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   چكيده

ماه تا  6و تنژگي آن ها ممكن است . ژگي سريع نيستندبذرهاي زيتون در شرايط مطلوب، قادر به تن. استبذر مشكل ازدياد زيتون از طريق 
امروزه با . درصد متغير باشد 90تا  5ميزان تنژگي بذرهاي زيتون با توجه به نوع رقم ممكن است بين . يك سال يا بيشتر به طول انجامد

اين پژوهش به منظور . باشدهاي مناسب ضروري مينياز به پايه ندگان زيتون به استفاده از نهال پيوندي،توجه به تقاضاي روزافزون توليدكن
نتايج به دست آمده از .زني بذر زيتون رقم كرونائيكي انجام شدبررسي اثر تيمارهاي شيميايي، حذف كامل درون بر و سرمادهي بر جوانه

بر همراه با تيمار حذف كامل درون) رقم كرونائيكي(ن تيمار براي رفع خفتگي بذرهاي زيتوناثرات تيمارهاي مختلف نشان داد كه بهتري
دهي با اسيد سولفوريك در تيمارهاي شاهد، خيساندن در آب و خراش.روز بود 30گراد به مدت درجه سانتي 7-10چينه سرمايي در دماي

زني باالتري را ساعت درصد جوانه 8دهي با اسيد سولفوريك به مدت تيمار خراش.زني مشاهده نشدساعت هيچ گونه جوانه 4به مدت 
زني تيمارهاي داري براي درصد جوانههمچنين اختالف معني.ساعت نشان داد 6د سولفوريك به مدت يدهي با اسنسبت به تيمار خراش

براي بهبود تندش بذرهاي  از اين پژوهش، بر اساس نتايج بدست آمده.ساعت اسيد سولفوريك و جيبرليك اسيد مشاهده نشد 6دهي خراش
  . شوددهي اسيدي ومكانيكي به همراه چينه سرمايي پيشنهاد مي زيتون، استفاده از تيمارهاي خراش

 جوانه زني، بذر، زيتون، كرونائيكي:كليديواژگان 

 
   مقدمه

در اين راستا مديريت صحيح آب . باشدد ميمناطق خشك و نيمه خشك مانند ايران،آب يكي از مهمترين منابع محدود كننده توليدر
زيتون از ).1381ارجي، (جويي در مصرف آب از اهميت زيادي برخوردار استآّبياري در اين مناطق براي اافزايش كارايي و صرفه

سطحي هاي  هاي حاصل از قلمه ريشهنهال). 2002هادسون، (يابدطريق بذر، قلمه چوب نيمه سخت و قلمه چوب سخت افزايش مي
هاي عميق داشته و مقاوم به كم هاي حاصل از بذر، ريشهآبي و خشكي مقاومت كمي داشته،در صورتي كه نهالداشته در شرايط كم

و خفتگي )1985كريسستو، (در افزايش با بذر با مشكالتي از قبيل خفتگي فيزيكي، خفتگي مكانيكي .)1383راحمي، (آبي هستند
زني بذر رقم بر اين اساس اين پژوهش جهت تعيين تأثير تيمارهاي مختلف بر جوانه. وبه رو هستيمر) 1378هارتمن،(فيزيولوژيكي 

 .كرونائيكي صورت گرفته است

    
  ها مواد و روش

رقم كرونائيكي واقع در باغ مادري موجود در ميوه مورد نياز جهت تهيه بذر .در اهواز صورت گرفت 1387آزمايش در سال  اين
قسمت  برداشت شدند،)سبز مايل به زرد(توده هاي بذري جمع آوري شده از گياهان مادري در مرحله بالغ.هيه گرديدشهرستان جهرم ت
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براي جداسازي بذرهاي پوك از .گوشتي آنها حذف گرديد و بذرها شسته شده و در معرض هواي آزاد قرار داده شده تا خشك شدند

به منظور بررسي و برطرف ساختن خفتگي فيزيكي و مكانيكي بذرهااز تيماهاي در اين پژوهش . وري در آب استفاده شدروش غوطه
،حذف كامل )ساعت10خيساندن،(آب، )ساعت 10ميليگرم در ليتر،500(، جيبرليك اسيد)ساعت 8و6، 4(دهي با اسيد سولفوريكخراش
اين آزمايش به صورت فاكتوريل در .شد استفاده )روز30درجه سانتي گراد،  7- 10دماي (وچينه سرمايي)توسط گيره نجاري(بردرون

در طول دوره جوانه . عدد بذر كشت گرديد 25تكرار هر تكرار بود و در 4هر تيمار شامل .ريزي شدقالب طرح كامال تصادفي طرح
    .روز يكبار يادداشت برداري صورت گرفت4زني بذرها، هر 

 
  نتايج و بحث

دهي زني مربوط به حذف كامل درون بر بود و پس از آن تيمار خراشين درصد جوانهنتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه باالتر
دهي شده ساعت با اسيد سولفوريك خراش4براي بذرهايي كه مدت ).1جدول (ساعت قرار داشت 8د سولفوريك به مدت يبا اس

اين نتايج با .ونه جوانه زني مشاهده نشدساعت در آب خيسانده شده بودند،هيچ گ 10بذرهايي كه به مدت  بودند و بذرهاي شاهد و
 24نرمال در رقم هاي كرونائيكي، فرانگيونتو و پندولينو به مدت زمان  1/0ريك غليظ واز اسيد سولفبااستفاده  هايي كه باندينو پژوهش

د سولفوريك بر يبا اسدهي نتايج به دست آمده از تيمارخراش.درصد تنژگي در بذر هاي خود دست يافتند مطابقت دارد 41ساعت به 
ساعته اسيد سولفوريك گزارش 6دهي در تيمار خراش)تندش 73(آنها بهترين نتيجه را .بود)1388(خالف نتايج رستمي وشهسوار 

د سولفوريك، ميزان آسيب وارده به حدي زياد بود به جنين بذرها آسيب يساعته اس 9دهي كردندو بيان كردند كه در تيمار خراش
نتايج به دست آمده در رابطه با حذف كامل درون .ساعته اسيد سولفوريك هيچ گياهي بدست نيامد 9كردند كه در تيمار و بيان .رسيد

درصد باال  55در گزارش آنها آمده كه در اثر حذف كامل درونبر قابليت تندش بذرها تا . همسو مي باشد) 1383(بر با نتايج راحمي
باالترين )روز 68(بر همراه با چينه سرمايي مشاهده گرديدنهال در تيمار حذف كامل درونكمترين تعداد روز براي توليد دا.رفت

بيشترين ميانگين جوانه زني روزانه در تيمار .گزارش ميگردد 67/0سرعت جوانه زني در تيمار حذف كامل درونبر با چينه سرمايي 
همچنين تيمار حذف كامل درونبر باالترين .مشاهده گرديد)تهساع 8(دهي با اسيد سولفوريكبعد از آن خراش حذف كامل درونبر و

- درصد با تيمار حذف كامل درونبر و چينه سرمايي مي8/54بيشترين درصد جوانه زني .ارزش حداكثر و ارزش جوانه زني را نشان داد

نتايج اين ).2جدول(ساعته اسيدسولفوريك وخيساندن در آب هيچ گونه جوانه زني مشاهده نگرديد4دهي براي تيمار خراش.باشد
دهي زني، بر تيمار خراشتيمار چينه سرمايي در رابطه با سرعت جوانه .پژوهش با يافته هاي ابوسليم، الگاردا و وياتزيس مطابقت دارد

   . تيمار گرديد 2زني در اين داشت و سبب افزايش سرعت جوانه بر تاثيرساعته اسيد سولفوريك حذف كامل درون 8
  

 زنيمقايسه تيمارها از نظر درصدجوانه-1جدول

  تيمار     
 صفت

 اسيدسولفوريك
 ساعت 6

 اسيدسولفوريك
 ساعت 8

 جيبرليك اسيد حذف كامل درون بر

 6/6c 6/26b 1/48a 8/7c  درصدجوانه زني

  آزمون دانكن اختالف معني داري با هم ندارند% 1حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، در سطح كه  رديفهاي موجود در هر ميانگين
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  مقايسه اثر متقابل چينه سرمايي و تيمار در رابطه با صفات مورد بررسي-2جدول 
  صفت
 درصد جوانه زني  تيمار

  روز تا اولين 
 جوانه زني

  سرعت 
 جوانه زني

ميانگين جوانه 
 زني روزانه

 ارزش جوانه زني ارزش حداكثر

    
    

  
ايي

سرم
نه 
 چي

ون
بد

  

  -  -  -  -  -  g0/0  شاهد
  -  -  -  -  -  g0/0  خيساندن در آب
 4اسيد سولفوريك 

  ساعت
g0/0  -  -  -  -  -  

 6اسيد سولفوريك 
  ساعت

f2/5 c126 e04/0 f02/0 f02/0 e0005/0 

 8اسيد سولفوريك 
  ساعت

d2/23 c122  d17/0 d12/0 d13/0 d0161/0 

 b5/41 d96 b39/0 b22/0 b30/0 b0642/0  حذف درون  بر

 f8/5 a155 e04/0 f03/0 ef03/0 e0009/0  جيبرليك اسيد

    
    

    
 

يي
رما

ه س
چين

با 
  

 - - - - - g0/0  شاهد

 - - - - - g0/0  خيساندن در آب

 4اسيد سولفوريك 
  ساعت

g0/0 - - - - - 

 6اسيد سولفوريك 
  ساعت

ef0/8 d92 e08/0 ef05/0 e04/0 e0020/0 

 8اسيد سولفوريك 
  ساعت

c0/30 d91 c29/0 c18/0 c20/0 c0375/0 

 a8/54 e68 a67/0 a34/0 a40/0 a1325/0  حذف درون بر

 e8/9 b142 e06/0 e06/0 e04/0 e0025/0  جيبرليك اسيد

 .آزمون دانكن اختالف معني داري با هم ندارند% 1در سطح  كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، ستونميانگين هاي موجود در هر 

  
  

  
   كلي گيري نتيجه

تيمارهاي خراش دهي اسيدي و مكانيكي همراه با چينه سرمايي به طرز قابل مالحظه اي قادرند تندش بذرهاي زيتون را افزايش  
  .دهند
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Abstract  
The propagation of olive by seeds is a difficult job to do. Fast olive seeds germination can not be 
done even in optimum situations. The germination may begun after 6 to 12 months or even later. 
Incidence of olives seed  germination may vary between 5 to 90% depending on  cultivars. 
Nowadays, according to increasing interest to produce olive by grafting , use of  good quality 
rootstocks is necessary. The purpose of this research was to evaluate the effect of chemical 
treatments, complete  eliminating  of endocap and chilling requirment on olive cultivar seed  
germination(Koronaiki). Between different  methods of  grooming used to undue latency period of 
olive cultivar  seed  germination(koronaiki), the best outcome was related to: complete elimination 
of endocorp with  stratification period  in 7-10 degree centigerad for 30 days. With steeping in the 
water and 4 hours scarification with sulforic  acid, no seed germination was observed in control. 8 
hours sulfuric acid scarification showed great  percentage of seed germination in comparison to 6 
hour scarification.There was no significant difference between 6 hours sulforic acid  scarification 
and giberelic acid.  According to the outcomes of this research, for improving seed germination of 
olive, mechanical and acidic  scarification combined with stratification period is recommended. 
 
Keywords :GERMINATIN, OLIVE SEEDS, KORONAIKI  


