype 

123.47 ** 2536769.44** 10.49** 140.87** 217.45** 11.12** 3 
 سرمادهی

Stratification 

107.43** 336511.11** 2.42** 9.73** 21.28** 1.35** 6 
سرمادهی ×توده   

Genotype× Stratification 

 (Error) خطا 36 0.43 1.21 1.33 0.12 87561.12 30.49

 ضریب تغییرات )%( - 23.55 10.25 14.36 12.82 36.33 17.85

cv(%) 

n.s 1و  %1دار در سط  احتمال ** و * به ترتیب معنی دار،عدم اختالف معنی% 

ns : no significant difference, ** and * : Significant difference at 5% and 1% probability level, respectively. 

 

بیشترین وزن خشک گیاهچه در تاوده دزفاول پاس از    

میلی گارم( کاه باا     1127روز سرمادهی وجود داشت ) 31

روز ساارمادهی  51ایاان شاااخص در تااوده دزفااول پااس از 

روز  51و  31میلاای گاارم( و یااا تااوده ایااذه پااس از  1317)

میلاای گاارم( تفاااوت  1201و  1236سارمادهی )بااه ترتیااب  

بیشاتر از وزن   داریمعنای نداشت ولی باه طاور    داریمعنی

 (.1خشک گیاهچه در سایر تیمارها بود )جدول 

ی دزفول و ایذه پاس  هابیشترین طول ساقه چه در توده

 6/3و  5روز ساارمادهی وجااود داشاات )بااه ترتیااب   51از 

بیشتر از طول ساقه چه در  داریمعنیسانتی متر( که به طور 

چاه در  بیشاترین طاول ریشاه     (.1بود)جادول   هاسایر توده

روز سارمادهی وجاود    51ی تاوده ایاذه پاس از    هاگیاهچه

سانتی متر( کاه باا طاول ریشاه چاه در تاوده        7/11داشت )

سانتی متر( و یا طول ریشه چه  7/11روز) 51دزفول پس از 

 31در هر سه تاوده مسجدسالیمان، دزفاول و ایاذه پاس از      

سانتی متار(   1/11و  3/11، 3/11روز سرمادهی ) به ترتیب 

بیشاتر از   داریمعنینداشت ولی به طور  داریمعنیوت تفا

 (.1طول ریشه چه در سایر تیمارها بود)جدول 

بیشااترین نساابت طااول ریشااه چااه بااه ساااقه چااه در      

روز سارمادهی   31ی توده دزفول و ایذه پاس از  هاگیاهچه

براباار( کااه بااا ایاان نساابت در تااوده    1/5وجااود داشاات )

برابار( و یاا    1/3)روز سارمادهی   31مسجدسلیمان پاس از  

برابار( تفاااوت   2/3روز سارمادهی )  11تاوده ایاذه پاس از    

بیشاتر از نسابت    داریمعنینداشت ولی به طور  داریمعنی

 (.1طول ریشه چه به ساقه چه در سایر تیمارها بود)جدول 

بیشترین وزن خشک گیاهچه در تاوده دزفاول پاس از    

باا  میلی گارم( کاه    1127روز سرمادهی وجود داشت ) 31

روز سارمادهی )باه    51یا  31وزن خشک توده ایذه پس از 
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ی دزفاول  هاا میلی گارم(، و یاا تاوده    1201و  1236ترتیب 

میلاای گاارم( تفاااوت    1317روز ساارمادهی ) 51پااس از 

بیشاتر از وزن   داریمعنای نداشت ولی باه طاور    داریمعنی

 (.1)جدول  خشک گیاهچه در سایر تیمارها بود

 خوزستان( P. scoparia)های بادام کوهی های رشد اولیه دانهال تودهزمان سرمادهی بر شاخصاثر  -1جدول 

Table 2. Effect of stratification duration on early seedling growth in some wild almond (Prunus scoparia) 

genotypes in Khuzestan province 

 

 زمان سرمادهی )روز(  

Stratification duration (day) 
  

45 30 15 0  
 وزن خشک دانهال )میلی گرم(  

Seedling dry weight (mg) 

 توده 

Genotype 
1025 bcd  795 cde  710 de  0 g Masje soleyman 

Dezful 
Izeh 

1317 ab  1567 a  520 ef  165 fg 
1295 ab  1238 abc  697.5 de  445 efg 
 طول ریشه چه )سانتی متر(  

Root length (cm) 

  

8.4 b  11.3 a  6.6 cd  0 e  Masjed soleyman 
10.7 a  11.3 a  5.2 d  6.7 bcd  Dezful 
11.7 a  11.1 a  7.1 bc  6.1 cd  Izeh 
 طول ساقه چه )سانتی متر(    

Shoot length (cm) 

    

3.5 b  3.2 c  2.68 d  0 h  Masjed soleyman 
4 a  7.2 d  2.03 e  2.5 g  Dezful 

8.3 a  2.7 d  2.2 f  2.7 d  Izeh 
 طول ریشه چه/ساقه چه    

Root/shoot length 
    

2.3 c  3.5 a  2.5 c  0 d  Masjed soleyman 
2.6 bc  4.1 a  2.58 bc  2.68 bc  Dezful 
3 bc  4.1 a  3.2 abc  2.2 c  Izeh 

 داری ندارند.آزمون دانکن تفاوت معنی %1های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سط  *در هر شاخص، میانگین

* Means in each trait followed by similar letters are not significantly different at 5% level using Duncan’s Test. 
 

 بحث

در آزماااایش حاضااار اثااار تیمارهاااای سااارمادهی بااار 

ی رشاد  هاا بذرهای نوک چینی شده و شااخص  زنیجوانه

سه توده بادام ( P. scopariaی بادام کوهی )هااولیه دانهال

ماورد بررسای قارار گرفات.     کوهی باومی اساتان خوزساتان    

بذرهای توده مسجد سلیمان،  نشان دادند نیاز سرمادهینتایج 

ی دزفول و ایذه باود زیارا   هابیشتر از نیاز سرمادهی بذر توده

باذر در   زنای جواناه روز سرمادهی، درصاد   31و  11پس از 

ی هاا کمتار از تاوده   داریمعنای توده مسجدسلیمان باه طاور   

اگرچااه تیمااار ساارمادهی   (.3دزفااول و ایااذه بااود )جاادول  

مرطوب به تنهایی و یا همراه با تیمارهای مختلف رفع رکاود  

فیزیکی پوسته به عنوان یک روش شناخته شده بارای بهباود   

( Prunus) ی مختلاف جانس پروناو    هاا گوناه  زنای جوانه

ولای   (،Grisez et al., 1974گیارد ) مای  مورد استفاده قرار

بذر گونه بادام  زنیانهجو زنیجوانهاثر سرمادهی در بهبود 

ده اطالعاات محاادودی منتشار شاا   (P. scoparia)کاوهی  

 ;Heidari et al., 2008; Rahemi et al., 2011اسات ) 

Pejman and Heidari, 2008.)   با توجه به اینکه مشاخص

وجود اندوکارپ سخت و ضخیم باه هماراه    گردیده است
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باذر   زنیجوانهوجود مواد بازدارنده، عوامل محدود کننده 

 Rouhi andباشاند ) می (P. scopariaگونه بادام کوهی )

Rafei, 2014; Heidari et al., 2008; Pejman and 

Heidari, 2008 هم چنین ،)Rasouli  ( 2016و همکااران )

کااه  P. scopariaگاازارش دادنااد در بااذرهای گونااه  نیااز

باذر   زنای جواناه آنها حاذف شاده باود،     اندوکارپ چوبی

بر اساا  روش پیشانهادی    در آزمایش حاضر،اانجام نشد. 

( بذرها ناوک  Heidari et al., 2008حیدری و همکاران )

تااا اثاار بازدارناادگی فیزیکاای پوسااته باار   چیناای گردیدنااد

. بنابراین نتایج آزمایش حاضار  بذر حذف گردد زنیجوانه

باذرهای ناوک    زنیجوانهی هادر مورد تفاوت در شاخص

ی بادام کوهی بومی خوزساتان ناشای از   هاتوده چینی شده

 باشد.می هابذرهای این توده تفاوت در نیاز سرمادهی

 نیاز سرماییت قبلی وجود تفاوت در اگرچه در مطالعا

 ;Rahemi et al., 2011) (P. scopariaبادام کوهی ) بذر

Pejman and Heidari, 2008 ; Heidari et al., 2008 ) و

 ی مختلاااف باااادام وحشااای در ایاااران   هااااساااایر گوناااه

(Khaledi et al., 2012; Rahemi et al., 2011 )  ماورد

 P. scopariaگرفتاه اسات و در ماورد گوناه     مطالعاه قارار   

درصاد بارای    1/1استفاده از تیمارهاایی مانناد آب اکسایژنه    

  شکساااتن دوره رکاااود باااذر پیشااانهاد گردیاااده اسااات     

(Rasouli et al., 2016 ،)   ولاای در مااورد مقایسااه اثاار

ی باادام منطقاه   هاا تاوده  زنای جواناه تیمارهای سرمادهی بر 

احتمااال یکای از   خوزستان گزارشی منتشر نگردیده است. 

ی باادام باومی   هاا دالیل وجود تفاوت در نیاز سرمایی توده

قبال از   میزان متفاوت مواد بازدارنده باذر  تجمعخوزستان، 

باا   باشاد. مای  نمو باذر  و طی دوره رشد وشروع سرمادهی 

تغییاارات هورمااونی  در معناای دار تفاااوتتوجااه بااه اینکااه 

)شامل کاهش میازان اسیدابساایزیک و افازایش در میازان     

جیبااارلین(، فعالیااات آنزیمااای )آمااایالز و پراکسااایداز( و  

فروکتاااوز و  ی گلااوکز و ترکیبااات بیوشاایمیایی )قناادها   

 ( در بااذرهای برخاای ارقااام بااادام اهلاای      پااروتئین کاال 

(Prunus dulcis و دو گوناااه باااادام وحشااای ) شاااامل  

A. Arabica  وA. elangifolia  باذر   زنای جواناه در مرحله

 .(Rasouli et al., 2014) ماورد تاییاد قارار گرفتاه اسات     

توان بخشی از نتایج آزمایش حاضار در ماورد تفااوت اثار     می

باذر و رشاد دانهاال را باه      زنیجوانهی هاسرمادهی بر شاخص

تفاوت در ترکیبات غذایی و هورماونی باذرها نسابت داد کاه     

این موضاوع نیاز م تواناد باا شارای  جغرافیاایی محای  رشاد         

اهمیت تاثیر شرای  جغرافیاایی   گیاهان مادری در ارتباط باشد.

ی دیگار گیااهی   هاا باذر در گوناه   زنای جوانهبر کیفیت بذر و 

( Kitzmiller, 2005; Childiyal et al., 2009) مانند کااج 

 بااه همااین دلیاال پیشاانهاد .مااورد تاییااد قاارار گرفتااه اساات

 ی وحشی باادام هاگردد ترکیبات بازدارنده بذر در تودهمی

( کاه از منااطق مختلاف جغرافیاایی     P. scoparia) وهیکا 

در ماورد   مورد مقایسه قرار گیرد. ،جمع آوری گردیده اند

در  P. scopariaی هاا بازدارنده بذر گونه مقایسه ترکیبات

 . یکای از ماواردی کاه   ایران گزارشی منتشر نگردیده است

باذر را   زنای جواناه تواند اهمیت اثر ماواد بازدارناده بار    می

مشااخص سااازد، باارهمکنش تیمارهااای ساارمادهی و اسااید 

اسااید  اثاارباشااد. ماای جیبرلیااک باار دوره ساارمادهی بااذر 

ای هکوتااااه شااادن دوره سااارمادهی باااذر رجبیرلیاااک بااا

 گاااازارش گردیااااده اساااات( P. khinukکلخوناااا  )

(Baninasab and Rahemi, 2008).    باا توجااه باه اینکااه

گزارش گردیده است کااربرد اساید جیبرلیاک باه هماراه      

یااا ( و Rouhi and Rafei, 2014تیمااار حااذف پوسااته )

 کااااربرد اساااید جیبرلیاااک باااه هماااراه تیماااار سااارمادهی 

(Pejman and Heidari, 2008 )  و یااا اسااید جیبرلیااک

(Rahemi et al., 2011)   باذر گوناه باادام     زنای جواناه بار

هاام چنااین   ( اثاار معناای دار دارد، P. scopariaکااوهی )

ی باادام وحشای   هاا مشخص گردیده است در برخی گوناه 

، سارمادهی موجاب   A. elangifoliaو   A. Arabica شامل

افازایش جیبارلین گردیاد    کاهش میزان اسید ابساایزیک و  

(Rasouli et al., 2014 ،)   اهمیاات مطالعااه ترکیبااات

 ی مختلاااف باااادام کاااوهی هاااابازدارناااده باااذر در تاااوده

(P. scoparia)  ی هاا و مقایسه ترکیبات بازدارنده در تاوده

مختلف بادام کوهی در استان خوزستان برای تعیین اهمیت 

وشیمیایی و اثر شرای  جغرافیایی محی  رشد بر ترکیبات بی
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 شود.می مشخص هاهورمونی بذر

باذر ایان    زنای جواناه تفااوت در  یکی دیگر از دالیال  

 ، احتمااال تفااوت در میازان ترکیباات ذخیاره باذر      هاا توده

ی هاا پاروتئین وجاود تفااوت در   با توجه به اینکه باشد. می

( و سااایر P. scopariaبااادام کااوهی ) در بااذر  ذخیااره

 گازارش گردیاده اسات    ایاران در  ی باادام وحشای  هاتوده

(Emam et al., 2014; Zeinalabedini et al., 2002)،  به

تفاوت در میزان ذخایر غذایی باذر   اثر د بررسیرسمی نظر

بااذر  زناایجواناه و یاا چرباای باار   مانناد ترکیبااات پروتئیناای 

تواناد اطالعاات بیشاتری    می ی مختلف بادام کوهیهاتوده

در دو گونه بادام وحشای   .دهددر این زمینه در اختیار قرار 

، تفاوت در A. elangifoliaو   Arabicaبومی ایران شامل 

کل و اسیدآمینه  میزان قتدهای گلوکز و فروکتوز، پروتیئن

پاارولین در مرحلااه قباال از ساارمادهی و پااس از ساارمادهی 

نتاایج   (.Rasouli et al., 2014گازارش گردیاده اسات )   

ی رشاد  هاا شااخص در ماورد تفااوت در   حاضار  آزمایش 

و نسبت  ساقه چه )شامل طول ریشه چه و یا رویشی دانهال

ی مختلف باادام  هاآنها، وزن خشک گیاهچه( دانهال توده

اط اند با این موضوع در ارتبتومی نیز( 1خوزستان )جدول 

( 2115و همکاااران ) Rasouliبااا توجااه بااه اینکااه   باشااد. 

غلظات  افازایش در   گزارش دادند پس از سارمادهی باذر،  

فروکتوز و گلوکز در بذرهای سرمادهی شاده ارقاام باادام    

اهلی و دو گونه بادام وحشی را گزارش دادند و هم چناین  

با توجه به اینکه دسترسای رویاان باه ماواد غاذایی ذخیاره       

 ،باشاد مای  فازایش سارعت رشاد دانهاال    عامل مهمای در ا 

در تاااوده باااادام کاااوهی جماااع آوری شاااده از  احتمااااال 

، باذرها  ه دلیل برطرف نشدن نیازسارمادهی بمسجدسلیمان 

تجزیه مواد بازدارنده در بذر باه میازان کاافی انجاام نشاده      

به دلیل محدودیت در تامین مواد غذایی مورد نیااز   است و

رشاد اولیاه    باذر،  زنای جوانهرشد رویان و کند شدن روند 

ی هاا مقایساه شااخص  دانهال تحت تاثیر قرار گرفته اسات.  

ی باادام کاوهی باومی    هاا باذر در تاوده   زنای جوانهسرعت 

( نیز نشان داد میانگین زمان الزم بارای  3خوزستان )جدول 

 زنای جواناه میانگین  روزانه و زنیجوانه، سرعت زنیجوانه

روز سرمادهی کاه   51یا  31روزانه در هر سه توده، پس از 

در بیشترین میازان خاود باود،     هااین توده زنیجوانهدرصد 

(، ولای در تیمارهاای   3نداشت )جادول   اریدمعنیتفاوت 

بذر انجام  زنیجوانهبدون سرمادهی که توده مسجدسلیمان 

 زناایجوانااهروز ساارمادهی، درصااد  11پااس از نشااد و یااا 

ی دزفااول و ایااذه داشاات،   هاااکمتااری نساابت بااه تااوده  

بذر در توده مسجدسالیمان   زنیجوانهی سرعت هاشاخص

 داشاات  داریناایمعی دزفااول و ایااذه تفاااوت هااابااا تااوده

 (.3)جدول 

یکاای دیگاار از دالیاال احتمااالی وجااود تفاااوت در     

ی رشد گیاهچه مانند طول ریشه چه و ساقه چاه  هاشاخص

ی بادام کوهی خوزستان هادر توده و وزن خشک گیاهچه

ترکیباااات  تفااااوت درناشااای از تواناااد مااای (1)جااادول 

ی مختلاف باادام   هاا تاوده دهنده بذر و انادازه باذر   تشکیل

آزمااایش حاضاار در مااورد مقایسااه  نتااایج  باشااد. کااوهی

نیاز   (1جادول  خصوصیات بذر هر سه توده بادام کاوهی ) 

تاوده مساجد سالیمان وزن هزارداناه کمتار از      در نشان داد 

اثاار در مااورد مقایسااه   ی ایااذه و دزفااول بااود.  هاااتااوده

ی مختلاف  هاا رشد رویشی دانهال تودهخصوصیات بذر بر 

( تاااکنون گزارشاای منتشاار  P. scopariaکااوهی )بااادام 

ی مختلاف  هاا نگردیده است ولی تفاوت رشد دانهال گونه

ماورد  ی وحشی بادام در ایاران  هابادام کوهی و سایر گونه

  ;Khaledi et al., 2012اساات ) تاییااد قاارار گرفتااه  

Rahemi et al., 2011.) 
گردد در مطالعات بعدی ارتباط بین شرای  می پیشنهاد

گیاهان مادری بر نیاز سرمایی بذر، ترکیباات  محیطی رشد 

( و P. scopariaتشاکیل دهناده باذر گوناه باادام کاوهی)      

ی مختلاف باادام کاوهی    هاا ی تاوده هاا قدرت رشد دانهال

 زیاارا تکثیاار بااادام کااوهی    مااورد مطالعااه قاارار گیاارد.   

(P. scopariaدر شرای  طبیعی با بذر انجام )  گاردد و مای 

ی هاا و یاا تانش   انجام این مطالعات در تعیین اثر تغییر اقلیم

، در شرای  طبیعای  هابر قابلیت تولید بذر این گونه محیطی

کیفیت بذر و ارتباط آن با توانایی تکثیر با باذر در شارای    

 طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
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 ییری کلینتیجه

در آزمااایش حاضاار اثاار تیمااار زمااان ساارمادهی باار    

بذر و رشد اولیاه دانهاال ساه تاوده      زنیجوانهی هاشاخص

بومی استان خوزستان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان 

روز  51داد سرمادهی بذرهای نوک چینی شاده باه مادت    

بذر شامل  زنیجوانهی هاموجب افزایش معنی دار شاخص

، زنای جواناه ، میاانگین زماان الزم بارای    زنای جوانهدرصد 

ی رشد هاو یا شاخص زنیجوانه، قدرت زنیجوانهسرعت 

رویشی دانهال مانند وزن خشک دانهال و طاول شاخسااره   

بذر و  زنیجوانهی هاگردید. با توجه به تفاوت در شاخص

روز  51تا  31ی بومی خوزستان پس از هارشد دانهال توده

گاردد  مای  سرمادهی بذرهای ناوک چینای شاده، پیشانهاد    

 ی باادام کاوهی باومی   هاا باذر تاوده   زنیهجوانبرای بهبود 

اساتان خوزساتان، پاس از     دزفول، مسجدسلیمان و ایذه در

روز سرمادهی بذر انجام  51تا  31نوک چینی بذر، حداقل 

 گردد.
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