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 چکیده
بلوط و صفات بنيه اوليه بذر  درصد سبز شدن يات مورفولوژيک،خصوص بربذر  أبررسي اثر مبد ،هدف از انجام اين تحقيق

( جنگلي حوزه زاگرس جنوبي مبدأاز چهار رويشگاه ) بذرهادر نهالستان بوده است.  (.Quercus brantii Lindl) ايراني
 و آوري جمع سطح دريااز باالتر متر  2188و  1588، 1188،  658بويراحمد و فارس( واقع در ارتفاعات  و يلويهگهاي که )استان

در سه تکرار کاشته  و متر از سطح دريا( در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي 1788باريک فارس ) آب ،روستادر نهالستان شهيد 
 (، سبز شدنهزار دانه)طول بذر، قطر بذر و وزن  بذرمورفولوژيک  صفات رويبر  بذرها مبدأ اثره نشان داد ک نتايج .ندشد

)طول ساقه، وزن خشک ساقه، وزن  هاي رشد نونهال مشخصه ، سرعت سبز شدن و ميانگين مدت سبز شدن(،)درصد سبز شدن
بيشترين مقدار صفات طول ساقه، وزن خشک برگ، . (p<0.01) استدار  خشک برگ و سطح برگ( و شاخص بنيه گياهچه معني

همبستگي ارتفاع از سطح متر( بود.  658) پايينارتفاع  بذرهايسطح برگ و شاخص بنيه گياهچه مربوط به  ،وزن خشک ساقه
 دار بود گيري شده منفي و معني  و با ديگر صفات اندازه (p<0.01)دار  بذر با ميانگين مدت سبز شدن مثبت و معني مبدأدرياي 

(p<0.01نظر به اين .) چه که درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، ميانگين مدت سبز شدن، طول ساقه و شاخص بنيه گياه
از ارتفاع پايين  بذرهايتوان اظهار داشت که  مي ،گردند محسوب مي در مراحل ابتدايي رشد عنوان معيارهاي ارزيابي بنيه بذر به

 هستند. تر اين لحاظ مناسب

 
 .، مورفولوژي بذربذر مبدأ، سبز شدندرصد  ،اوليه بذر : بلوط ايراني، بنيهکليدی های هواژ
 

 مقدمه
هاي  برداري فراوان و بهره هاي دخل و تصرف دليل به
از مساحت جنگلهاي مناطق رويشي  تدريج هبرويه،  بي

)جنگلهاي غرب کشور( کاسته شده و تجديد  زاگرس
 دليلهمين  بهحيات در اين جنگلها به مخاطره افتاده است. 

الزم است تا هرچه زودتر با اعمال روشهاي مديريت 
و کيفيت اين علمي و جامع از کاهش نگران کننده سطح 

کاري  جنگلو با استفاده از عمليات  شده منابع جلوگيري

 که جا آناز  اين منابع ارزشمند تقويت و احياء گردد.
ترين روش مورد استفاده در احياء جنگل در اين  ل متداو

افزايش منظور  تا بهالزم است  ،باشد مناطق بذرکاري مي
لستان در در نها قبالً ،کاري هاي جنگل وري عرصه بهره
هاي بذر و نهال  ويژگي رويبر بذر  مبدأتأثير  مورد

نيل به اين مهم مستلزم بنابراين  .حاصل شودشناخت کافي 
باشد که در ساليان اخير ذهن بسياري  تحقيقات علمي مي

 . خود معطوف نموده است بهاز محققان را 
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اي در  هاي تحقيقاتي که نقش عمده يکي از زمينه
کاري  هاي جنگل ذر( مناسب براي پروژه)ب انتخاب عناصر

است. به بيان ديگر بذر  مبدأاثر آزمون  ،کند ايفا مي
لحاظ  بهبذر  برتر مبدأاغلب براي تعيين بذر  مبدأآزمايش 

زاده و  )يوسف باشد مي نهالها بيشترماني و رشد  زنده
 مبدأتوان اثر  در واقع از اين طريق مي (.1365 ،همکاران

 مراحل ابتدايي رشد در صفات بنيه بذر درروي بر  را بذر
استقرار ه بذر و يبين بن از طرفيدست آورد. ب نهالستان
در توسعه گياه  ياولين مرحله اساسي و ضرورکه گياهچه 
جا که  از آن .همبستگي زيادي وجود دارد ،باشد ميعرصه 

 طي استقرار گياهچه با شرايط طبيعي که بعضاً هابذر
صفاتي نظير درصد سبز ، ندسته وبروباشد، ر نامساعد مي

، طول گياهچه، وزن خشک و سرعت سبز شدن ،شدن
 هاي ارزيابي بنيه بذر عنوان شاخص به شاخص بنيه گياهچه

ي، ي)تقوا باشند مطرح مي مراحل ابتدايي رشد در عرصهدر 
1365). 

روي خصوصيات بر بذر  مبدأدر ارتباط با اثر 
در  هاي جنگلي ر گونهبذ بنيه اوليهصفات  مورفولوژيک و

 . از جملهنهالستان مطالعات زيادي صورت گرفته است
Kundu & Tigerstedt (1997)  بذر  مبدأگزارش کردند که

 ،)طولوي صفات مورفولوژيک بذر ري بر دار معني تأثير
 رشد نهال هاي مشخصهزني و  قطر و وزن بذر(، جوانه

تأثير  بذر مبدأداشته است.  Azadirachta indicaگونه 
زني  روي صفات مورفولوژيک بذر، جوانهي بر دار معني

زني(  زني و توانايي جوانه  زني، سرعت جوانه )درصد جوانه
در يک دوره  Jatropha curcas و صفات رشد نونهال

از جمله طول و وزن خشک آن  ماهه پس از کاشت  شش
 Cecil & Fare. (Ginwal et al., 2005) داشته است

 Quercus هاي گونه بذرهايروي بر طالعه با م (2002)

phellos و Q. shumardii هاي  نتيجه گرفتند که نونهال
هاي  تر نسبت به نونهال حاصل از بذرهاي مناطق گرم

 .حاصل از بذرهاي مناطق سردتر رشد بيشتري داشتند
Tilki & Alptekin (2005)  روي خصوصيات بر با مطالعه

آوري شده از  جمع Quercus aucheriمورفولوژيک بذر 
طور  بهنتيجه گرفتند که صفات بذر مختلف  مبدأسه 
 است، اما در سه پروونانس متفاوت بوده يدار معني

هاي  بذر و مشخصه داري بين اندازه همبستگي معني
 Masaka همچنين در اين ارتباط .ردوجود ندازني  جوانه

 رويبر داري  بذر اثر معني مبدأگزارش کرد که  (2003)
اندازه بذر، درصد سبز شدن، ميانگين مدت سبز شدن و 

 داشته است. Quercus dentateارتفاع نهالهاي گونه 
عنوان  اندازه بذر را به Lehtila & Ehrlen (2005) همچنين
 اند. تعيين کيفيت بذر شناسايي کرده برايشاخصي 

هاي  گونه از روي برخيبر در اين ارتباط در ايران نيز 
عاتي صورت گرفته است. از جمله اسپهبدي و جنگلي مطال
نهال بارانک  بذر و رويبر ( الف -1365همکاران )

(Sorbus torminalis ) زني و  کردند که جوانهگزارش
در مناطق سردتر )ارتفاعات کوهستاني(  آنها ماني زنده

بذر  مبدأو  تر( بوده تر )ارتفاعات پايين کمتر از مناطق گرم
روي صفات مورفولوژيک بذر داشته  برداري  تأثير معني

 همچنين ايشان در تحقيقي ديگر گزارش کردند که است.
روي صفات مورفولوژيک بذر بر داري  بذر تأثير معني أمبد

طبري و . (ب -1365 )اسپهبدي و همکاران، داشته است
بردند که طول   اي پي ( نيز طي مطالعه1365همکاران )

افرا هاي  کل نهال ساقه، وزن ساقه، وزن برگ و وزن
از  بيشتر، تر حاصل از بذرهاي ارتفاعات پايين)پلت( 

  ارتفاعات باالتر بوده است.
روي بذر بر کنون تحقيقي  زمينه تااين در بنابراين 

به  عروف( م.Quercus brantii Lindl)برودار  درخت
 درختصورت نگرفته است.  ،بلوط ايراني يا بلوط غرب

اجتماعي و  -ولوژيکي، اقتصادياز نظر اکبلوط ايراني 
بيش از  هاست که ترين گونه حفاظتي يکي از با ارزش

 دادهرا تشکيل هاي غرب )زاگرس( جنگل مساحت نيمي از
 اي نقش عمدهاحياء مناطق تخريب يافته  درتواند  و مي

ترين روش مورد استفاده  که متداول ايفا نمايد. نظر به اين
از اين باشد،  ذرکاري ميدر احياء جنگل در اين مناطق ب
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ناپذير  مناسب اجتناب مبدأاز  و تهيه بذر با بنيه قويرو 
قبل از  کند تا کمک ميبانان  است. اين موضوع به جنگل

اطالعات  ،کاشت از وضعيت نهاده پايه که همان بذر است
 کافي حاصل کنند. 

زاد  وجود مشکالتي نظير کمبود درختان مادري دانه
ي زاگرس، تناوب سال بذردهي، وجود برودار در جنگلها

آفات و امراض فراوان و مشکالت نگهداري بذر آن در 
طوالني مدت سبب شده است تا تهيه بذر با کيفيت خوب 

هاي توليد نهال و احياء جنگل اغلب با مشکل  برنامه براي
بلوط ايراني  بذرهايدر اين تحقيق بنابراين روبرو شود. 

هاي زاگرس مختلف جنگل آوري شده از ارتفاعات جمع
و فارس( پس از بررسي  احمدو بوير يلويهگجنوبي )که

صفات مورفولوژيک در نهالستان کاشت گرديد تا با 
مورد ارزيابي قرار  بنيه بذر ،صفات گياهچهگيري  اندازه
بر بذر  مبدأهدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر . گيرد

ط ايراني در روي صفات مورفولوژيک و بنيه اوليه بذر بلو
 نهالستان بوده است.

 

 مواد و روشها
بلوط ( مبدأ)توده جنگلي  چهار انجام اين تحقيق براي

ايراني از ارتفاعات مختلف زاگرس جنوبي واقع در 
 احمد و فارس با مشخصاتو بوير يلويهگهاي که استان

از هر . ندشناسايي شد 1و شکل  1در جدول  ذکر شده

بذرگيري  برايزاد سالم  درخت مادري دانه 18توده 
 & Mamo et al., 2006; Tilki) ندانتخاب گرديد

Alptekin, 2005) . (مبدأتوده )هر  دردر اواخر آبان، 
با يکديگر  آوري و جمعدرختان انتخابي از روي  بذرها

 آسيببذرهاي  به آزمايشگاه انتقال يافتند.مخلوط شده و 
دور  ،آب روي سطحبر مانده  ديده توسط حشرات و باقي 

 .(Bonner & Vozzo, 1987) ريخته شدند
هاي باشت، ممسني، تنگ مبدأ بذرهايميزان قوه ناميه 

زالو در آزمايشگاه )درون دستگاه ژرميناتور  تامرادي و آب
ساعت روشنايي در  6گراد و  درجه سانتي 25با دماي 

 دست آمد.بصد  در 85و  38، 38، 33ترتيب  روز( به شبانه
سالم تا موقع استفاده در سردخانه در دماي  يبذرهاآنگاه 

روز  18حدود  ،درصد 78گراد و رطوبت  + درجه سانتي4
 براي. حفظ رطوبت اوليه( براي) شدندنگهداري 

از هر گيري صفات مورفولوژيک )طول و قطر بذر(،  اندازه
طور تصادفي  بهتايي(  58تکرار  4بذر ) 288تعداد  مبدأ

ا )با استفاده از کوليس با دقت انتخاب و طول و قطر آنه
 ,Tilki & Alptekin)گيري شد  متر( اندازه صدم ميلي

تکرار صدتايي بذر  6دانه،  محاسبه وزن هزار براي (.2005
گرم  81/8با دقت  رقوميبا استفاده از ترازوي  مبدأاز هر 

 (.Ginwal et al., 2005گرفت )گيري قرار  مورد اندازه

 

 جمع آوری بذر هایمبدأمشخصات  -7جدول 

 بذر مبدأ
ارتفاع از 
 سطح دريا
 )متر(

 طول
 جغرافيايي 

 )شرقي(

 عرض
 جغرافيايي
 )شمالي(

 ميانگين
  دماي ساليانه 

 گراد( )سانتي

ميانگين 
 بارندگي ساالنه

 (متر ميلي)

 جهت
 جغرافيايي

درصد 
  شيب

 باشت -1
 ارتفاع پايين 

 متر( 658)
 5-18 نوبيج 838 1/21 °38 23´ 43ً °51 88´ 13ً

 ممسني -2
 ارتفاع مياني 

 متر( 1188)
 5 جنوبي 852 4/28 °38 85´ 15ً °51 38´ 18ً

 تنگ تامرادي -3
 ارتفاع مياني 

 متر( 1588)
 25 جنوبي 628 5/18 °38 38´ 54ً °51 25´ 28ً

 زالو آب -4
 ارتفاع باال 

 متر( 2188)
 5-18 جنوبي 737 2/13 °23 55´ 41ً °51 47´ 85ً
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 (703111111 )مقياس يلويه و بويراحمدگآوری بذر در دو استان فارس و که های جمع موقعيت محل -7شکل 
 (زالو آب -4 ،تنگ تامرادی -5 ،ممسني -2 ،باشت -7)

 
در قالب  مبدأاز هر  عدد بذر سالم 158آنگاه تعداد 

طرح بلوک کامل تصادفي )در گلدانهاي پالستيکي به ابعاد 
متر( و در سه تکرار در نهالستان شهيد  نتيسا 28×88

 از سطح دريا(باالتر متر  1788)ارتفاع  باريک روستا آب
. ندشرق شهر شيراز کاشته شد کيلومتري شمال 28واقع در 

متر،  ميلي 348در اين نهالستان ميانگين بارندگي ساالنه 
گراد، متوسط  درجه سانتي 5/15متوسط دماي ساالنه 

گراد و متوسط  درجه سانتي 1/27ماه  حداکثر گرمترين
باشد  گراد مي درجه سانتي 3/4حداقل سردترين ماه 

 (.1365نام،  بي)
با شروع سبز شدن بذرها، شمارش آنها از اواسط 

ادامه  خرداد سطاي تا اوا صورت هفته بهفروردين شروع و 
 بعدو  محاسبه بذرهايافت. بدين ترتيب درصد سبز شدن 

با  بذرهايانگين مدت سبز شدن سرعت سبز شدن و م
ي، يتقوا) محاسبه گرديد (2( و )1روابط )استفاده از 

 (.Agrawal & Dadlani, 1992 ؛1365
 

 MTE=(n.t) / n(                     1رابطه )
     ER=(n/t)                  (            2رابطه )
  

= تعدداد  t، tدر زمان  سبز شده بذرهاي= تعداد nکه در آن 
         ER، سددددبز شدددددن  پددددس از شددددروع   روزهدددداي

(Emergence Rate) سدددبز شددددن = سدددرعت ،MTE    
(Mean Time Emergence=)   سدبز شددن  ميانگين مددت 

 است. (بذرهادرصد  58 سبز شدن)زمان الزم براي نيل به 
 (Seedling Vigor Index= SVI) شاخص بنيه گياهچه

 ,Abdul-Baki & Anderson) دست آمدب (3از رابطه )يز ن

1973; Kim et al., 1987). 
 (                     3رابطه )

 درصد سبز شدن[= شاخص بنيه گياهچه  ]ميانگين طول گياهچه /188

 
پايان آبياري نهالها از اوايل ارديبهشت شروع و تا 

در  ،در گلدان بعد از سبز شدن بذرها .ادامه يافتمطالعه 
نهال  38 ،در هر تکرار و بذر أمبداز هر  اواخر خرداد

هاي زير انجام  گيري و اندازه طور تصادفي انتخاب گرديد به
سطح برگ  و (متر با دقت ميلي)کش  با خط طول ساقهشد. 
 متر با دقت ميلي) Leaf Area Meterدستگاه  وسيله به

 )بيوماس( توده زي براي تعيين شد وگيري  مربع( اندازه
ساعت  46مدت  به شدهديا انتخابيي ها نمونه ،ساقه و برگ

 ند وگراد قرار گرفت درجه سانتي 78درون آون با دماي 

N 
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 گرم( وزن شدند با دقت ميلي) رقوميبا ترازوي  سپس
(Anon., 1993.)  

 SPSSافزار   ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده
آزمون  ا استفاده ازها ب . ابتدا نرمال بودن دادهانجام شد

Kolmogorov-Smirnov،  تجزيهبا  سپسانجام شد و 
اختالف آماري  (One-Way Anova) طرفه واريانس يک

ها از آزمون  براي مقايسه ميانگينها تعيين گرديد.  داده
 ها مشخصهتعيين همبستگي بين  برايدانکن استفاده شد. 
هاي پرت، از آزمون  و حذف داده هبعد از آزمون نرماليتي

 ,Cochran & Cox) دفاده گردياست پيرسونهمبستگي 

1975). 

 

 

 

 نتایج
 صفات مورفولوژيک بذر

ها نشان داد که در هر يک از صفات  داده بررسينتايج 
داري  هاي مختلف تفاوت معنيمبدأمورفولوژيک بذر بين 

از لحاظ طول بذر، (. 2 )جدول (P<0.01) ردوجود دا
ي هامبدأمتر( مربوط به بذر  ميلي 6/53) بيشترين مقدار

)باشت و ممسني( و کمترين  ارتفاعات پايين و مياني
زالو(  )آب ارتفاع باال مبدأمتر( متعلق به بذر  ميلي 5/43)

پايين  مبدأدر بذر  هزاردانهو وزن  بذر هاي قطر بود. اندازه
 متر و ميلي 5/21 ترتيب مقدار )بهبزرگترين  ،)باشت(
 ،بذر دأمبو با افزايش ارتفاع از سطح درياي  گرم( 16278

باال  مبدأدر بذر با  که طوري ، بهمقدارشان کاهش يافت
 7613متر و  ميلي 4/18ترتيب  بهزالو( کمترين مقدار ) )آب
 (.3)جدول  ( بودگرم

 

آوری شده از ارتفاعات مختلف  جمع ،( ويژگيهای مورفولوژيک و صفات بنيه بذر بلوط ايرانيMSمقادير واريانس ) تجزيهنتايج  -2جدول 
 گرس جنوبيزا

 EM ER MTE H SVI LDW ShDW LA SL SD SW 

 2638433 4/88 624 3/243 14142 81857 883531 8/38 46/1 2/136 8/2754 بذر مبدأ

 F آماره
**3/84 **2/3 **5 **6/13 **5/36 **3/16 **7/18 **3/17 **5/34 **3/24 **6/28 

 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 888/8 884/8 80888 888/8 داري معني
EM= Emergence (%), LDW = Leaf Dry Weight (mg), SW = Seed Weight (gr), ER = Emergence Rate, ShDW = Shoot Dry Weight (mg) 

MTE = Mean of Time Emergence, LA = Leaf Area (cm2), H =Height (cm), SL = Seed Length (mm), SVI = Seedling Vigor Index 
SD = Seed Diameter (mm) 

 81/8دار در سطح  معني ،**
 

 آوری شده از ارتفاعات مختلف زاگرس جنوبي ، جمعبلوط ايراني مشخصات مورفولوژيکي بذر -5جدول 

 (گرم)دانه  هزار وزن (متر ميلي) قطر بذر (متر ميلي) طول بذر بذر مبدأ

 دامنه ميانگين دامنه ميانگين دامنه ميانگين 

 a 6/53 3/82- 2/57 a 5/21 3/22- 8/28 a 16278 13358-18568 باشت

 a 3/58 5/53- 4/54 b 5/13 3/28- 8/16 b 13738 15478- 12188 ممسني

 a 7/57 3/88- 2/55 b 8/13 4/28- 7/16 b 14738 18428- 13858 مراديتنگ تا

 b 5/43 1/48- 8/41 c 4/18 2/17- 5/15 c 7618 3588- 8138 زالو آب
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 بذر در نهالستانبنيه  گيری شده اندازه صفات

 بين مبدأهاي مختلف ها نشان داد که داده تحليلنتايج 
گيري شده بنيه اوليه بذر در  در هر يک از صفات اندازه

)جدول  (P<0.01) ردداري وجود دا معني تفاوت ،نهالستان
به  سبز شدنسرعت  سبز شدن ودرصد  مقدار کمترين(. 2

متر( و  2188زالو،  ارتفاع باال )رويشگاه آب يبذرها
ارتفاع مياني و پايين )تنگ تامرادي،  يبذرهابيشترين آنها به 

(. بعکس، 4 ممسني و باشت( اختصاص داشت )جدول
ارتفاع باال و  مبدأبه  سبز شدن بذرترين مدت  طوالني

 .داشتارتفاعات مياني و پايين تعلق  مبدأکمترين آن به 
 به مربوط متر( سانتي 4/18) طول ساقه بيشترين مقدار

اين که  متر( بود 658)باشت،  ارتفاع پايين مبدأبا  يبذرها
 6ارتفاعات مياني به حدود  مبدأبا  يبذرهامقدار براي 

زالو( به  آب) ارتفاع باال مبدأبا  يبذرهامتر و در  سانتي
شاخص اندازه متر( کاهش يافت.  سانتي 7) کمترين مقدار
ترين مقدار پايين )باشت( بزرگ مبدأدر بذر بنيه گياهچه 

زالو( کوچکترين مقدار  باال )آب مبدأ( و در بذر با 334)
بذر، وزن  مبدأ( بود. با افزايش ارتفاع از سطح درياي 428)

همچنين از اين لحاظ بين ساقه کاهش يافت.  برگ وخشک 
ارتفاعات  يبذرها)باشت( با  ارتفاع پايين مبدأ يبذرها
وجود  يدار ني)ممسني و تنگ تامرادي( اختالف مع مياني
 1/22) سطح برگ مقدار بيشترين .(4 )جدول داشت
بود و با  ارتفاع پايين مبدأمربوط به بذر  متر مربع( سانتي

 17اين مقدار به بذر  مبدأافزايش ارتفاع از سطح درياي 
 ارتفاع باال مبدأو در نهايت در بذر  15به  سپس، ()ممسني

 يافت.متر مربع کاهش  سانتي 8/12زالو( به  )آب
 

 ارتفاعات مختلف زاگرس جنوبياز  آوری شده جمع ،مقايسه ميانگين صفات بنيه بذر بلوط ايراني در نهالستان -4 جدول

 مبدأ بذر
ارتفاع از سطح 

 دريا )متر(

EM 
 ER )درصد(

MTE 
 )هفته(

H 

 SVI متر( )سانتي
LDW 
 گرم( )ميلي

ShDW 
 گرم( )ميلي

LA 
 متر مربع( )سانتي

 باشت
 پايين

 متر( 658)
a 1/63 a 3/15 b 8/2 a 4/18 a 327 a 346 a 4/152 a 1/22 

 ممسني
 مياني

 متر( 1188)
a 5/67 a 2/13 b 6/2 b 7/6 b 782 b 286 b2/183 b 8/17 

 تنگ تامرادي
 مياني

 متر( 1588)
a 1/66 a 6/13 b 6/2 b 3/6 b 731 b 233 b 8/182 c 8/15 

 زالو آب
 باال

 متر( 2188)
b 2/81 b 3/6 a 4/3 c 8/7 c 428 c 138 c 8/73 c 8/12 

 

های مختلف در مبدأمقايسه روند تراکمي سبز شدن بذر 

 نهالستان

افزايش يافت و  هفته پنجمتا  مبدأزني بذر هر  جوانه
بعد از آن ثابت ماند. در تمام روزهاي مورد بررسي، 

ارتفاع  يبذرهازالو( از کمترين و  ارتفاع باال )آب يبذرها
زني تراکمي  )باشت( از بيشترين ميزان جوانه پايين

 ارتفاعات مياني مبدأبا  يبذرها، همچنين برخوردار بودند
ي يکسان رفتار تقريباً نظر)ممسني و تنگ تامرادي( از اين 

 (.2)شکل  داشتند

 همبستگي صفات بذر با مبدأ بذر

، شاخص بنيه شدن بين درصد سبز شدن، سرعت سبز
ه، سطح هاي خشک برگ و ساق گياهچه، طول ساقه، وزن

)طول، قطر و وزن يکصد برگ و صفات مورفولوژيک بذر 
بذر همبستگي  مبدأعدد بذر( با ارتفاع از سطح درياي 

. (5)جدول  ( وجود داشتP<0.01) يدار منفي و معني
عبارت ديگر، با افزايش ارتفاع از سطح دريا اندازه  به

داري کاهش يافت.  طور معني بهمورد بررسي صفات 
سطح  بعکس، بين ميانگين مدت سبز شدن و ارتفاع از



 325   4شمارة  71فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8
شمارش سبز شدن بذر )هفته(

دن
 ش

بز
 س

عي
جم

د ت
ص

در
باشت)850 متر(

ممسني)1100 متر(

تنگ تامرادی)1500 متر(

آب زالو)2100 متر(

 
 

 باريک شيراز آوری شده از ارتفاعات مختلف زاگرس جنوبي در نهالستان آب بلوط ايراني جمع سبز شده یبذرهاروند تراکمي  -2شکل 

 

 ديده شد يدار بذر همبستگي مثبت و معني مبدأدرياي 
(r= 0.40, P= 0.001 ،)که با افزايش ارتفاع از  طوري به 

 بينسطح دريا ميانگين دوره سبز شدن بذر افزايش يافت. 
ميانگين مدت سبز شدن همبستگي درصد سبز شدن بذر با 

دار و با ديگر صفات همبستگي مثبت و  منفي و معني
همچنين (. 5 ( )جدولP<0.01) مشاهده گرديد يدار معني

درصد سبز شدن، سرعت سبز  مانندنيه بذر بين صفات ب
هاي خشک برگ و ساقه و سطح  شدن، طول ساقه، وزن

برگ با صفات مورفولوژيک بذر )طول، قطر و وزن بذر( 
( P<0.01) مشاهده شد يدار همبستگي مثبت و معني

تحت تأثير اندازه بذر  يادشدهکه اندازه صفات  طوري به
 .قرار گرفت

 
 در نهالستان بلوط ايرانيبذر با درصد سبز شدن و ساير صفات بنيه بذر  مبدأ همبستگي بين -3جدول 

 EM ER MTE H SVI LDW ShDW LA SL SD مبدأ بذر 

EM 
**88/8-           

ER 
**58/8- **74/8          

MTE 
**48/8 **56/8- **35/8-         

H 
**71/8- **54/8 **58/8 **47/8-        

SVI 
**76/8- **63/8 **72/8 **53/8- **32/8       

LDW 
**78/8- **55/8 **55/8 **45/8- **63/8 **61/8      

ShDW 
**87/8- **46/8 **56/8 **52/8- **66/8 **68/8 **31/8     

LA 
**86/8 **51/8 **54/8 **45/8- **64/8 **73/8 **33/8 **31/8    

SL 
**83/8- **7/8 **58/8 **48/8- **88/8 **72/8 **82/8 **55/8 **88/8   

SD 
**72/8- **57/8 **42/8 **35/8- **58/8 **82/8 **56/8 **53/8 **57/8 **76/8  

SW 
**71/8- **53/8 **58/8 **43/8- **84/8 **83/8 **86/8 **87/8 **88/8 **68/8 **32/8 

 81/8معني دار در سطح  ،**
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 بحث
ات نتايج اين تحقيق نشان داد که از لحاظ صف

)طول، قطر و وزن بذر( بلوط ايراني مورفولوژيک بذر 
 ردهاي بذر وجود دامبدأداري بين  اختالف معني

(P<0.01)، که اندازه اين صفات در بذرهاي  طوري به
 از بيشتر( متر ارتفاع از سطح دريا 658،)باشت پايين ارتفاع
گيري  از اين مطلب شايد بتوان نتيجه بود. ارتفاعات ساير

دليل بيشتر بودن متوسط درجه حرارت و  به کرد که
روي اندازه و بر  عواملاين  ،بارندگي ساالنه در اين منطقه
 ;Ginwal et al., 2005باشند )وزن بذر تأثيرگذار بوده 

Masaka, 2003). بهتر  علت به ،در واقع ابعاد بزرگتر بذر
محيطي و  عوامل مستعد بودن به خاطرر شدن دانه پُ

 (.Tilki & Alptekin, 2005) باشد رويشگاهي مي
)ارتفاع   مبدأمتأثر از  بلوط ايرانيدرصد سبز شدن بذر 
که اندازه اين طوري  بهباشد،  از سطح دريا( بذر مي

؛ 658مشخصه در ارتفاعات پايين و مياني )باشت، 
لحاظ آماري  بهمتر(  1588؛ و تنگ تامرادي، 1188ممسني، 

 2188زالو،  رتفاع باال )آبا يبذرهايکسان و در مقايسه با 
متر( بيشتر بود. در اغلب منابع گزارش شده است که 

ها يا ارتفاعات مبدأآوري شده از  بذرهاي يک گونه، جمع
توليد  بازدهيزني، رشد )عملکرد( و  مختلف، از جوانه

 ,Isik, 1986; Todaria & Negiمتفاوتي برخوردارند )

1995; Chauhan et al., 1996بر ويژه  غييراتي به(. چنين ت
 گونه جمعيت 13 يبذرهادرصد سبز شدن روي 

Quercus dentata (Masaka, 2003و ) 18 بذرهاي 
 & Azadiracta indica (Kundu گونه جمعيت

Tigerstedt, 1997) نيز مشاهده  در نهالستان شده هکاشت
 شده است.

باال در مقايسه  اتارتفاع يبذرها نيزدر تحقيق حاضر 
ارتفاعات پايين و مياني از سرعت سبز شدن  يبذرهابا 

برخوردار  يکمتر ولي از ميانگين مدت سبز شدن بيشتر
هاي گرمتر مبدأ يبذرهادهد که  بودند. اين نشان مي

و  سبز شدن نياز دارند برايتر( به زمان کمتري  )پايين

گردد که گياهچه  هرچه اين زمان کمتر باشد موجب مي
ابع و شرايط محيط بيشتر استفاده زودتر مستقر شده و از من

. اين مطلب (ب -1365)اسپهبدي و همکاران،  نمايد
 بر Deans & Harvey (1995) تحقيق همچنين با نتايج
 ندنشان داد که (Quercus sessiliflora) روي بلوط سسيل

تر از  تر( سريع هاي جنوبي )مناطق گرم پروونانس يبذرها
 زنند، ر( جوانه ميهاي شمالي )مناطق سردت پروونانس

که  Q. dentataروي بر  Masaka (2003)همچنين نتايج 
روي درصد بر داري  بذر تأثير معني مبدأگزارش نمود 

 مطابقت دارد.سبز شدن و ميانگين مدت سبز شدن دارد، 
، وزن خشک ساقه،  طول ساقه مانندطورکلي صفاتي  به

هاي رشد  شاخص عنوان وزن خشک برگ و سطح برگ به
ارزيابي بنيه بذر در مراحل اوليه  براينمو و معيارهايي و 

هاي گياهي  و در بسياري از گونه شدهمحسوب رشد 
همبستگي بين اين صفات و بنيه بذر اثبات شده است 

(. در اين Hampton & Tekrony, 1995 ؛1365تقوايي، )
 مبدأتحقيق مشخص شد که اندازه اين صفات متأثر از 

که اين صفات طوري  بها( بذر بوده، )ارتفاع از سطح دري
يابند.  داري مي با افزايش ارتفاع از سطح دريا کاهش معني

روي بر در تحقيقي  Cecil & Fare (2002)در اين ارتباط 
پي، گزارش کردند که  سي سي مي  هاي بلوط پروونانس

تر( داراي  مناطق جنوبي )گرم يبذرها أهاي با منش نهال
مناطق  يبذرها أهاي با منش هالرشد بيشتري نسبت به ن

روي بر  Isik (1986). مطالعات هستندشمالي )سردتر( 
 (1365و طبري و همکاران ) (Pinus brutia) کاج بروسيا

 يبذرهانشان داد که نيز  (Acer velutinum) روي پلت بر
زني کمتر و  ارتفاعات باالتر )سردتر( داراي جوانه مبدأ با

ارتفاعات  مبدأبا  يبذرهايسه با هاي کوچکتري در مقا نهال
. چنين اختالفاتي ممکن هستندتر(  پايين و مياني )گرم

 مبدأعلت متفاوت بودن شرايط و منابع محيطي  بهاست 
که گياهان مادري طي  مواد غذايي، نور يا آب مانند بذر

 (.Wulff, 1995فصل رشد در اختيار دارند، باشد )
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بين وزن  يدار در اين مطالعه همبستگي مثبت معني
بذر با درصد سبز شدن و ديگر صفات بنيه بذر وجود 

در  Kormanik et al. (1998) ،داشت. مطابق اين مطالعه
( Red Oak) نهال بلوط قرمز روي بذر وبر تحقيقي 

کمترين درصد گزارش کردند که کوچکترين بذرها داراي 
گيري  نتيجه Gomez (2004). هستندماني  زني و زنده جوانه

شدن،  روي درصد سبز Quercus ilexکرد که اندازه بذر 
دار داشته  شدن و رشد اوليه نهالها تأثير معني سرعت سبز

 و مقدار اين صفات در بذرهاي بزرگتر بيشتر بوده است.
Bonfil (1998) طور  بهگزارش کردند که اندازه بذر  نيز

بيوماس نهال  روي ارتفاع، سطح برگ وبر  يدار معني
ماه  8در مدت  Q.laurinaو  Quercus rugosaاي ه گونه

نيز نتيجه  Lehtila & Ehrlen (2005) تأثير داشته است.
مطرح عنوان شاخص کيفيت بذر  گرفتند که اندازه بذر به

انجام شده  هايکه در تمامي آزمايش طوري بهباشد،  مي
همبستگي مثبتي بين اندازه  Primula verisروي بذرهاي 

طورکلي  بهنهالها وجود داشت.  بذر و استقرار
هاي  کوتيل نسبت به اپيهاي بذرهاي کوچک  کوتيل اپي

بذرهاي بزرگ چندين هفته ديرتر شروع به طويل شدن 
طور يکنواخت در تمام  بهکنند و نهالهاي حاصل از آنها  مي

طور معمول سيستم  بهکوچکتر بوده و  ،طول فصل رشد
انبي کمتر و هاي ج تر و ريشه اي آنها ضعيف ريشه

 ,Schultz & Thompson) دننماي کوچکتري را توليد مي

بزرگ  يبذرها(. عامل ديگر برتري فيزيولوژيکي 1992
استفاده از ذخاير کربوهيدراتي ، کوچک يبذرهانسبت به 

 (.Kormanik et al., 1998) باشد ها مي در لپه
توان اظهار داشت که  با عنايت به مطالب فوق مي

تر بودن دوره رويش )از مرحله گلدهي تا  نيدليل طوال به
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استنتاج  چنين توان طورکلي از نتايج اين تحقيق مي به

منظور توليد مطلوب نهال بلوط ايراني در  بهکرد که 
استفاده ، باريک فارس در سالهاي کمبود بذر نهالستان آب

دليل برتر بودن  به( متر 658)ارتفاع  باشت مبدأبذر از 
 زالو آب مبدأگيري شده در مقايسه با  اغلب صفات اندازه

)ممسني و  هاي ارتفاعات ميانيمبدأمتر( و  2188)ارتفاع 
شايان ذکر . تواند در اولويت قرار گيرد تنگ تامرادي( مي

تکرار چنين آزمايشي در سالهاي مختلف براي که است 
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گيري براي استفاده از بذرها  کند و امکان تصميم تر مي غني
 نمايد. تر مي هاي متفاوت را دقيقمبدأبا 
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Abstract 

 
The aim of this research was to study the effect of seed source on morphology, emergence and early vigor 

characteristics of Quercus brantii Lindl. acorns. The acorns were collected from 4 forest habitats (seed 

sources) in southern Zagros (provinces of Kohkilouyeh-Bouyer Ahmad and Fars), located in elevations of 

850, 1100, 1500 and 2100 m a.s.l. and planted as randomized completely design with three replications in 

nursery of Shahid Rousta (Ab-baric of Fars, 1700 m.a.s.l.). Results indicated that seed source 

significantly affected morphologic characteristics of acorns (length, width and weight), emergence 

(emergence percentage, emergence rate and mean time of emergence), seedling growth parameters (shoot 

length, shoot dry weight, leaf dry weight and leaf area) (p<0.01). The greatest shoot length, leaf dry 

weight, shoot dry weight, leaf area and seedling vigor index were related to low elevation seed source 

(850 m.a.s.l.). Correlation of seed origin with mean time of emergence was significantly positive (p>0.01) 

and with other seed traits was significantly negative (p>0.01). Since emergence, emergence rate, mean 

time of emergence, shoot length and seedling vigor index are considered as assessment criteria for seed 

vigor index in early growth stages, it can be suggested that low elevation seed source has highest early 

vigor. 

 

Key words: Quercus brantii Lindl., seed early vigor, emergence, seed source, seed morphology. 

 

mailto:alvaninejad52@gmail.com

