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 (Cupressus sempervirens L. Var. horizontalis)ن ي گونه زربيزن ات بذر و جوانهيخصوص

 ي تنگ سولک بهمئيگاه جنگل رهيذخ: مطالعه موردي(  بر آنهاي عوامل بوم شناختي برختأثيرو 

 )راحمديه و بويلويدر استان کهگ
 

  

 

  *۱يه ذوالفقاري رق وکونديه دريرق

  

  )۷/۱۱/۱۳۹۲ :رشيخ پذي ؛ تار۱۱/۴/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
  دهيكچ

ـ لوي در منطقـه تنـگ سـولک اسـتان کهگ          يگاه جنگل   رهيصورت ذخ   باشد که به   ين م يران زرب ي در ا  ي برگ بوم  ي سوزن يها   از گونه  يکي ه و  ي

 به صورت ي تصادف در قالب طرح کامالًيشين آزماي بذر سرو زربيزن  عوامل مؤثر بر جوانهيابيارز به منظور. استتحت حفاظت راحمد يبو

ـ  سطح و ارتفاع از سـطح در ۲ب در ي سطح، ش۴ در يدگي که خشکيطور به.  انجام شد ۴×۲×۲ل  يفاکتور ز قـرار  ي سـطح مـورد آنـال   ۲ا در ي

 کـه بـا   يطـور  بـه .  بذر داشـت يزن  جوانهير را روين تأثيشتريشگاه بيب روي شي عوامل مورد بررسين تماميج نشان داد که از ب ينتا. گرفت

ـ  و م  يزن  ن زمان جوانه  يانگي، م يزن   اعم از وزن هزار دانه، رطوبت، سرعت و درصد جوانه          ي مورد بررس  يه پارامترها يب، کل يش ش يافزا ن يانگي

 ي درخـت مـادر    يدگي خشک تأثيراما  .  ارتباط مثبت با وزن بذر داشت      ي قطر درخت  تا حد     چنين  هم. افته بود يتعداد بذر در مخروط کاهش      

ـ  م ي بـاال دارا   يدگي شده از درختان با خـشک      يآوردار بود، هرچند که بذر جمع     ي معن يزن   زمان جوانه  ن مدت يانگيتنها بر م   ن درصـد و    يانگي

ـ          يزن جوانه يز نشان داد که همه پارامترها     ي ن يبستگ  همج  ينتا.  بودند ي کمتر يزنسرعت جوانه  دار مثبـت   ي و بذر با وزن هزار دانه رابطـه معن

 با قطـر بـاالتر کـه در         ي از درختان مادر   بذرها يآور که جمع  شود يشنهاد م ين منطقه پ  ين گونه در ا   ي ا يايظ و اح  ن به منظور حف   يبنابرا. دارد

  . باشدمؤثرتواند يتر است، م نيز سنگياند و بذرشان ن  کم واقع شدهيها بيش

  

  

  

  

  ب، وزن هزار دانهين، شي، سرو زربيدگيارتفاع، خشک : يديلك  يها واژه 
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  مقدمه

 است کـه بـه      يا  ترانهيم مد ي شاخص اقل  ياهيک عنصر گ  ين  يزرب

ـ  يا  ترانـه يمنـاطق مد  . ز معـروف اسـت    يـ ترانه ن يسرو مد  ا و   اروپ

شگاه ي رو ي از نقاط اصل   ي غرب ياي مشابه آن در آس    يميط اقل يشرا

شتر در  يـ ران ب ين در ا  ي سرو زرب  ).۷ (شود ي آن محسوب م   يعيطب

اسـت امـا در ارسـباران، بهبهـان،            قابـل مـشاهده      ي شمال ينواح

باغملـک  (روزآباد، دامنه کوه تفتان، در زوآب و امامزاده عبدهللا       يف

ن درخت  ي ا ).۵ (شود  يافت م يرو  ز به صورت خود   ين) خوزستان

مقاوم و بـا    . ط سخت را دارد   ي است و قدرت تحمل شرا     يرزيد

ان يـ م سـازد تـا در      ي است که آن را قـادر مـ        يق و قو  يشه عم ير

.  رشـد کنـد    ي به راحتـ   ي تند و پرتگاه   يها  بيها و ش    سنگ تخته

 ي رشد به مدت زمان    يو برا  ار کند است  ين گونه بس  ي ا يزن  جوانه

ـ   کند بودن جوانـه    چنين  هم.  دارد ازي ن يطوالن  يهـا    در گونـه   يزن

از . گـذارد   ي م ييسزاب تأثير ييت و عملکرد نها   يفي ک ي رو ياهيگ

 ي خـاص خـود را بـرا       يازهـا ي ن ياهيـ گونـه گ    کـه هـر    ييآنجا

خـصوص    به بذرها يزن  رفتار جوانه   از ي لذا آگاه  ، دارد يزن  جوانه

ل و   آنهـا مـشک    ي بـه منبـع بـذر      ي که دسترسـ   ي جنگل يها  گونه

  ).۳۳( است يباشد، ضرور ي آنها ناشناخته ميزن  جوانهيازهاين

باشـد   ي مقدار وزن بذر مـ ،يزن  مهم جوانه  يارهاياز جمله مع  

ــز ــهي ــ را جوان ــرژيزن ــه ان ــ زي ب ــ نيادي ــاز دارد کــه از طري ق ي

 و بـه  )۲۴(شـود   ين م يمتأ بذر   يا  رهي ذخ ييون موادغذا يداسياکس

 در استقرار   ياتي و ح  ار مهم يک صفت بس  ين جهت وزن بذر     يهم

زاسـت    تنشيها طيخصوص در مح  پراکنش درخت به ييو توانا 

  الزم . رشد و نمو دارنـد     ي برا يشتريتر شانس ب   بزرگ يو بذرها 

 هيـ بن و يزنجوانه سرعت ،يزن  جوانه درصد نييتع که است بذکر

 هياتحاد هيتوص براساس بذر تيفيک نييتع مهم يها  آزمون از بذر

 گذشته مطالعات   يها   در سال  ).۲۸(است   بذر نآزمو يالملل نيب

ج ياهان گونـاگون انجـام شـده و نتـا         ي گ ي در مورد بذرها   ياديز

ج ين مطالعـات نتـا  يدست آمده است و در همه اهز ب ي ن يگوناگون

ز موجـود بـوده     ي ن ي تناقضات ي حاصل نشده است و گاه     يکساني

ان يـ م ميمستق  از مطالعات رابطهيبه عنوان مثال در تعداد. است

ـ   درصد جوانـه  (ش بذر   يا اندازه آن بر درصد رو     يوزن دانه    ) يزن

  گـزارش کردنـد    ) ۴۴(کن  يپتـ ي و الت  يلکيت). ۳۵(ده شده است    يد

   Quercus aucheri  گونـــهيش وزن بـــذرهايکـــه بـــا افـــزا

خان . ابدي يش م يز افزا ي ن يزن زان جوانه يه م ي ترک يدر جنوب غرب  

ــن) ۳۳( ــزا   ز ي ــا اف ــه ب ــود ک ــزارش نم ــذر گش وزيگ ــن ب اه ي

Artocarppos hetelophyllus L. ۱۴ تـا  ۱۲ گـرم بـه   ۶ تـا  ۴ از 

 درصـد  ۸۵ درصـد تـا     ۱۵ بذور از حدود     يزن گرم، درصد جوانه  

ز صورت گرفته اسـت کـه عـدم         ي ن ياما مطالعات . ابدي يش م يافزا

. دهـد   ي را نـشان مـ     يزن  زان جوانه ي وزن هزار دانه و م     يدار  يمعن

سـرعت و درصـد     و  زن هزار دانه     و نيب) ۴۲( و همکاران  راوات

.  مشاهده نکردنديا رابطه Cupressus torulosa Don يزن جوانه

ن وزن هزاردانه و درصـد  يز بي ن)۱۰ ( و همکاران ي نجف چنين  هم

تواند به  ياما وزن بذر م.  مشاهده نکردنديا  پلت رابطهيزن جوانه

  ). ۲۹ (ردي قرار گتأثيرط، تحت يله محيوس

 مختلف در   ي ارتفاع يها  انيزار دانه و گراد   ن وزن ه  يرابطه ب 

ـ شتر اي شده است که در بي بررسيمطالعات متعدد  ن مطالعـات  ي

تفاوت در وزن هزار دانه ارتفاعات مختلف گزارش شده اسـت            

ــگ و فيپ). ۴۵( ــگ ين ــ) ۳۹(ن ــي تحقيط ــه رويق ــهي ک   گون

Eupatorium adenophorum Spreng انجــام دادنــد، مــشاهده 

 کـاهش   يجيش ارتفاع به طـور تـدر      ير با افزا  نمودند که وزن بذ   

انـد کـه وزن      ز عنـوان کـرده    يـ ن) ۱۹(دسـپالند و هـول      . ابدي يم

 کوتاه بودن طول دوره لي به دل Pinus banksiana گونهيبذرها

از عوامل  . ن است ييش در ارتفاعات باال کمتر از ارتفاعات پا       يرو

 ي داخلـ  دهد، رطوبـت    ي قرار م  تأثيره بذر را تحت     ي که بن  يگريد

اهـان مختلـف    ينـسبت از دسـت دادن رطوبـت در گ         . بذر است 

ات بذر، ي بر خصوصيطيعالوه بر عوامل مؤثر مح. متفاوت است

 يتوانـد رو    يز مـ  يـ  ن يک درخـت مـادر    يـ ط سالمت و ژنت   يشرا

ــذر    ــؤثر ب ــفات م ــد  تأثيرص ــذار باش ــروزه پد). ۲۲(گ ــام ده ي

 درختان  با روند رو به گسترش همراه اسـت کـه             يدگيسرخشک

ــر در ــان واکــنش اث ــسبت درخت ــه ن ــداوم عملکــرد ب  عوامــل م

 درختـان  يناگهـان  مرگ باعث اغلب که ديآ  يم ديپد رسان  بيآس

ن گزارش شده   ي از جمله زرب   ي جنگل يها   که در گونه   )۳۰(شود  

 بـه  يسـولک بهمئـ      درختان در منطقه تنـگ     يدگيسرخشک. است



  ... زني گونه زربين جوانهخصوصيات بذر و 
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ونه ن گ ي که ا  يطور  ان شده به  ين نما يصورت آشکار در گونه زرب    

ـ تخر.  قرار داده است   يد جد يرا در معرض تهد    ـ ب ا ي ن گونـه   ي

وجود    را به  يطيست مح يرقابل جبران ز  ي غ يها  تواند خسارت   يم

خـصوص در منطقـه زاگـرس         ران و بـه   ي که در ا   يياز آنجا . آورد

ها به    ن گونه يشوند و ا    يافت م ي برگ به ندرت     ي سوزن يها  گونه

 ي بـاال  يکين اکولـوژ  زان کم حضور دارند و با توجـه بـه تـوا           يم

ــ  ــه زرب ــرورش گون ــن بايمنطقــه تنــگ ســولک در جهــت پ د ي

ـ ا و توسـعه ا    يـ  مناسب در جهت حفظ، اح     يراهکارها ن گونـه   ي

 یايکه اح نين با توجه به ا    يبنابرا. ردي قرار گ  ياب مورد بررس  يکم

ن يتـر  توانـد از مهـم      يت باال م  يفي مناسب و ک   هایرنه با بذ  گو نيا

ـ در ا ن گونه   ي حفظ ا  يعوامل برا   باشـد،  يگـاه جنگلـ    رهيـ ن ذخ ي

توانـد    ي بذر م  يفي و ک  يات کم ي عوامل مؤثر بر خصوص    ييشناسا

ن ين در ا  يبنابرا. دي نما يانين گونه کمک شا   ي ا يايدر حفظ و اح   

ماننـد   (يطـ ي عوامل مح  تأثيرک طرف   يد تا از    ي گرد يق سع يتحق

ــ ــطح در يش ــاع از س ــب و ارتف ــادر ) اي ــت م ــد  (يو درخ مانن

ـ     ي خصوص يرو) رخت و قطر د   يدگيخشک ن يات بذر گونـه زرب

ــردد و از طــرف ديبررســ ــ ي گ ــه ب ــر رابط ــهيگ ــن جوان  و يزن

ـ ج ا يات بذر مشخص گردد تا بتـوان از نتـا         يخصوص ق يـ ن تحق ي

 .  مناسب بهره جستي بذرهايآوراء و جمعي احيبرا

 

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 تانشهرسـ  توابـع  از سـولک  منطقه مورد مطالعه واقع در تنگ     

ـ  ا .است ر احمد يبو و هيلويکهگ استان در يبهمئ ن منطقـه از    ي

 يا  جامعـه .  خشک است   و نسبتاً  يا  ترانهي، مد يشناس  مينظر اقل 

 که از طرف جنوب متأثر از       يا  ترانهيدوست و مد    ياست خشک 

باشد و از طرف شـمال        يج فارس م  ي گرم و مرطوب خل    يهوا

ـ از در  بلنـد و رطوبـت برخاسـته         يها  به علت وجود کوه     ياي

 ذکر شده برخورد نموده و بر اثـر متـراکم   يها ترانه به کوه يمد

 يزان متوسـط بارنـدگ    يـ م. نـد ينما  ي مـ  يد بارنـدگ  يـ شدن، تول 

در تابستان حداکثر درجـه     . متر است   يلي م ۶۰۰ تا   ۴۰۰انه  يسال

خبنـدان  يگراد کمتر بـوده و دوره         ي درجه سانت  ۴۰حرارت از   

  . باشد يز در زمستان کوتاه مين

  

  ها  دادهيآور جمع

ن که در يدرخت بذرده از درختان زرب    ۴۰ن مطالعه   ي انجام ا  يبرا

 ۱۶۳۰تـا   ۱۲۵۶ ن گونه در منطقـه از يش اي رويمحدوده ارتفاع

 ۴۵ تـا  ۵ب  يشـ  و يشـرق   جنـوب  جهـت  ا و در  يمتر از سطح در   

 يري جلـوگ  يبرا(گر  يکدي متر از    ۱۰۰درصد و با حداقل فاصله      

ـ ا. قرار داشتند، انتخاب شـدند    ) ۳۷ل ؛ ياز انتخاب درختان فام    ن ي

ن مطالعه به   ي در ا  .سالم بودند  و دهيخشک درختان درختان شامل 

دند، يرس  يگر درختان سالم به نظر م     يسه با د  ي که در مقا   يدرختان

 تاج درختان کـد     يدگيش خشک يج افزا يب به تدر  ي و به ترت   ۱کد  

 بـا  ي متعلق به درختان۱ن صورت که کد يبد. داده شد ۴ و ۳، ۲

ـ  يدگي به درختان بـا خـشک      ۲، کد   %۲۰ کمتر از    يدگيخشک ن ي ب

 ۴و کـد    % ۷۰ -۴۰ يدگي به درختان بـا خـشک      ۳، کد   ۴۰% -۲۰

 يبعد از جمع آور   . داده شد % ۷۰ش از   ي ب يدگيدرختان با خشک  

 نيانگيـ م دانه، رطوبت بـذر و  هزار  مثل وزنييها  يژگيبذرها، و 

 وزن  يريگ   اندازه يابر. شد يريگ  اندازه مخروط هر در بذر تعداد

، بذور هر کـدام  )٣٨( پانوار و باردواج هزار دانه بر اساس روش

ن يانگيـ  م ي وزن شدند و از رو     يي تا ۱۰۰ تکرار   ۴از درختان در    

ـ     يي تا ۱۰۰ يوزن تکرارها   يبـرا . دسـت آمـد   ه، وزن هزار دانه ب

 شـد   يريگ   بذر اندازه  ي گرم ۱ز دو تکرار    يمحاسبه رطوبت بذر ن   

منظـور محاسـبه      بـه .  شد يريگ   بذرها اندازه  و سپس وزن خشک   

 درجـه   ۸۰ ي ساعت در دمـا    ۱۸وزن خشک بذرها آنها به مدت       

سپس با استفاده از وزن خشک و تر        . گراد قرار داده شدند     يسانت

  :)٣٨(دست آمد   به۱بذرها، درصد رطوبت با استفاده از رابطه 

   وزن تر-وزن خشک
  ۱۰۰* 

  وزن تر
  ميزان رطوبت= % 

]۱[  

 مربـوط بـه هـر درخـت بـا آب ژاول             ي بذرها يدر مرحله بعد  

 بـذر از هـر      ۱۰۰سـپس   .  شـد  يضـدعفون ) ميت سـد  يپوکلريه(

 قرار داده،   ي کاغذ صاف  يش و رو  يديدرخت داخل دو ظرف پتر    

گراد ي درجه سانت  ۴ يخچال در دما  يبه مدت سه هفته در درون       
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نـاتور بـا   ين بذرها به داخل ژرم ين مرحله ا  يبعد از ا  . قرار گرفتند 

ـ در ا . گراد منتقل شـدند     ي درجه سانت  ۲۴ يدما ن مـدت هـر دو      ي

ـ   زان جوانـه  يـ ک بـار م   يروز   ار يـ مع. ادداشـت شـد   ي بـذرها    يزن

ـ  هم ر  يزن  جوانه ـ چـه قابـل رو      شهي ـ عـدم رو  . ت بـود  ي ت بـذر   ي

زده   ن مـشاهده بـذر جوانـه      يک هفته بعد از آخـر     ي يدار ط   جوانه

 از زني با اسـتفاده   نهجوا سرعت.  بود يزن  ان جوانه يشده مالک پا  

ـ ا در کـه  آمد دستهب ۲رابطه و) ۳۸(پانوار و باردواج     روش  ني

 بـذر  تعدادni  ،)روز در بذر تعداد (يزن جوانه سرعت Gs فرمول

. بـود  امn شـمارش  تـا  روز تعـداد  ti شمارش، هر در زده جوانه

 در کـه  آمـد  دستهب ۳رابطه از يزن  جوانه زمان نيانگيم چنين  هم

 شـمارش  روز ti روز، هر در زده جوانه بذر تعداد ni فرمول نيا

). ۳۸(بـود  شـمارش  روز تـا  زده جوانـه  يبـذرها  کل تعداد n و

 تعـداد کـل     nدست آمـد کـه      ه ب ۴ هم از رابطه   يدرصد جوانه زن  

 کاشته شـده    ي تعداد بذرها  N دوره و    يزده در ط     جوانه يبذرها

  ).۳۸(بود 
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  ها ل دادهيه و تحليتجز

 در. گرفـت   صـورت SPSS 19  افزار نرم با ها داده وتحليل تجزيه

 بـودن  نرمال براي  Kolmogorov – Smironov آماري آزمون ابتدا

 به صورت   ي تصادف ش در قالب طرح کامالً    يآزما. شد ها انجام   داده

 ۴ در   يدگي کـه اثـر خـشک      ي انجام شد، به طور    ۴×۲×۲ل  يفاکتور

 سـطح مـورد     ۲ا در   ي سطح و ارتفاع از سطح در      ۲ب در   يسطح، ش 

ـ ات رو يسه خـصوص  يبه منظور مقا  . ز قرار گرفت  يآنال شگاه ماننـد   ي

ـ    صـفات بـذر و جوانـه       يب رو يا و شـ   يارتفاع از سطح در     از  يزن

 ييدتان چنـ يانگيـ سه مي مقايبرا.  استفاده شديجفت t- testآزمون 

دانکـن   آزمـون  ز از يـ  متقابل ن  آثار و   يدگي مختلف خشک  يها  طبقه

 يپارامترهـا  بـين  يبـستگ   هـم  تعيـين  ي بـرا  چنين  هم .شد استفاده

 بسته بـه    يدگي و خشک  يطيط مح ي با شرا  يزن  مختلف بذر و جوانه   

ـ   يطور  شد، به  استفاده  مختلف يها  آزمون از ها  ت داده يماه ن ي که ب

 يبستگ  همرها از آزمون    ير متغ يا سا  ب يدگي مختلف خشک  يها  طبقه

  .رسون استفاده شدي پيبستگ همه پارامترها از ي بقيکندال و برا

  

  جينتا

 ي مورد بررسـ   يه پارامترها يانس نشان داد که کل    يز وار يج آنال ينتا

ـ   ن زمـان جوانـه    يانگيبذر به جز م     مختلـف،   يهـا   بي در شـ   يزن

چ يا با هـ   يح در  با هم داشتند، اما ارتفاع از سط       يدار  يتفاوت معن 

ن يانگيـ  بـه جـز بـا م       يدگيکدام از صفات مورد مطالعه و خشک      

 را نشان   يدار  يک از صفات تفاوت معن    يچ  ي با ه  يزن  زمان جوانه 

 ي نـشان داد کـه تمـام   t- testج آزمـون  ينتـا ). ۱ جـدول (ندادند 

 بذر مانند وزن هزار دانـه، رطوبـت         يريگ   مورد اندازه  يپارامترها

ن تعداد بذر در مخـروط     يانگي، م يزن  انهبذر، درصد و سرعت جو    

ـ   ن مدت زمان جوانـه    يانگيو م  شتر از  يـ  کـم ب   يهـا   بي در شـ   يزن

ـ ج مقا ي نتا چنين  هم). ۲ جدول(اد بود   ي ز يها  بيش ن يانگيـ سه م ي

ـ   ن مدت زمـان جوانـه     يانگين م يز نشان داد که کمتر    يدانکن ن   يزن

از ). ۳جـدول   ( باال بوده اسـت      يدگيمربوط به درختان با خشک    

ن درصــد ين نــشان داد کــه کمتــريانگيــسه ميــگــر مقايف دطــر

ـ  جوانه ن تعـداد بـذر در مخـروط در درختـان بـا             يانگيـ  و م  يزن

  ).۳ جدول( باال وجود دارد يدگيخشک

 ماننـد   يطـ ي مح ي نـشان داد کـه پارامترهـا       يبـستگ   همج  ينتا

ات بذر مانند وزن هـزار دانـه و         يا با خصوص  يارتفاع از سطح در   

 داشـت امـا بـا       يفي ضـع  يدار  يت و معنـ   رطوبت بذر رابطه مثبـ    

ـ   سرعت و درصد جوانه    (يزن  صفات جوانه  ن تعـداد   يانگيـ ، م يزن

ـ   ن زمان جوانـه   يانگيبذر در مخروط و م      يدار  يرابطـه معنـ   ) يزن

ات بذر  ي خصوص يشگاه با تمام  يب رو يگر ش ياز طرف د  . نداشت

ـ  داشت اما ا   يدار  ي و معن  ي رابطه منف  يزن  و جوانه  ن ارتبـاط بـا     ي

ـ ن زمان جوانـه   يانگيطوبت و م  وزن، ر  . ف بـود  ي ضـع  يلـ ي خ يزن

 يدگي مانند خشکيات درختان مادرين خصوصي رابطه بچنين  هم

ن مـدت   يانگيـ  و م  يدگين خـشک  يگر صفات نشان داد که ب     يبا د 

.  وجـود دارد   يفي ضـع  يدار  ي و معنـ   ي رابطه منف  يزن  زمان جوانه 

  ن مدت  يانگيز با وزن بذر و ارتفاع آنها با م        ي ن يقطر درخت مادر  



  ... زني گونه زربين جوانهخصوصيات بذر و 

۶۹  

  يصفات مورد بررس) ن مربعاتيانگيم(انس يز واريج آنالي نتا.۱جدول

    ميانگين مربعات

رطوبت   )گرم(وزن 

  )درصد(

زني  سرعت جوانه

  )روز(

زني  جوانه

  )درصد(

ميانگين زمان 

  زني جوانه

ميانگين تعداد 

  بذر در مخروط

  ns۵۱/۲  **۴۳۸/۳۱۷۱۹  ۹۸/۸۷۸*  ۶۰/۲*  ۰۴/۲۶۶**  ۷۴/۲۸**  )درصد(شيب 

  ns۸۴/۱ ns۶۸/۵۱  ns۵۶/۰  ns۷۵/۲۸۴  ns۶۶/۲  ns۶۱/۵۲۱۴۷  )متر(ارتفاع از سطح دريا 

  ns۱۷/۳  ns۵۹/۸۱  ns۲۵/۱  ns۷۹/۲۴۸  *۴۹/۴۰  ns۴۶/۵۰۸۱۶  خشکيدگي

  ns۱۰/۰  ns۱۱/۱  ns۶۸/۰  ns۲۹/۱۴۸  ns۲۸/۱۰  ns۱۲/۲۷۷۵۲  ارتفاع* شيب

  ns۸۷/۴  ns۰۰/۶۸  ns۲۱/۱  ns۹۳/۱۸۸  ns۲۳/۴  ns۱۹/۲۶۵۲۳  خشکيدگي* شيب

  ns۴۴/۰  ns۶۳/۶۵  ns۰۰/۱  ns۶۰/۲۹۵  ns۵۶/۱  ns۴۲/۴۹۴۹۲  خشکيدگي* ارتفاع از سطح دريا

 ns۲۵/۳  ns۴۴/۲  ns۲۲/۲  ns۵۹/۴۵۵ ns۱۷/۹ ns۵۹/۴۵۵۵۵  خشکيدگي* ارتفاع * شيب 

  .دهد يا نشان م ريدار ي عدم معن:P< %1(           ns( درصد ۱ اختالف در سطح :**    ) P< %5( درصد ۵اختالف در سطح : *

  

   مختلفيها بي و شي در طبقات ارتفاعين صفات مورد بررسيانگيسه ميمقا. ٢جدول 

  )درصد(ب يطبقات ش )متر (يطبقات ارتفاع

۱۴۵۶-۱۶۳۰ ۱۲۵۶-۱۴۵۶  ۲۵-۴۵ ۵-۲۵  
۳/۸a ۷/۳ a ۴/۳ b ۲/۴ a  گرم(وزن هزار دانه( 

۱۸/۰۹a ۱۶/۲a ۱۴/۹b ۱۹/۰۲a  درصد(رطوبت( 

۳/۵۲۲ a ۷/۳۸۳ a ۱/۲۷۱ b ۳/۵۹۶ a ن تعداد بذر در مخروطيانگيم  

۳/۱۵ a ۷/۱۳ a ۰۸/۱۳ a ۵/۱۵ a يزن ن زمان جوانهيانگيم  

۳/۲ a ۰۵/۲ a ۶/۱ b ۶/۲ a روز (يزن سرعت  جوانه(  

۳/۳۵ a ۲/۲۷ a ۴/۲۰ b ۵/۳۹ a درصد (يزن جوانه(  

  .داري ندارنددر هر رديف اعداد داراي حروف مشابه، از لحاظ آماري اختالف معني    

  

  يدگي در طبقات مختلف خشکين صفات مورد بررسيانگيسه ميمقا. ۳جدول 

رطوبت   )گرم(وزن   يدگيکد خشک

  )درصد(

 يزن سرعت جوانه

  )روز(

 يزن جوانه

  )درصد(

ن زمان يانگيم

  يزن جوانه

ن تعداد يانگيم

  بذر در مخروط

١  a٠٠/٤ a۷۹/۱۷ a۱۹/۲ a٦٧/٣١  a۰۱/۱۵  a۷/۴۶۲  

٢  a۹۶/۳ a۷۸/۱۶ a۱۶/۲ a۳۶/۳۳  a۹۳/۱۵  a۱/۴۷۴  

٣  a٨٦/٣ a۳۶/۱۵ a۴۸/۲ a۲۲/۳۵  a۰۸/۱۵  a۷/۵۱۷  

٤  a۱۹/۳ a۹۳/۱۷ a۵۹/۱ b۱۷/۱۵  b۳۰/۹  b۳/۱۸۸  

  .داري ندارند در هرستون اعداد داراي حروف مشابه، از لحاظ آماري اختالف معني        

  



  ۱۳۹۲ زمستان/  ششمشماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۷۰  

 را نـشان داد     يفي ضـع  يدار  ي رابطه مثبت و معنـ     يزن  زمان جوانه 

ـ   ن صفات جوانـه   ي ب يگبست  هم). ۴ جدول( ز يـ گر نيکـد ي بـا  يزن

ـ   نشان داد که وزن هزار دانه با رطوبت بذر، درصـد جوانـه             ، يزن

ن مدت زمـان    يانگي رابطه مثبت متوسط و با م      يزن  سرعت جوانه 

ن تعـداد بـذر در      يانگيـ ف و بـا م    ي رابطـه مثبـت ضـع      يزن  جوانه

ه يـ رطوبـت بـذر بـا کل      .  نـشان داد   يمخروط رابطه مثبت و قـو     

ـ   ن مدت زمان جوانـه    يانگي به جز م   يزن  انهصفات جو   رابطـه   يزن

 با درصـد    يزن  سرعت جوانه . دار متوسط نشان داد     يمثبت و معن  

ن تعـداد بـذر در مخـروط رابطـه مثبـت و             يانگيـ  و م  يزن  جوانه

ـ   ن زمان جوانه  يانگي داشت، اما با م    ي قو يدار  يمعن  يا   رابطـه  يزن

ـ   درصد جوانه . نداشت  و بـا  يو بـا وزن، رطوبـت رابطـه قـ     يزن

ن تعداد بذر در يانگيف و با مي رابطه ضعيزن ن زمان جوانهيانگيم

ن يانگيـ  ميبستگ هم.  داشتيدار قو يمخروط رابطه مثبت و معن 

ز رابطه مثبت   ين تعداد بذر در مخروط ن     يانگي با م  يزن  زمان جوانه 

  ).۵ جدول( شد ديدهف يدار ضع يو معن

  

  بحث

کند و    ين م ي بذر را مع   يزن  نه بالقوه جوا  يي توانا يزن  آزمون جوانه 

ت بـذر  يـ فين کي تخمين آزمون برايج حاصل از ا يتوان از نتا    يم

 دارد که از آن   ي بستگ يت بذر به عوامل مختلف    يفيک. استفاده کرد 

ـ   ه، قدرت جوانه  يتوان به قوه نام     يجمله م  ، وزن هـزار دانـه،      يزن

 يکـ ي). ۲۵( اشاره کـرد   يزن  رطوبت بذر، سرعت و درصد جوانه     

 يا به عبارتير بذر ي، ذخايزن  جوانهي قدرت بذر برا   يارهايمعاز  

 يفـ ي مهـم ک   يارهاي از مع  يکيوزن هزار دانه    . باشد  يوزن بذر م  

 و  يطـ ي عوامل مختلـف مح    تأثيرتواند تحت     يباشد که م    يبذر م 

 و  ي منفـ  تـأثير ب  يق ش ين تحق يرد که در ا   ي قرار گ  يدرخت مادر 

ش ي که بـا افـزا     يطور  ه وزن هزار دانه داشت، ب     ي رو يدار  يمعن

ج يهـر چنـد کـه در نتـا        . افـت يب وزن هـزار دانـه کـاهش         يش

ـ  ا يبـستگ   هم ـ ف بـود امـا در مقا      ين رابطـه ضـع    ي ن يانگيـ سه م ي

. ب باال در دو گروه جداگانه قـرار گرفتنـد       ين و ش  يي پا يها بيش

 نـشان داد کـه بـا        يبـستگ   هـم ن و   يانگيسه م يج مقا ي نتا چنين  هم

ـ   انـه ب، سرعت و درصد جو    يش ش يافزا در . افـت ي کـاهش    يزن

) ۸( و همکـاران     يدي توسـط سـع    يج مـشابه  ين راسـتا نتـا    يهم

 تـوان  روي کـه  ييهـا  يبررسـ  چنـين  هـم  .گزارش شـده اسـت  

 شـد،  ران انجاميا شمال در نيزرب يعيطب شگاهيرو دو کياکولوژ

 بـه  نـسبت  دارند حضور کم هاي بيش در که يدرختان داد نشان

ـ رو شتر قرار داشتند ازيب هاي بيش در درختان  يتـر مناسـب  شي

 يهـا  بيدر واقع عدم نگهداشت آب در ش). ٦(بودند  برخوردار

تواند بر  يابد که م  ي رطوبت خاک کاهش     گردد که ياد سبب م  يز

ــذر يــت و کميــفي کيرو ق يــجــه تحقينت. گــذار باشــدتأثيرت ب

 و  Pinus wallichiana بـذر  يرو) ۲۱ (دورگاپـال و همکـاران  

هـم   Bromus tectorum گونه يرو) ۳۲(ويو آندرن يکوق يتحق

   .ق حاضر مطابقت دارديبا تحق

ن يتــر  از مهــميزنــ  درصــد و ســرعت جوانــهيطــورکل بــه

ــ گــذار در جوانــهتأثير يپارامترهــا ــ بــذر و اســتقرار گيزن اه ي

ـ ق  ين تحق يکه مطابق ا  ) ۳۹(شوند    يمحسوب م  ن سـرعت و    يب

 نـشد،   ديـده  يدار  ي رابطه معنـ   يدگي با خشک  يزن  درصد جوانه 

ـ ج ا ي کاج مطابق نتـا    يرو) ٢٧(مطالعات هوگ و همکاران      ن ي

 Quercus گونهي که رويبا بررس) ۴۱(چاردي راما. ق بوديتحق

rubra  يدگيزان خـشک يـ قدر که م جه گرفت هريانجام داد نت 

ابد کـه   ي ي کاهش م  يزن  ابد سرعت و درصد جوانه    ي يش م يافزا

ـ ز وار يو آنـال   يبستگ  همج  ين مطالعه اگرچه نتا   يدر ا  ـ انس ا ي ن ي

 بـاال از نظـر   يدگي رانشان نداد اما درختان با خـشک     يدار يمعن

ـ  درصـد و سـرعت جوانـه       ين دارا يانگيسه م يمقا  ي کمتـر  يزن

ن به يبنابرا.  کمتر بودنديدگينسبت به درختان سالم و با خشک

تواند بـر   يابد م ي درخت ادامه    يدگيرسد که اگر خشک   ينظر م 

 چنـين   هـم .  بگـذارد  ي منف تأثير هم   ينزدرصد و سرعت جوانه   

ـ   ن مدت زمان جوانـه    يانگي و م  يدگين خشک يب  بـر اسـاس     يزن

ـ ز وار يج آنال ينتا دار   ي و معنـ   ي رابطـه منفـ    يبـستگ   هـم انس و   ي

 يرو) ۳۱(کي کارل يج بررس ين خصوص نتا  يدر ا . مشاهده شد 

 کـه   يرا زمان يز. ق بود ين تحق يجه ا ي مشابه نت  يا  گونه سرو نقره  

 و کمبود رطوبت است، رطوبت موجود       يدگيبذر دچار خشک  

ـ   در خاک را زودتر جذب کرده و مـدت زمـان جوانـه              آن  يزن

   يتوانـد رو    ي کـه مـ    يگر از عـوامل   ي د يکي). ۱۶(د  يآ  ين م ييپا



  ... زني گونه زربين جوانهخصوصيات بذر و 

۷۱  

 يزن  با صفات جوانهيشگاه و درختان مادريات روين خصوصي بيبستگ هم. ۴جدول 

  )متر (ارتفاع درخت  )متر سانتي(قطر   خشکيدگي  )درصد(شيب   )متر(ارتفاع از سطح دريا   

  ns۱۵/۰-  **۳۲/۰  ns۱۳/۰  -۳۹/۰**  ۳۰/۰**  )گرم(وزن 

  ns۰۰۵/۰-  ns۲۲/۰  ns۰۳/۰  -۱۸/۰*  ۲۵/۰**  )درصد(رطوبت 

  ns۰۳/۰  **۵۳/۰-  ns۰۵/۰-  ns۱۰/۰  ns۲۰/۰  )روز (يزن سرعت جوانه

  ns۱۴/۰  **۷۲/۰-  ns۲۱/۰-  ns۲۰/۰  ns۲۴/۰  )درصد (يزن جوانه

  ns۱۲/۰  **۲۹/۰-  *۲۷/۰-  ns۱۶/۰  *۳۵/۰  يزن زمان جوانهن يانگيم

  ns۱۴/۰  **۷۴/۰-  ns  ۲۰/۰-  ns  ۲۱/۰  ns  ۱۸/۰  ن تعداد بذر در مخروطيانگيم

 .دهد ي را نشان ميدار ي عدم معن:۱P< %(       ns( درصد ۱ اختالف در سطح :**      )% >٥P( درصد ۵اختالف در سطح  :*

  

  گريکدي با يزن بذر و جوانهن صفات ي بيبستگ هم. ۵جدول 

رطوبت   )گرم(وزن   

  )درصد(

 يزن سرعت جوانه

  )روز(

 يزن جوانه

  )درصد(

ن زمان يانگيم

  يزن جوانه

ن تعداد بذر يانگيم

  در مخروط

            ۱  )گرم(وزن 

          ۱  ۶۵/۰**  )درصد(رطوبت 

        ۱  ۵۸/۰**  ۵۶/۰**  )روز (يزن سرعت جوانه

      ۱  ۹۱/۰**  ۵۱/۰**  ۶۷/۰**  )درصد (يزن جوانه

    ns۲۱/۰-  ns  ۱۶/۰ **۳۵/۰  ۱  ۳۶/۰*  يزن ن زمان جوانهيانگيم

  ۱  ۳۴/۰*  ۹۶/۰**  ۸۸/۰**  ۴۷/۰**  ۹۸/۰**  ن تعداد بذر در مخروطيانگيم

 .دهد ي را نشان ميدار ي عدم معن:۱P< % (       ns( درصد ۱ اختالف در سطح :**     )% >٥P( درصد ۵اختالف در سطح : *

  

 داشته باشد، سن درختان است کـه        ي مهم تأثيرات بذر   يخصوص

افتـه  يش يز افـزا يش قطر، وزن هزار دانه نيبا افزا قين تحقيدر ا

 و همکـاران    يج نجفـ  ينتا.  نبود ين ارتباط قو  يبود، هرچند که ا   

ـ  در ا  چنـين   هم .جه بود ين نت يز مطابق ا  ين) ۱۰( ق قطـر   يـ ن تحق ي

 نداشت  يردا  ي بذر ارتباط معن   يزن  ات جوانه يدرختان با خصوص  

 يها  نهاليزن  جوانهي آن است که سن درختان روين حاکيکه ا

ز ين) ۲( و همکاران  ياسپبهد.  نداشته است  يتأثيرحاصل از آنها    

 بـذر در    يزن   جوانه يمشاهده نمودند که سن درختان بارانک رو      

  . ستيکننده ن نييخزانه تع

را ت نهـال    يـ  بذرها، شانس موفق   يزن  عوامل مؤثر بر بهبود جوانه    

 يهـا   ز اسـتقرار بهتـر آنهـا در عرصـه         يـ  و ن  يفي و ک  ياز نظر کم  

ات بذر با   ي خصوص يبستگ  همج  ينتا. دهد  يش م ي افزا يجنگلکار

ـ   گر نشان دادند که سرعت و درصد جوانـه        يکدي زان يـ  بـه م   يزن

 تـابع وزن هـزار      ي تا حـد   يزن  ن زمان جوانه  يانگيز م ي و ن  ياديز

کننـده قـدرت    نييبذر تع وزن هزار دانه در     اگرچه  . باشد  يدانه م 

ن است که تا چه     يانگر ا ي ب ياديزان ز يست، اما به م   ي بذر ن  ياتيح

 را بـه    ييدن دانه توانسته است مـواد غـذا       ياه در زمان رس   يحد گ 

تر بتوانند زودتـر       درشت ياگر بذرها . ديره نما ين شکل ذخ  يبهتر
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ـ ا. شود  ي محسوب م  يک برتر ين عامل   يجوانه بزنند ا   ن بـدان   ي

 يشتري ب يياند مواد غذا    تر توانسته    درشت يه بذرها  است ک  يمعن

کننـد     زودتـر اقـدام      يريـ گ  ن جذب کرده و به عمل کربن      ياز زم 

 يشتري ب ييتر توانا  بزرگ يانگر آن است که بذرها    يج ب ينتا). ۱۱(

اه، يــه گيــ کــه رشــد اوليي دارنــد و از آنجــايزنــ  جوانــهيبــرا

اد زان مـو  يـ  بـه م   ي، بـستگ  يعـ ي طب يهـا   خـصوص در عرصـه      به

ــذخ ــذرهايا رهي ــذر دارد، ب ــهي ســنگي در ب ــر جوان  زده و  ن بهت

نـژاد    ن نکته در مورد اصـالح     يا. کنند  يد م ي تول يتر  ي قو يها  هيپا

ده دلوچ  يبه عق . ت خواهد بود  يار حائز اهم  ي بس ي جنگل يها  گونه

وزن ( بـذر  ييره غـذا يـ ، هر چه ذخ)۴۰(و پولوک و روس ) ۱۸(

بذرها با مشکل مواجه شـده و       زدن  کمتر باشد، جوانه  ) هزار دانه 

. وجـود خواهنـد آورد       بـه  يفي ضـع  يهـا   در صورت رشد، نهـال    

ـ   ات جوانـه  ين وزن هـزار دانـه و خـصوص        يت ارتباط ب  ياهم  يزن

  ). ۳۶ و ۱۷، ۱۴، ۱۲( گزارش شده است يادين زيتوسط محقق

 اسـت و    يزن   جوانه يگذار رو   تأثيرز از عوامل    يرطوبت بذر ن  

ـ   هـم در کنتـرل جوانـه       م يطـ يک عامـل مح   يبه عنوان     بـذر   يزن

 يکيولوژيزيرات ف يي به تغ  يشناخته شده است که مقدار آن بستگ      

نوسـانات رطوبـت بـذر مـضر بـوده و           .  بذر دارد  يکيو پاتولوژ 

 کـه رطوبـت   يياز آنجـا ). ۲۰( را به بار آورد  يتواند خسارات   يم

و ) ۴(شـود   ياهان م يش سوخت و ساز و تنفس در گ       يباعث افزا 

 برخوردار نباشد، قادر به سـوخت و      يرطوبت کاف  از   ياهياگر گ 

 را نخواهد  يزن   جوانه ي برا ي نخواهد بود و قدرت کاف     يساز کاف 

ش رطوبت بذر، درصـد و     يز با افزا  يق ن ين تحق يدر ا ). ۳۶(داشت

ن ي که بذر زرب   يياز آنجا . افتيش  ي افزا بذرها يزن  سرعت جوانه 

است، امـا  و در مقابل کاهش رطوبت مقاوم      ) ۲۳(ارتودکس بوده 

ه ين اول ي رطوبت در سن   ين مقاومت، داشتن مقدار کم    يبا وجود ا  

 است ياتي مهم و حي جنگل يها   از گونه  ياري بس ي بقا يرشد برا 

 يهـا  باعث بـاال بـردن واکـنش       يرا داشتن رطوبت کاف   يز). ۱۶(

هـا    ميت آنز يد و فعال  يشود و تول    ي سلول م  ي و هورمون  يکيمتابول

 رشد  يت رو يابد و در نها   ي يش م يفزان ا يجه سنتز پروتئ  يو در نت  

ش يند جذب رطوبت باعث افزا    ي فرا يبه طور کل  . گذارد  ي م تأثير

شـدن بـذر و در        دراتـه ي درون بـذر و ه     يکي متـابول  يهـا   تيفعال

 يها   گونه يدر تمام ). ۳۴(شود    ي بذر م  يزن  ش جوانه يت افزا ينها

ـ   يل جذب آب کاهش   ي اگر پتانس  ياهيگ  انجـام  يابـد، جوانـه زن

  ).۴۶(افتد  ير ميا به تأخي و نشده

 گونـه بلنـدمازو     يرو) ۹(پور  يي و رضا  ي که طبر  يقيدر تحق 

انجام دادند مشاهده نمودند که با کاهش رطوبت موجود در بذر           

. افـت يز کـاهش    ي ن يزن  ن زمان جوانه  يانگي و م  يزن  سرعت جوانه 

 يزن  سرعت جوانهي رطوبت رويبا بررس) ۱۳(اشتون و الرسون

 ي محتـوا  ي رو يبـا بررسـ   ) ۳(نـژاد و همکـاران        يبلوط و الوان  

 چنـين   هـم . دندي رسـ  يج مـشابه  ي به نتا  يراني بذر بلوط ا   يرطوبت

ـ    يبا بررسـ  ) ۱(احمدلو و همکاران    گونـه کـاج     ي رو ي تـنش آب

دند کـه بـا کـاهش رطوبـت سـرعت           يجه رسـ  ين نت يا به ا  يبروس

 يبـا بررسـ   ) ۱۵(داک و همکاران  يبو. افته بود ي کاهش   يزن  جوانه

ش يجه گرفتند که با افـزا ي نتPinus brutia گونه ي رويزن جوانه

ستم يـ را رطوبـت س   يافت، ز يش  ي افزا يزن  رطوبت سرعت جوانه  

. شـود   ي مـ  يزن   بذر را فعال نموده و باعث سرعت جوانه        يداخل

ـ  ش زمان جوانـه   يافزا نشان داد که     چنين  همج  ينتا  ي تـا حـد  يزن

) ۴۳(همکـاران سـوال و    . دارد يزن  جوانه  درصد ي مثبت رو  تأثير

، Pinus radiata يزن ش زمان جوانهيز گزارش نمود که با افزاين

ـ   درصد جوانـه   ج جـوزف و  ينتـا  امـا  .افتـه اسـت  يش ي افـزا يزن

ش ي بـا افـزا     نشان داد  گري د يها گزارشبرخالف  ) ۲۶(همکاران

ـ   جوانـه درصدزمان،   کـاهش  Cupressus atlantica  گونـه يزن

 باشـد  يکيولوژيزيرات فييتغل  ين ممکن است به دل    يابد که ا  ي يم

  .ج متفاوت شوديگردد تا نتاي و سبب مدهد يکه در بذر رخ م

ن يشتريـ  که ب  يکيق عوامل اکولوژ  ين تحق يج ا يبا توجه به نتا   

ـ     يزن   جوانه ي را رو  تأثير ب ين داشـته اسـت، شـ      ي بذر گونـه زرب

ن بودن درصـد    ييگر با توجه به پا    ياز طرف د  . باشد  يشگاه م يرو

 حفظ و   يبهتر است برا  )  درصد ۳۰حدود  ( گونه   ني ا يزن  جوانه

 کـه   ي از درختان  بذرهاين گونه در منطقه مورد مطالعه       ي ا ياياح

در ضـمن از  .  شـود يآور   کـم قـرار دارنـد، جمـع        يها  بيدر ش 

ه بذر  يات بهتر بن  يدهنده خصوص   آنجاکه وزن هزار دانه باال، نشان     

 قـوه  يا درشت و دار بذرهاي يآور  ه بوده است، جمع   يو قوه نام  

 ي در بانـک ژن بـرا      يز نگهـدار  ي و ن  يکار جنگل يه باال برا  ينام



  ... زني گونه زربين جوانهخصوصيات بذر و 

۷۳  

 بـا توجـه بـه       چنـين   هم .شود  يه م ين منطقه توص  ين گونه در ا   يا

ن وزن هزار دانه بذر با قطـر درخـت          ي ب يفيک رابطه ضع  ينکه  يا

ن ي بذر از درختان قطورتر در ا      يآور  ن جمع يوجود داشت، بنابرا  

تـر  نينتخاب درختان بـا بـذر سـنگ        در ا  يتواند تا حد   يمنطقه م 

  . باشدمؤثر

  

  استفاده مورد  منابع

مجلـه  . اي بـذر کـاج حلـب و کـاج بروسـ           يکيولـوژ يزي صـفات ف   ي بر برخ  ياثر تنش آب  . ۱۳۹۰. يبهتر.  و ب  يطبر. ، م .احمدلو، ف  .۱

  .۷۳۶ -۷۲۸):۵(۲۴ران ي ايشناس ستيز

ـ  اثـر سـن پا     يبررس. ۱۳۸۳. يدهقان شورک . يا و   ي ن ياکبر. ، م يطبر.  ندوشن، م  ييرزايم. ، ح .، ک ياسپهبد .۲  و سـال    ي مـادر  يهـا هي

 .۵۳۸ -۵۱۹): ۴(۱۱مجله جنگل و صنوبر . اندن بذر بارانکيکاشت در رو

ـ    بذر بر جوانه   ي رطوبت ي اثر محتوا  يبررس. ۱۳۸۷. پور  حمزه.  و م  ياسپهبد. ، ک ييتقوا. ، م يطبر. ، م .نژاد، س   يالوان .۳ ه بـذر  يـ  و بنيزن

 .۵۸۲ -۵۷۴): ۴(۱۶مجله جنگل و صنوبر ). .Quercus brantii Lindl (يرانيبلوط ا

ـ   نـال جوانـه   ي کارد ين دماها ييتع. ۱۳۸۷.  دربند يزديا. راشد محصل و ا   . ح .، م .ن. يپورطوس .۴  خرفـه، سـلمه و علـف        ي بـذرها  يزن

  .۲۶۱-۲۵۵): ۲(۶ران ي اي زراعيها مجله پژوهش. خرچنگ

  . انتشارات دانشگاه تهران. در خشکبوميجنگلکار .۱۳۸۱ .ح .، ميارهيجز .۵

، يعـ يدانشکده منـابع طب   ،  يرساله دکتر . راني شمال ا  ي برگان بوم  ي سوزن يها  شگاهيک رو ين توان اکولوژ  ييتع. ۱۳۷۹. م .س. ينيحس .۶

 . ص۱۶۳ت مدرس، يدانشگاه ترب

  .ور، تهران و مراتع کشهاقات جنگلي انتشارات موسسه تحق.راني برگ در اي سوزنير بومي و غي بوميها گونه. ۱۳۸۱. ح زارع، .۷

ط ي مختلف گنـدم در شـرا  يها پي ژنوتيزن  جوانهيها يژگي ويابيارز. ۱۳۸۶. جهانسوز. ر . و م  ينيپوست. ، ک ياحمد. ، ع .م. يديسع .۸

 و  يمجله علـوم و فنـون کـشاورز       . يا  ط مزرعه ي در شرا  ي آنها با سرعت سبز شدن و مقاومت به خشک         يبستگ  هم و   يتنش اسمز 

  .۲۹۳-۲۸۱):۱(۱۱ يعيمنابع طب

   بلنــدمازو يزنــ  جوانــهيهــا يژگــي اثــر کــاهش رطوبــت بــذر بــر ويبررســ. ۱۳۸۸. پــور ييرضــا.  و م. م،ييســرا  کوچــکيطبــر .۹

)Quercus astaneifolia C.A.Meyer. .(چوب يها مجله جنگل و فرآورده )۲۹۹ -۲۸۹):۳(۶۲) راني ايعيمنابع طب.  

 بذر يولوژيزيات في خصوصي برخي روي مادريها هي پايشگاه و مورفولوژي رورتأثي. ۱۳۸۶. يقربانل.  و مياسپهبد. ، ک.، فينجف .۱۰

  .۱۵۴ -۱۴۹: ۷۷ يعي در منابع طبيمجله پژوهش و سازندگ. افرا پلت

 .انتشارات دانشگاه تهران.  بذريتکنولوژ. ۱۳۸۶.  هلم المپر  .۱۱

12. Akbari, GH. A., M. Ghasemi Pirbalouti, M. NajafAbadi Farhani and M. Shahverdi. 2004. Effect of harvesting time 
on soybean seed germination and Vigor. Agronomy 6: 9-18. 

13. Ashton, M. and B. Larson. 1996. Germination and seedling growth of Quercus (section Erythrobalanus) across 
openings in a mixed- deciduous forest of southern New England. Forest Ecology and Management 80(1-3):  
81-94. 

14.  Baskin, J. M. 1989. Temperature requirements for after ripening in seeds of nine winter annuals. Weed Research 
26: 375-380. 

15. Boydak, M., H. Duruk, F. Tulku and M. Alikoulu. 2003. Effects of Water Stress on Germination in Six Provenances of 
Pinus brutia Seeds from Different Bioclimatic Zones in Turkey. Agriculture and Forestry 27: 91-97. 

16. Copeland, L. O. and M. B. Donald. 1995. Seed Science and Technology. 3rd ed., Chapman and Hall, New York and 
Londan. 

17.  Cordazzo, C. V. 2002. Effect of seed mass on germination and growth three dominant specie in Southern Brazilian 
coastal dunes. Brazilian Biology 62: 427- 435. 



  ۱۳۹۲ زمستان/  ششمشماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۷۴  

18.  Delouche, J. C. 1980. Environment effect on seed development and seed quality. Horticulture Science 15(6): 13-18. 
19. Despland, E. and G. Houle. 1997. Aspect influences cone abundance within the crown of Pinus banksiana Lamb. 

Trees at the limit of the species distribution in northern Québec (Canada). Ecoscience 4: 521-525.  
20.  Draper, S. R. 1985. International Rules for seed testing. Seed Science and Technology 13: 342- 343. 
21. Durgapal, A., A. Pandey and L. M. S. Palni. 2002. The use of rhizosphere soil for improved establishment of 

conifers at nursery stage for application in plantation programmers. Sustainable Forestry 15(3): 57-73. 
22. Farooq, M., S. M. Barsa and A. Wahid. 2006. Priming of field-sown Rice seed enhances germination, seedling 

establishment, allometry and yield. Plant Growth Regulation 49: 285-294. 
23.  Friday, J. B. 2000. Seed Technology for Forestry in Hawaii. Cooperative Extension Service 3(4): 24- 30. 
24. Gharineh, M. H., A. Bakhshandeh and K. Ghasemi- Golezani. 2004. Vigor and seed germination of wheat cultivar 

in Khuzestan environmental condition. Agriculture 27: 65- 76. 
25.  Gonzalez, A., A. Schneiter, N. R. Riveland and B. Jonson. 1994. Response of hybrid and open pollinated safflower 

to plant population. Agronomy 86(6):1070-1079. 
26. Gozef, L., R. Zamola and M. Hoder. 2004. Applying plant facilitation to forest restoration. Ecological Applying 

14(3): 1128-1139 
27. Hoog, D. B., S. C. Gregory and T. Boekhout. 1993. Needle browning and dieback of Scots Pine in northern Britain. 

Sustainable Forestry 14(1): 13-27 
28.  ISTA. 1993. International rules for seed testing.  Seed Science and Technology 21: 211- 288. 
29. Jayasankar, S. 1998. Evaluation of provenances for seedling attributes in Teak (Tectona grandis INN.F.). Silvae 

Genetica 48: 3-4. 
30.  Jurkis, V. 2005. Eucalypt decline in Australia and a general concept of tree decline and dieback. Forest Ecology 

and Management 2(15): 1-20. 
31.   Karlik, J. 2003. Cypress tree problems. Environmental Horticulture. Environmental Science 661: 622- 628. 
32.  Kevin, J. and R. Andrew. 2001. Seed aging, delayed germination and reduced competitive ability in Bromus 

tectorum. Plant Ecology 155: 237- 243. 
33.  Khan, M. L. 2003. Affect of seed mass on seedling success in Artocarpus heterophyllus L. a tropical tree species of 

north- east India. Acta Oecologia 25: 103- 110. 
34. Lopez, M., J. M. Humara, A. Casares and J. Majada. 2000. The effect of temperature and water stress on laboratory 

germination of Eucalyptus globulus Labill. Seeds of different sizes. Annals of Forest Science 57(3): 245-250 
35. McKell, C. M. 1972. Seedling vigor and seedling establishment. PP. 76-87. In: Younger V. B. and C. M. McKell 

(Eds.), The Biology and Utilization of Grasses. Academic Press, USA.   
36.  Miller, G. L. E. 1993. Forage and grain yields of wheat and triticale affected by forage management practices. Crop 

Science 33: 1070-1077. 
37. Neophytou, CH., G. Palli, A. Douvani and F. A. Aravanopoulos. 2007. Morphological differentiation and 

hybridization between Quercus alnifolia Poech and Quercus coccifera L. (Fagaceae) in Cyprus. Silvae Genetica 
56: 1-7 

38. Panwer, P. and S. D. Bhardwaj. 2005. Handbook of Practical Forestry. Agrobios, INDIA. 
39. Ping, L. and M. Fing. 2005. Progress and Prospects in research of an exotic invasive species. Eupatorium 

adenophorum Spreng. Plant Ecology 29(6): 1029- 1037 
40.  Pollock, B. M. and E. E. Roos. 1992. Seed and seedling vigor in relation of crop growth and yield. Plant Growth 

Regulation 11: 249- 255 
41. Richard, H. W. 1991. Water potential and embryonic axis viability in recalcitrant seeds of Quercus rubra. Annals of 

Botany 67: 43-49 
42. Rawat, B. S., C. M. Sharma and S. Gairola. 2008. Variability in Cone and Seed Characteristics and Germination 

Behaviour in Various provenances of Himalayan Cypress (Cupressus torulosa Don). The Indian Forester 134 
(11): 199- 215. 

43. Solla-Gullón, F., M. Santalla, C. Pérez-Cruzado, A. Merino and R. Rodríguez-Soalleiro. 2008. Response of Pinus 
radiata seedlings to application of mixed wood-bark ash at planting in a temperate region: Nutrition and growth. 
Forest Ecology and Management 255(11): 3873-3884. 

44. Tilki, F. and C. U. Alptekin. 2005. Variation in acorn characteristics in provenances of Quercus aucheri Jaub, et 
Spach and provenance, temperature and storage effects on acorn germination. Seed Sceince and Technology 33: 
441- 447. 

45.  Vertucci, C. W. and A. C. Leopold. 1987. Water binding in legume seeds. Annals of Botany 85: 224-231. 
46. Wang, R., Y. Bai and K. Tanino. 2000. Germination of interfat seeds at reduced water potential: testing assumptions 

of hydrothermal time model. Environmental and Experimental Botany 53: 49- 63. 


