
  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  2225989: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

 

  

 

  ها ترین یافته مهم

باعث کاهش تمام فاکتورهاي  توس ندارد بلکه  بذوراستراتیفه نه تنها تاثیري بر رفع خواب فیزیولوژیکی ◄
 .که افزایش طول مدت استراتیفه رابطه مستقیمی با کاهش این فاکتورها دارد طوري هشود بزنی می وانهج

زنی، زمانی  زنی و انرژي جوانه زنی فقط به نور نیاز دارند اما در سایر صفات شامل سرعت جوانه بذور براي جوانه ◄
 . بهتري حاصل شدکه قبل از کاشت خیسانده شدند نتایج

زنی و همچنین صفات رویشی،  دلیل عدم حصول نتایج مثبت در درصد و سرعت جوانه تیمار نیترات پتاسیم به ◄
 .مناسب نبود

  .تواند مفید باشد میppm 50زنی باالتر و صفات رویشی بهتر، اعمال تیمار جیبرلیک اسید  براي حصول به جوانه ◄

 زنی و رویشی توس، خواب بذر، صفات جوانه : کلیديهاي واژه

 91- 306- 114  طرح تحقیقاتی به شناسه :منبع یافته

  امیر کردعلیوند- نور  وحیده پیام ):گان(نویسنده
 

  Betula pendula زنی بذور بررسی عوامل موثر در بهبود جوانه :عنوان
  

  91-306-114 :شماره

 30/10/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  )ا، جداول و سایر مستنداته مل بر شکلمشت(اطالعات تکمیلی 
، نمک نیترات )ppm (150 و 100، 50هاي   با غلظت GA3، هورمون) هفته9 و 6، 3مدت  به(استراتیفیکاسیون سرد 

کار گرفته شد تا  هعنوان شاهد ب  بهنور ساعته و 24  درصد و تیمار خیساندن25/0 و 2/0، 1/0هاي با غلظت) Kno3(پتاسیم 
زنی، میانگین  ارزش جوانهزنی،  انرژي جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شامل درصد جوانهزنی  صفات جوانه. دست آید یمار بهموثرترین ت

 قرار گیري  مورد اندازهچه، طول گیاهچه و وزن بایومس گیاهچه چه، طول ساقه طول ریشهو صفات رویشی شامل  زنی روزانه جوانه
تواند  می 50ppmرویشی بهتر، اعمال تیمار جیبرلیک اسید باالتر و صفات زنی  ه جوانهنتایج نشان داد براي حصول ب. گرفت

استراتیفه . زنی فقط به نور محتاج می باشند رسد بذور توس جهت غلبه بر خواب سطحی و جوانه نظر می مفید باشد؛ اگرچه به
  ).1 شکل( گردد  مربوطه ارائه مینمودارهايخی از بر. زنی و هم در صفات رویشی تاثیر نامطلوب داشت بذور هم در صفات جوانه

  

  
  .طول گیاهچه در تیمارهاي مختلف. زنی ب درصد جوانه. الفهاي  مقایسه میانگین - 1شکل 

  اهمیت موضوع
شانس موفقیت تولید نهال مناسب را از نظر کمی و زنی بذرها  بهبود عوامل مؤثر بر افزایش سرعت و قدرت جوانه

و بذور توس داراي خواب سطحی بوده . شود جنگلکاري موجب میهاي کیفی افزایش و نیز استقرار بهتر آن را در عرصه
اي روبروست؛ غلبه بر خواب بذر حتی اگر سطحی  طور نهالستان با مشکالت عدیده زاداوري آن در عرصه طبیعی و همین

  . توس موثر باشدو عملکرد اولیه بذور زنی  تواند در صفات مربوط به جوانه میباشد 

  )شرح مساله(مقدمه 
Betula pendula با توجه به . هاي اولیه خزري و رو به انقراض است یکی از سه گونه توس در ایران، باقیمانده جنگل
هاي این گونه،  هاي شمال کشور، جهت حفاظت و مدیریت اصولی رویشگاه هاي توس در جنگل تخریب شدید رویشگاه

اولین گزارش علمی ارائه شده در این مطالعه . رسد این گونه ضروري به نظر میهاي تکثیر جهت احیاء روششناخت
  .باشد مورد تکثیر جنسی این گونه در ایران می


