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 چكيده

 در اوايل بهار در اراضي متعلق به دانشكده منابع طبيعي دانشگاه  نمدار، تحقيقيبذرهاي زني جوانهبه منظور بررسي ميزان 
 ي اليه پردازي شده و در حال جوانه زدنمربعي، بذرها هاي نيم متر در كرت. انجام گرفتشهرستان نور   واقع درتربيت مدرس

نتايج . ك روز در ميان آبياري شدندهاي هر روزه و ي  سانتيمتري و زير سايبان كاشته شدند و در دوره3 و 5/1هاي  در عمقنمدار 
 عمق -آبياري هر روزه " تيمار هايتركيب.  اثر گذاشتبذرها زني جوانهآشكار ساخت كه بر خالف عمق كاشت، آبياري روي نرخ 

 لباغدر .  را توليد نمودزني جوانه كمترين " سانتيمتر5/1 عمق كاشت -آبياري يك روز در ميان " بيشترين و "سانتيمتر 3كاشت 
 3تا (يك هفته افزايش يافت و از آن به بعد كمتر از  تا بذرها)  خرداد3(روييدن  از ابتداي زني جوانه مي، نرخ تراكهاتركيب تيمار

پردازي شده   اليهبذرهاي از  نمدار اگر براي توليد نهالتوان جمع بندي نمود كه مي از نتايج اين تحقيق،. پيدا كردحالت ثابت ) تير
 "رژيم آبياري هر روزه-)سانتيمتر 3(تر بذر  كاشت عميق"  تركيب تيماربا كاشت بهاره استفاده شود،آن  نوانه زدو در حال ج

 با  مي تواندپاسخ بهتر. ي در حال رشد مهيا گرددنهالهااين در شرايطي است كه يك سايه نسبي روي . قابل توصيه باشدتواند  مي
  .  برسانداثباتتواند اين مهم را به  ميتحقيقات آتي .  جوانه زدن حاصل آيدبذرهاي در حال) اوايل بهار(كاشت زودتر 

 
 .نمداراليه پردازي، ، عمق كاشت، زني جوانه آبياري،:  كليديواژه هاي

 

 مقدمه

 Tiliaceaeتنها جنس از خانواده   (Tilia)جنس نمدار
 در ابعاد متوسط و بزرگخزان كننده  گونه 40  واست
). ,Haller 1995( كنند ميره شمالي رشد در نيمك كه دارد

 هاي نمدار در جهان شامل آسيا، اروپا،  پراكنش گونه
شمال آفريقا، كانادا، آمريكاي شمالي و مركزي 

پراكنش در آسيا .  (Plotnik, 2000; Rehder, 1990)است
 large-leaved  lime" " Tilia يادرشتبرگ نمدار عمده 

platphyllos Scop.) (و ديگر ز، كوههاي تالشدر قفقا 
و با گسترش كمتري در است  جنگلهاي هيركاني نقاط در

 در اين گونه ).Browics, 1978( باشد ميشمال آناتولي 
 مناطق كوهستاني بين درياي سياه و  ومركز و جنوب اروپا

در اروپا  .ردگسترش دانيز  ،)نه بري( با اقليم بحري ،خزر
ي آهكي يا آذرين روي خاكهاي راندزين كه از سنگها

كند و اغلب با راش، زبان  مياند رشد  تشكيل شده
 گنجشك، افراي شبه چناري و سرخدار همراه است

(Savill, 1991) . به سرماي ديررس حساس است و نياز
 ,Leibundgut وري آن بيشتر از راش و ممرز استن

1984)( . 
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شمال  در  (.Tilia platyphyllos Scop) نمدار،در ايران
گسترش دارد و از جلگه تا ) ستارا تا مينو دشتآ(

ي جنگلهاو همچنين در رود  ميباال كوهستاني ارتفاعات 
 در سهم نمدار). 1381ثابتي،(شود  ميارسباران ديده 

 درصد كيز و حدود يار ناچيبسكشور  شمال يجنگلها
ن رقم نشان يا. )الف-1381نام،  بي(است  شده گزارش
 شمال كشور يجنگلهاونه در ن گي اروند انهدامدهنده 

هاي صنعتي و  تنه فزاينده قاچاق  آنل عمدهيكه دلباشد  مي
 حفظ و توسعه ي تالش برابنابراين ،باشد مي ارزشمند آن

به همين دليل،  .)1374، سعيد(است  ي ضروريآن امر
ي جنگلهاد در برنامه توسعه ي نمدار بايجنگلهااحياء 

 ات نيافته شمال كشورهاي تجديد حي تخريب يافته و دانگ
  ازها  در نهالستانآند نهال ي تولن راستاي كه در ارديقرار گ

 بر اساس اطالعات .برخوردار است اي ويژهت ياهم
د نهال ي تول، شمال كشوريها نهالستان از  شدهيآور جمع

كه از  ستا  مواجه بودهينمدار تاكنون با مشكالت جد
به طور  .شاره نمودا آن ضعيف زني جوانهتوان به  ميجمله 

 ،كلي، بذرها با اينكه رسيده، سالم و داراي قوه ناميه هستند
با انجام ) 1383(فرجي پول . زنند ولي كمتر جوانه مي

جوانه كه  بذر نمدار به اين نتيجه رسيد در موردتحقيقي 
بدون خيسانده شدن و يا واقع (زني بذر اليه پردازي شده 

 يككمتر از ) ژنهشدن در محلول اسيدي و آب اكسي
جوانه زني  اما وقتي تيمار آب گرم اعمال شد ،درصد بود

قلت  مهمترين عامل . درصد افزايش يافت5/42 تا 16 به
 مانع جذب كهاست سخت بودن پوسته بذر ، جوانه زني

را سبب  زني جوانهر در يتاخ و شود ميآب، گاز و نور 
 يبذرها از يل سبز شدن تعدادين دلي به هم.گردد مي

. )ب-1381نام،  بي (ده شوديبه سال دوم كشممكن است 
بذر فراهم آوردن زني  افزايش جوانهمؤثرترين تيمار براي 
طوري كه همان تغييرات طبيعي،  به ،شرايط مناسب است

ايجاد . (Anon, 1996) حادث شود يمصنوعبه طور 
 و بذردهي   خراش بذر،برداري  پوستهشرايطي همچون

 اليه پردازي  نيزو آب گرمز استفاده ا همچنين

 آن زني جوانه سرد و مرطوب در محيط ) استراتيفيكاسيون(
  تيماربه طور كلي،. )1383فرجي پول، ( بخشد ميرا بهبود 

 اليه پردازي سبب شكسته شدن خواب جنين بذر 
  زني جوانه اين مهم در ميزان بنابراينگردد و  نمدار مي

 1383پول، فرجي (   قابل توجهي داردنقشآن 
Heit, 1977; Dirr & Heuser, 1978; ( .هنوز  البته

 شكسته و شان كه خواب نمداربذرهايكه  يستمشخص ن
 در  و در حال جوانه زدن هستنداند رطوبت جذب كرده

كاشته شوند و در بهار صورتي كه در بستر نهالستان 
.  يا خير قابل قبولي را تامين نمايندزني جوانهتوانند  مي
 آبياري و عمق  متفاوتتيمارهايست كه يمعلوم ن ننيچهم

اين  زني جوانه چه تاثيري بر نرخ آنهاكاشت و اثر متقابل 
 زني جوانه نرخ ،گرفتن اين عواملبكار با   دارند وبذرهاي
 در نظرمطالعه اين  .يا خيريابد  ميارتقاء نمدار  بذرهاي

، بذرآبياري و عمق كاشت  تيمارهاي استفاده ازدارد تا با 
 در  اليه پردازي شده وبذرهايروياندن  را روي آنهاتاثير 

 . اين گونه ارزشمند بررسي نمايدنحال جوانه زد
 

 مواد و روشها

������ ��	� �
��� 

در قسمتي از اراضي دانشكده منابع  مطالعه محل
در جلگه شهرستان نور طبيعي دانشگاه تربيت مدرس و 

هاي سينوپتيك يستگاهاطالعات ابر اساس . باشد مي واقع
متوسط بارندگي  )1380-1370ي سالها(بابلسر و نوشهر 

 درجه 17 متوسط درجه حرارت ،ميليمتر 1040ساليانه 
 روز و دوره رويش گياهي 55، دوره خشكي سانتيگراد

ترين ماه سال  ميانگين حداكثر دماي گرم. است ماه 10-9
 ماه ، ميانگين حداقل دماي سردترينسانتيگراد درجه 30

ترين ماه سال  ، ميانگين دماي گرمسانتيگراد درجه 4سال 
، ميانگين دماي سردترين ماه سانتيگراد درجه 26) خرداد(

 ماهانه، حداكثر بارندگي سانتيگراد درجه 5/7) دي(سال 
ماه  ( ماهانه و حداقل بارندگيميليمتر 212) آذرماه (

  روشاقليم منطقه بر اساس .باشد مي ميليمتر 19) خرداد
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عصري،  (آمبرژه، مرطوب با زمستانهاي معتدل است
1384(. 
 

 قي تحقروش

با ( نمدار بذرهاي ،1384 بهشتياردنيمه دوم در 
كه به مدت دو ماه در ) 1مشخصات ارائه شده در جدول 

و آماده و خوابشان شكسته شده  پردازي اليهماسه مرطوب 
پس از  .ه شدياز مركز بذر كلوده آمل ته ند بودزني جوانه

 كامل يبذرها در قالب طرح بلوكها ،ني زميآماده ساز
 48( يمربع م متري ني درون كرتها با سه تكرار ويتصادف

با دو عمق  يشن-يلوم خاك روي )بذر در هر كرت
 3و ) نهالستاندر عمق كاشت معمول ( 5/1كاشت 
 كاشته بذرهايدر طي دوره تحقيق، . كاشته شدند سانتيمتر

) انيك روز در مي و ههر روز (ياريم آبيشده تحت دو رژ
مار بوجود آمد كه هر يب تي ترك4 ،در كل .قرار گرفتند

 ،يبه صورت كرت ياريآب . تكرار مجزا بود3 يب دارايترك
براي .  در عصرها انجام شد،تر در هر كرتي ل2زان يبه م

  و ممرزيليانج درختان   و برگشاخاز  بانايجاد ساي
تابش مستقيم آفتاب خاطر  ه بنهالها استفاده شد تا اطراف

ها   كه سرشاخهييها هياپ ارتفاع .ر نشونديمو دچار مرگ 
در طول مدت . متر بودي سانت80 ه بودند آن قرار گرفتيرو

دو هفته  .ن علف هرز انجام شدي وجباردو اجراي تحقيق، 
 3 ( نمودندزني جوانه شروع به بذرها، س از كاشتپ

  به،ل خردادي اواازده زوانه  جبذرهايشمارش . )خرداد
. خ انجام گرفتي تار7 در و در مجموع هفته چهارمدت 

مربوط به هاي ثبت شده  دادهها،  براي تجزيه و تحليل داده
 به وسيله آزمون سپس .صد تبديل شدر به دزني جوانه

Kolmogorov-Smironovشدآزمون ها   نرمال بودن داده .
نرخ  عمق كاشت بر هر يك از عوامل آبياري و رتاثي

 تجزيهو تاثير متقابل اين عوامل با استفاده از  زني جوانه
با نيز ها  ميانگين و دش تعيينواريانس دو طرفه 

 .مورد مقايسه آماري قرار گرفت  Duncanآزمون

استفاده از نرم   درصد با95ها در سطح اعتماد  آزمون ميتما
ها از ارنموده ي تهي شد و براتجزيه و تحليل SASافزار 

 .دي استفاده گردExcel نرم افزار 
 

  مورد مطالعهبذرهاي مشخصات -1جدول 
وزن هزار  مبدا بذر

 دانه
 )گرم (

رطوبت 
 بذر
(%)  

درجه 
 خلوص
(%)  

قوه 
 ناميه 
(%) 

 پونل اسالم 
 متر 500ارتفاع (

 )از سطح دريا

94/97 16 30/86 *48 

 .رازوليوم انجام شدگيري قوه ناميه با استفاده از روش تت  اندازه*

 

 نتايج

 �����	� ���  

 آزمون ،ها نرمال بودن دادهبررسي جهت بتدا ا
Kolmogorov-Smironovن آزمون ي ايط.  انجام شد

جهت   بنابراين.ستنديد كه داده ها نرمال نيمشخص گرد
با  تبديل آنها زني جوانهداده هاي مربوط به نرمال كردن 

 (Square-root transformation) جذر استفاده از روش
ها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده .صورت پذيرفت

تاثير آبياري روي نرخ  واريانس آشكار ساخت كه تجزيه
 ، بهاستدار   درصد معني5 در سطح بذرهاي زني جوانه

 را افزايش داده زني جوانه نرخ هروز طوري كه آبياري هر
 معني بذرها زني جوانهتاثير عمق كاشت روي نرخ  .است
توانست اين نرخ را   اين دو عاملمتقابلثير أت  اما،بوددار ن

  .)2جدول  (تغيير دهد
 تركيب 4نتايج تجزيه واريانس و آزمون دانكن بين 

 زني جوانهمشخص كرد كه بيشترين نرخ ) 3جدول (تيمار 
 3عمق كاشت -آبياري هر روزه"در تركيب تيمار 

 -آبياري هر روزه" مارتي  و بعد از آن تركيب"سانتيمتر
كمترين نرخ . دست آمد ب"سانتيمتر 5/1عمق كاشت 

 5/1عمق كاشت -يك روز در ميانآبياري " در زني جوانه
به طور كلي در هر يك از .  مشاهده شد"سانتيمتر
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 .ر آبياري يك روز در ميان بودبيشتر از آن در تيما در تيمار آبياري هر روزه زني جوانههاي كاشت بذر،  عمق
 

  آبياري و عمق كاشت بذرعوامل تحت تاثير زني جوانه واريانس نرخ تجزيه نتايج -2جدول 

 DF SS MS F P منبع تغييرات

 040/0 * 69/4 85/0 85/0 1 آبياري

 ns017/0  07/2 38/0 38/0 1 عمق كاشت

58/1 3  عمق كاشت×آبياري   53/0 40/4  * 049/0 

ns  = دار است  درصد معني5ها در سطح  اختالف ميانگين =  *       .ار نيستد ها معني اختالف ميانگين. 

 

 تركيب 4 بين زني جوانه نتايج تجزيه واريانس نرخ -3جدول 

 تيمار

 (%) ميانگين ±انحراف معيار   عمق كاشت-رژيم آبياري

 سانتيمتر 3-هر روزه

 سانتيمتر 5/1-هر روزه

 سانتيمتر 3-يك روز در ميان

 سانتيمتر 5/1-انيك روز در مي

a   19/3 ± 75/9 

ab  50/5 ± 27/6 

bc15/3 ± 87/4 

c21/1 ± 70/0 

���� ���� �	
� � ��
�� ���� ������� �	� �� ��� ��. 

 

 �������	� ���  

 و در دو هفته پس از كاشت بذرهااكثر  زني جوانهآغاز 
 نرخ تراكم ،بذرهااز ابتداي سبز شدن .  خرداد رخ داد3

هفته اول پايان  تركيب تيمارها تا اغلب در يزن جوانه
 ثابت تقريباًتا اوايل تير   از آنخرداد افزايش يافت و بعد

عمق -آبياري يك روز در ميان" فقط در تركيب تيمار .ماند
 خرداد 11زني در   نرخ تراكم جوانه"سانتيمتر 5/1كاشت 

هاي  در تمام تاريخ.  ثابت ماندسپسافزايش يافت و 
عمق -آبياري هر روزه" در زني جوانهرخ تراكم شمارش، ن

آبياري يك روز در " بيشترين و در "سانتيمتر 3كاشت 
  كمترين بوده است"سانتيمتر 5/1عمق كاشت -ميان

 ).1شكل (
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آبياري هر روزه-عمق كاشت 3 سانتيمتر

آبياري هر روزه-عمق كاشت 1/5 سانتيمتر

آبياري يك روز در ميان-عمق كاشت 3 سانتيمتر

آبياري يك روز در ميان-عمق كاشت 1/5 سانتيمتر
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 بحث 

 و  مرطوباسه در ميق بذرهايي كه از قبلتحقاين در 
 تحت ند بودزني جوانه اليه پردازي و آماده براي سرد

 پاسخ. شدندتيمار آبياري در عمق هاي مختلف كشت 
كه  طوريبه  ،شد دار معنيآبياري  به تيمار زني جوانه

 نرخ ،نسبت به آبياري يك روز در ميان، هآبياري هر روز
 شاين نتيجه با گزار. باالتري را فراهم كرد زني جوانه

در خصوص تاثير رطوبت  اشاره شده در ساير مطالعات
چه به صورت  ،)بذرها زني جوانهروي (مناسب خاك 

به ويژه در فصل (ت گرفته از محيط اآبياري و چه نش
و نشان ) Cleary et al., 1978 (، مطابقت دارد)خشك

دهد كه ميزان آبياري و جذب بيشتر رطوبت توسط  مي
 .كند مي زني جوانهسرعت و ميزان به كمك زيادي  ،بذر

 الزم است زني جوانه موفقيت ءالبته در ارتباط با ارتقا
هاي  از جمله اينكه ميوه.  به مواردي توجه كردپيشاپيش

نمدار بايستي زماني كه پريكارپ از رنگ سبز به رنگ 
كند، يعني درست  ميتغيير ) و مايل به خاكستري(اي  قهوه

زمان . آوري شوند جمعقبل از سفت و سخت شدن، 
ها در اوايل پاييز است كه رطوبت بذر به  برداشت ميوه

بذر نمدار ). ,Vanstone 1982( رسد مي درصد 16حدود 
 سخت داراي دو دوره خواب عالوه بر پريكارپ محكم و

به خاطر ( به هر دو مورد خراش دهي است، بنابراين
سرد و (و اليه پردازي ) پوشش يا پوسته نفوذ ناپذير بذر

جهت شكسته شدن خواب جنين نياز است ) مرطوب
)Heit, 1977 .( در اين ارتباط اسيدهاي آلي هستند كه

 زني جوانهبذر نمدار شده و در پوسته موجب نفوذپذيري 
البته . Comp, 1965 (Fowells &(كنند  ميآن را تسريع 

 5 تا 3 به (.Tilia platyphyllos Scop) نمدار برگ درشت
 نياز سرد ماه اليه پردازي 3 سپس پردازي گرم و ماه اليه

 زني جوانهدارد، با اين وجود ممكن است اين تيمارها 
البته  ).,Dirr & Heuser 1987(بااليي را تامين نكنند 

 80( و كاربرد آب گرم برداري بذر، خراش دهي آن،  پوسته
 روز اليه پردازي 45با )  دقيقه10گراد به مدت درجه سانتي
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 را افزايش .Tilia platyphyllos Scop زني جوانهرصد نيز د
     ). 1383فرجي پول، (دهد  مي

 درحال بذرهاي استفاده از با وجوددر تحقيق حاضر 
بتوان شايد .  سبز شدندبذرهاجوانه زدن، مقدار كمي از 

 به خاطر بذرهاپايين بودن نرخ جوانه زني اظهار داشت كه 
 ظهور كوتيلدون بوده كافي نبودن رطوبت خاك قبل از

توانست  ، كمبود رطوبت بستر ميبه عبارت ديگر. باشد
به ( مطالعه شده در اين تحقيق را بذرهانقص جوانه زني 

 ، بهباعث گردد) واسطه خشك شدن بذرهاي جوانه زده
 در صد 75/9كه در بهترين شرايط اين مقدار از  طوري

ذر ها در تصور اين بود كه چون بدر واقع، . تجاوز ننمود
 به دنبال كاشت در بستر و بنابراين ،حال جوانه زدن بودند

پرورش آن از طريق فراهم كردن سايه و رژيم هاي آبياري 
 به  احتماالًاما برخوردار گردند، خوبياز درجه سبز شدن 

 بذرهادليل گرما و رطوبت ناكافي خاك سهم زيادي از 
 . شدندسبز نگرديدند و كوتيلدون ها ظاهر ن

ثر از أ بذر نمدار متزني جوانهاگر چه  اين بررسير د
بر اين باورند ن امحققاغلب  ولي ،عمق كاشت نبوده است

 ،بذرهاتر  كاشت عميقبرگ،  هاي پهن اغلب گونه  برايكه
 .را به دنبال دارد زني جوانهافزايش نرخ 

 Nilsson et al. (1996)  مورددر در بررسي 
 Quercus robur؛ Ugurlu & Cevik (1991) در مورد 

Quercus infectoriaدرباره) 1377( توكلي ؛  
Quercus persica ، درباره) 1381(اسپهبدي و همكاران و 

Sorbus torminalis  ، به نتايج مشابهي  ارتباطدر اين
 Thompson نيز توسط مشابهي  مطالعه .دست يافتند

 بيشترين Pinus elliottii كه در كردآشكار  (2003)
 مربوط به بذر هاي كاشته شده در عمق هاي زني هجوان

 از نابودي توسط  بذركه دليل آن محفوظ شدن بود بيشتر
تواند  مياين دليل، . پرندگان و فرسايش خاك بوده است

 در مورد گونه نمدار نيز به دليل خوشخوراك بودن بذرش
برعكس، .  مصداق داشته باشدتوسط پرندگان و جوندگان

 كه دادنشان  Castanea crenata دربارهه انجام شدتحقيق 

) بيوماس(اندازه ارتفاع و زي توده  ،بذرهاسبز شدن نرخ 
 )به ويژه در مورد بذرهاي كوچك(تر  با كاشت عميقنهال 

در عمق اين مشخصه ها  به طور كلي  ويابد ميكاهش 
 20، 10 در مقايسه با عمق هاي كاشت سانتيمتر 5كاشت 

 Seiwa ( استبيشترين مقدار شبرگ  سانتيمتر زير ال30و 

et al., 2002( . چاله هاي در دهد كه  مينشان امر اين
 قسمت بيشتري از ذخاير بذر قبل از رسيدن به عميق تر

و چون اين بذرها ديرتر سبز  رود ميسطح خاك از دست 
تري  فصل رشد كوتاهاز نهالهاي حاصل  بنابراينشوند،  مي

كاشته شده هاي كمتر  ر عمقدشان بذرآنهايي كه نسبت به 
  .شوند مياست بهره مند 

 عمق –آبياري هر روزه"در مجموع، نتايج نشان داد كه 
 –آبياري يك روز در ميان"و  بيشترين " سانتيمتر3كاشت 

در  را زني جوانهترين   ضعيف" سانتيمتر5/1عمق كاشت 
بندي نمود   جمعتوان ميبه همين خاطر . داشته استپي 
در اين گونه كه  نزد در حال جوانه بذرهاياز اگر كه 

 براي توليد  اندپردازي شده اليهمحيط سرد و مرطوب 
البته در آغاز بهار به منظور استفاده (كاشت بهاره با نهال 

كاشت "استفاده شود، ) مطلوب تر رطوبت رويش بهاره
به عبارت ( "و آبياري هر روزه) سانتيمتر 3(تر بذر  عميق

 ، همراه  احداث سايبان،) رطوبت بسترترسبديگر تامين منا
تر  كاشت كم عمقبه نسبت  را يشتري بزني جوانهتواند  مي

. فراهم نمايد و آبياري يك روز در ميان) سانتيمتر 5/1(
 در بذرهاياز تري سبز شدن نسبت زياداين شيوه با هدف 

شمال توسط مراكز توليد نهال تواند  ميسال نخست، 
كاشت پاييزه نتايج  و نتايج آن با شودنيز محك زده كشور 

امر اين . مورد قياس قرار گيرد) ها كاشت معمول نهالستان(
كند تا مشكلي كه نمدار به لحاظ دوره  ميهمچنين كمك 

 بذرهابخشي از  زني جوانهكه  طوري به ، داردزني جوانه
، )ب-1381نام،  بي( بيانجامدل دوم به ساممكن است 

 بذرها زني جوانهبا تحقق كامل رتيب  و بدين تگرددمرتفع 
و توليد هاي نگهداري خزانه  هزينهدر سال اول، تقليل 

تحقيق تواند   مي از ديگر توصيه ها .شودنهال نيز متصور 
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، 3، 5/2، 2هاي مختلف از قبيل  كاشت بذر در عمقدرباره 
 سانتيمتر و مقايسه آنها با كاشت معمول نهالستان 4 و 5/3

 همچنين، استفاده از . سطحي تر باشدو نيز عمق هاي
 در حال جوانه زدن براي توليد نهال نمدار نيز بذرهاي

 پژوهشي توسط هايتواند در دستور پيشنهاد مي
پژوهشگران آتي قرار گيرد منوط به اينكه زمان كاشت 

 اثر گذار روي سبز شدن عواملزودتر انجام گيرد و ساير 
) به واسطه سايه(دما  تعديل  واز قبيل تامين رطوبت خاك

 . تحقق پيدا نمايد

 

   مورد استفادهمنابع

، صـباغ،   .، عماديـان، ف   .، ميرزايـي ندوشـن، ح     .اسپهبدي، ك  -

بررسـي اثـر عمـق كاشـت و         . 1381،  .و قاسمي، س  . س

 پوشش حفاظتي خاك در روياندن بذر بارانك در نهالستان

 .47-55 ):1( 55 مجله منابع طبيعي ايران، .كوهستاني

جدول حجم گونه هاي جنگلـي شـمال        . )الف (1381نام،    بي -

و مراتـع كـشور، جلـد     ها  انتشارات سازمان جنگل.كشور

 .صفحه 114اول، 

هاي تحت مديريت  برنامه كاري نهالستان. )ب( 1381نام،  بي -

 ها انتشارات سازمان جنگل. ها كاري و پارك دفتر جنگل

 . صفحه10 و مراتع كشور،

 مختلف  ي عمق كاشت بذر گونه ها     يبررس. 1377،  .، ا يتوكل -

افتـه  ي خاتمـه    يقـات ي تحق يهـا  ج طـرح  يده نتـا  ي چك .بلوط

، يقـات وزارت جهـاد كـشاورز      يمعاونت آمـوزش و تحق    

 . صفحه407

ـ  ا يهـا  ، درختـان و درختچـه     جنگلهـا . 1381،  .، ح يثابت -  .راني

 .صفحه 680زد، يانتشارات دانشگاه 

ــول،يفرجــ - ــر . 1383 ،. ر پ تيمارهــاي مكــانيكي، بررســي اث

ـ پا . و توليد نهال نمـدار     زني  جوانهشيميايي و خاك بر      ان ي

 دانـشگاه   يعـ ي ارشـد، دانـشكده منـابع طب       ينامه كارشناس 

 .صفحه 74ت مدرس،  يترب

ي نهالهـا كيفـي   و  ميهاي ك  بررسي ويژگي . 1383،  .عصري، م  -

در ) Quercus castaneifolia( مـازو  ساله بلـوط بلنـد   يك

نامـه كارشناسـي      پايـان  .تلف خاك و آبياري   تيمارهاي مخ 

 106ارشد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس، 
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Abstract 
 

In order to determine the germination rate of Tilia platyphyllos Scop. seed an investigation was 
carried out in the open field of Natural Resources Faculty of Noor, Tarbiat Modares University (north of 
Iran). In 0.5 m2 plots and under the shelter, the stratified seeds which were being germinated were sown 
in 1.5 and 3 cm soil depths and irrigated every day and every two days. The results revealed that contrary 
to sowing depth, irrigation affected the germination rate. Treatments combination of “Daily irrigation-3 
cm sowing depth” and “two-day irrigation-1.5 cm sowing depth” produced the highest and the lowest 
germination rates, respectively. In each treatment combination, accumulative germination rate enhanced 
less than one week and did not change afterwards. Generally it can be stated that if for seedling 
production, Tilia platyphyllos stratified seed (with vernal sowing) is used, treatment combination of 
“daily irrigation-3 cm sowing depth” (together with shelter), compared to other treatments combination, 
will produce higher germination rate. This is while that a shelter ensures growing well. The better 
response can be achieved by earlier sowing (early spring) of germinating seeds. Next investigations will 
prove this important. 
 
Key word: germination rate, irrigation, sowing depth, stratification, Tilia platyphyllos Scop. 

 


