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 کیدهچ

انجاام  ماانی و رویان نهاال بلاور ایرانای      بررسی تأثیر مبدأ بذر بر خصوصیات مورفولوژیک، زندهبا هدف  این تحقیق

، زرعای شامل چهلایالم استان در  زاگرس میانیهای جنگلاز مختلف سه رویشگاه بلور بذور برای این منظور، . گرفت

. شاد  بررسی دانه، طول بذر و قطر بذرشامل وزن هزار بذور مورفولوژیکصفات سپس . شدآوری راه جمعلمهو  چغاسبز

تیماار   ساه در قالب طرح کامالً تصادفی باا  ور ذب ،و رویشی نهال بلور مانیزندهبررسی اثر مبدأ بذر بر صفات  منظور به

ماانی، درصاد   صافات کمیای شاامل زناده     ،نرویپایان فصل در  .ندنهالستان ایوان کشت شددر  تکرار چهارو مبدأ بذر 

ریشاه و نسابت وزن   و  ریشاه، وزن خشاک سااقه   و  گیاهچه، ارتفاع نهال، قطر یقه، طول ساقه ۀمانی، شاخص بنی زنده

مانی بذور و رویشای  ، زندهمورفولوژینشان داد که اثر مبدأ بذور بر صفات نتایج گیری شد. خشک ساقه به ریشه اندازه

همچناین   .اسات مناطق  دیگرزرعی بین از میانگین تمام صفات بذر در مبدأ چهل( و >05/0P)بوده  دارمعنیها لنها

تاوان   بر این اساس می. وجود دارد یداربا صفات رویشی بذر همبستگی معنیات مورفولوژیک بذر با یکدیگر و بین صف

بارای  و  زنی و رویشی بذور کااهن یافات  وانهفولوژی، جارتفاع از سطح دریا خصوصیات مور که با افزایناذعان داشت 

 .استفاده کردزرعی چهل أبا مبدر وبذاز  توانمی در نهالستانبلور تولید نهال 

 مبدأ بذر.مانی، زندهبلور ایرانی، ، ایالم های کلیدی:واژه
 

 
 ایمیل:       02145353101تماس:  ۀشمار        مسئول  ۀنویسندamataji@srbiau.ac.ir  
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 و هدف مقدمه

وسااعت، مسااا ل  ازنظاارهااای باارر ایااران  جنگاال

بی و حفظ خاک، اهمیات  بع آمنا ۀمحیطی، توسع زیست

همچناین منباع تاأمین درآماد و امارار       و دارندخاصی 

 ایرانای درخات بلاور   ناد.  امنااطق ایان  معاش ساکنان 

((Quercus brantii اقتصااادی، نظاار اکولااوژیکی  از ،

هاسات  تارین گوناه  ارزش بااجتماعی و حفاظتی یکی از 

برر )زاگارس(   هایجنگلکه بین از نیمی از مساحت 

-مناطق تخریب یتواند در احیاو می دهدمیرا تشکیل 

ناااد و همکااران،   )الاوانی  تأثیر زیادی داشته باشدیافته 

دالیال مختلاف    آن باه های هرویشگاحال با این (.1311

 ،بارداری بارای چاور ساوخت و سااختمان     مانند بهاره 

چرای دام،  فعالیت کشااورزی در جنگال و اساتفاده از    

شادت در حاال   و عشاایر باه  عنوان بذای دام بذر آن به

تارین روش در  که متاداول با عنایت به این تخریب است.

 بایاد ، اسات باذرکاری   زاگرسی ۀمنطقجنگل در  یاحیا

تاأثیر مبادأ    درباارۀ  ها،وری عرصهافزاین بهره منظور به

اخت های بلور ایرانی شان مانی و روین نهالبذر بر زنده

تأثیر تی که های تحقیقا کافی حاصل شود. یکی از زمینه

هااای وژهدر انتخااار بااذر مناسااب باارای پاار   مهماای

آزمون اثر مبدأ بذر است. به بیان دیگر جنگلکاری دارد، 

از عیین مبدأ برتار باذر   ت ،آزماین مبدأ بذرهدف اصلی 

زاده و )یوساف  هاسات مانی و رشد بیشتر نهاال  زنده نظر

 (.1315همکاران، 

کای از  ی دریاا  آوری بذر از ساطح ارتفاع مبدأ جمع

روین  قدارمانی و مزنی، زندهبر جوانه مؤثرعوامل مهم 

 زمیناه در ایان  . (Norcini et al., 2001)است گیاهی 

 Pounders and Fare (2002)تحقیق توان به نتایج  می

ارتفاع در طق کماور بلور منبذنشان داد که  کرد  اشاره

ویان  ر ،ارتفاعاات از شاده  آوریجماع مقایسه با باذور  

نیاز در  ( 1315اسپهبدی و همکااران ) . دارندی یشترب

که ند کرداشاره  بر روی بذر و نهال بارانکبررسی خود 

و  در منااطق کوهساتانی  باذور  ماانی  زنی و زندهجوانه

و مبادأ باذر تاأثیر     است کمتر از ارتفاعات پایین ،سرد

ات مورفولوژیاک باذر داشاته اسات.     داری بر صفمعنی

و  Kundu and Tigerstedt (1997)ن همچنااای

(Ginwal et al., (2005  که مبدأ بذر تأثیر ند کردبیان

باذر )طاول، قطار و    داری بر صفات مورفولوژیک معنی

 هاا نهاال ویشای  هاای ر زنی و مشخصهوزن بذر(، جوانه

 در بررسااای Tilki and Alptekin (2005). دارد

  بلااااور رومورفولوژیااااک بااااذ  هااااای مشخصااااه

Quercus aucheri از سه مبدأ مختلف  شدهآوریجمع

در سه پروونانس ر وکه صفات بذرسیدند  نتیجهبه این 

باذر و   ۀ، اماا باین اناداز   اسات دار  معنای فاوت تدارای 

وجاود  داری معنای همبساتگی  زنی های جوانهمشخصه

و ( 1311مالشااهی و همکااران )   زمینه،در این ندارد. 

کااه نااد کردبیااان نیااز ( 1312کریماای و همکاااران )

ارتفاع بذر از مناطق با با مبدأ  روصل از بذهای حا نهال

رویاان و  مااانیزنااده، دارای از سااطح دریاااتاار پااایین

 ی باا ارتفااع  هاا  بیشتری نسابت باه رویشاگاه    ارتفاعی

 .بیشتر است

شناساای و پیاماادهای بااوماهمیاات بااه  توجااهبااا 

 ;Shono et al., 2007اقتصادی تجدید حیات طبیعی )

Chazdon, 2008)  هاای   گال جن حیاای زیااد ا  ۀهزینو

ناپاذیر اسات.   اجتناار  زمیناه تحقیق در ایان  ، زاگرس

ت کنون تحقیقی مبنای بار اثار مبادأ باذر بار صافا       تا

زنی و روین نهاال  مورفولوژیک بذر، خصوصیات جوانه

بلور ایرانی در ایالم گزارش نشده است. بنابراین هدف 

صاافات ایاان تحقیااق، بررساای تااأثیر مباادأ بااذر باار   

هاای  ی و روین نهاال مانزنی، زندهمورفولوژیک، جوانه

 .استبلور ایرانی 

 

 ها مواد و روش

 دارایجنگلای   ۀمنطقا سه  بررسیاین  برای اجرای

ارتفاعاات مختلاف   )مبادا(، در   بلاور ایرانای  های  توده

و مشخصاات  کاه  زاگرس میانی واقع در اساتان ایاالم   

شده،  آورده 1ل شکو  1 در جدولموقعیت مکانی آنها 

هاای اقلیمای هار رویشاگاه از      شخصاه م .شدشناسا ی 

های ایستگاه هواشناسای نزدیاک باه هار منطقاه      داده

 ۀپایا  ده، ایان منااطق  در هر یک از حاصل شده است. 
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. انتخاار شاد  نای  سالم بذرده بلور ایرا زاددانه مادری

های ژنتیکی ناشی از تکثیر رویشای،  حذف قرابتبرای 

 متر در 300تا  100، درختان مادری از یکدیگر ۀفاصل

. (Hampton and Tekrony, 1995) نظار گرفتاه شاد   

)طاول و  باذر  گیاری صافات مورفولوژیاک    برای اندازه

از ده پایاه ماادری باه    عدد بذر  300(، از هر مبدأ قطر

هاای مختلاف   از بخان  تصادفی طور بهو  تعداد یکسان

 ۀهما طول و قطار  آوری شد و جمعدر اواخر آبان  تاج

متار(  یس باا دقات صادم میلای    ستفاده از کولآنها )با ا

بارای   .(,Tilki and Alptekin 2005) گیری شاد اندازه

تکارار صادتایی باذر از هار      ده دانه،محاسبه وزن هزار

گارم   01/0ومی باا دقات   مبدأ با استفاده از ترازوی رق

پااس از  .(Ginwal et al., 2005) شاادگیااری اناادازه

 دراواخار پااییز   در ورفولوژیاک، باذور   بررسی صفات م

کریمای حااجی پماق و    متار )  1 فاصالۀ  باه  هاایی کرت

 )در شرایط خاک مشابه( در نهالستان( 1312همکاران، 

صافات رویشای نهاال     دیگرمانی و تا زندهشدند شت ک

 .شودبلور ایرانی ارزیابی 

 مختلف های رویشگاهاطالعات اقلیمی  -1جدول 

 مناطق رویشی
طبقات ارتفاعی 

 )متر(

 طبقات شیب

 )درصد(

 جهت

 جغرافیایی

متوسط  بارندگی 

 متر()میلی

متوسط دمای سالیانه 

 گراد()درجه سانتی

 11 644 شمالی 2-4 1050-1150 چهل زرعی

 1/15 611 جنوبی 5-5 1250-1350 چغاسبز

 1/12 451 شمالی 25 1400-1600 لمه راه

 

 

 آوری بذر در استان ایالمهای جمع موقعیت محل -1شکل

 

از هار مبادأ رویشاگاهی در     بذر سالم 120سپس 

تکارار در   چهاار کاامالً تصاادفی، در    ۀقالب طارح پایا  
  20 60باه ابعااد    گلدان( 30) های پالستیکیگلدان

 20  در متاار در نهالساتان سردساایری ایااوان  ساانتی
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 در. ایان نهالساتان   کاشاته شادند   )آذرماه( اواخر پاییز

متری شاامال شهرسااتان ایااالم و در کیلااو 23 ۀفاصاال

متر از سطح دریا واقع شده است. از نظر  1110اع ارتف

درصاد   2 تاا  1 صه مسطح و دارای شیبتوپوگرافی عر

ای سااالنه حادود   . در این نهالستان، متوسط دما است

راد، حداقل و حداکثر مطلق دما گسانتی ۀدرج 35/15

گااراد و متوسااط سااانتی ۀدرجاا 43و  -12 ترتیااببااه

اطالعاات   براسااس  درصاد اسات.   1/45وبت نسبی رط

 ۀارناادگی ساااالنمتوسااط ب ،هواشناساای شااهر ایااالم 

حداقل و حداکثر بارنادگی  و متر، میلی 553نهالستان 

اسات. اقلایم   متار  میلای  531و  315ترتیب، ساالنه به

تعداد  .استای روش دومارتن مدیترانه اساسمنطقه بر

ماه از اواساط   5/5های خشک در این منطقه حدود ماه

در طااول اجاارای  .اسااتر آبااان اردیبهشاات تااا اواخاا

و  گرفات مرتاب انجاام    طور بهعملیات وجین  ،آزماین

بارانی(  رایج در نهالستان )سیستمبر پایۀ روش آبیاری 

صورت گرفت. با شروع سبز شدن بذرها، شمارش آنهاا  

ای تاا  دو هفتاه  صاورت  باه از اواسط فروردین شاروع و  

اخار  )او ادامه یافت و در پایان فصال رویان   مهر یلاوا

مانی یا سبز شادن  درصد زنده شهریور و اوایل مهرماه(

هاا نیاز   نهاال  ۀکلیا  ۀبذور محاسبه و ارتفاع و قطر یقا 

گیاری شاد.   متر انادازه وسیله کولیس برحسب میلی هب

ماانی( از  درصد سبز شدن )درصد زنده ۀپس از محاسب

هاا،  گیری ارتفاع نهاال و اندازه مانی زندههای  روی داده

 1 ۀ( نیاز باا فرماول رابطا    SVIگیاهچه ) ۀشاخص بنی

 ;Abdul- Baki and Anderson., 1973محاسبه شد )

Kim et al., 1987.) 

 1 رابطۀ

 درصد سبز شدن[= شاخص بنیۀ گیاهچه× /]میانگین طول گیاهچه 100

دست آوردن طول ریشه و طول ساقه، کلیاۀ  برای به

ها خارج شدند. ساپس سااقه، ریشاه و    ها از گلداننهال

طاور   رگ آنها جدا شده و دو قسمت سااقه و ریشاه باه   ب

متار و تاا دقات    کن بار حساب ساانتی    جداگانه با خط

گیری شد. در ماورد نسابت وزن خشاک    متر اندازهمیلی

ساقه باه وزن خشاک ریشاه نیاز بعاد از خاارج کاردن        

ها، دو قسمت ساقه و ریشه جادا شاد و   ها از گلدان نهال

درجااۀ  50ی ساااعت درون آون بااا دمااا  41ماادت بااه

گراد قرار گرفت. سپس وزن خشک هر قسمت باا   سانتی

گیااری شااد تاارازوی دیجیتااال باار حسااب گاارم اناادازه

(. Hampton et al.,1995؛1311نااد و همکاران،  )الوانی

صاافات کماای موجااود در ایاان تحقیااق شااامل صاافات 

گیاهچه، ارتفاع نهال، قطار یقاه،    ۀمانی، شاخص بنی زنده

وزن خشک ساقه، وزن خشاک  طول ساقه، طول ریشه، 

نرماال   باود. ریشه و نسبت وزن خشک ساقه باه ریشاه   

هااای صاافات کماای بااا اسااتفاده از آزمااون  بااودن داده

واریاانس   ۀتجزیا و  اسمیرنوف ارزیابی شد -کولموگروف

ها در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و چهاار  داده

( 11)نساخه   SPSSافازار آمااری    نارم محایط  در تکرار 

با اساتفاده   تیمارهامیانگین  ۀ. آزمون مقایسگرفتجام ان

. بارای تعیاین همبساتگی    گرفات از آزمون دانکن انجام 

از آزمااون همبسااتگی پیرسااون در  صاافات کماایبااین 

 استفاده شد. SPSSافزار آماری نرممحیط 

 

 نتایج
 نتایج صفات مورفولوژیک بذر

آوری واریانس نشان داد که بذور جمع ۀنتایج تجزی

های مختلف از نظر صفات مورفولاوژی   از رویشگاه شده

داناه باذر در   هزار بذر شامل طول بذر، قطر بذر و وزن 

دار درصد باا یکادیگر اخاتالف معنای     1سطح احتمال 

 (.2داشتند )جدول

میانگین صفات بذور باا مبادأ رویشاگاهی     ۀمقایس

مختلف نیز نشان داد که میانگین تمام صافات باذر در   

بیشاتر از دیگار منااطق باود. البتاه      زرعای   مبدأ چهل

دار بین مبدأ چهل زرعی و چغاسبز برای اختالف معنی

 تمام صفات وجاود نداشات، ولای اخاتالف هار دو باا       

درصااد  1راه از لحاااآ آماااری در سااطح احتمااال لمااه

 35/55زرعی با متوساط   دار بود. بذور مبدأ چهلمعنی

اه باا  رلماه  باذور  متر دارای بیشترین طول باذر و میلی
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باود. همچناین   طاول  کمترین دارای متر میلی 15/43

 42/13و  54/11راه باا  زرعی و لماه  بذور مناطق چهل

د. ترین و کمترین مقدار قطر بذر بوترتیب دارای بیشبه

 5/1250زرعای باا    نیز مبدأ چهلهزار دانه از نظر وزن 

گرم کمترین مقدار را  3/511راه با و لمهبیشترین گرم 

 (.2 شکلداشتند )

 زنی بذر و رویشی نهالصفات جوانه

زناای بااذر و واریااانس صافات جوانااه  ۀنتاایج تجزیاا 

رویشی نهال نشان داد کاه مبادأ رویشاگاهی مختلاف     

ماانی،  ترتیب شاامل زناده  به شن صفتبذور در مورد 

گیاهچه، ارتفاع نهال، طول ساقه  ۀمانی، بنیدرصد زنده

و بارای  درصد  1و وزن خشک ریشه در سطح احتمال 

صاافات طااول ریشااه و وزن خشااک ساااقه در سااطح  

دار بودنااد. درصااد دارای اخااتالف معناای  5احتمااال 

همچنین قطر یقاه و وزن خشاک سااقه باه ریشاه در      

یکادیگر اخاتالف   آوری بذور با مناطق جغرافیایی جمع

 (.3نداشتند )جدول  یدار معنی

 خصوصیات بذر نظرواریانس مبدأ رویشگاهی مختلف از ۀنتایج تجزی -2جدول

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 دانه بذر 1000وزن  قطر بذر طول بذر

 1/133154** 3/54** 1/321** 2 مبدأ رویشگاهی

 355/55 4/1 5/42 25 خطای آزمایشی

CV(%) 5/22 5/15 0/13 — خطا 
 درصد 1دار در سطح آماری : معنی**

 

  

 
 ول و وزن هزاردانه در بذور مناطق مختلف رویشگاهیقطر، ط میانگین -2شکل 
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 زنی و روین نهال بلورواریانس اثر مبدأ بذر بر روی خصوصیات جوانه ۀنتایج تجزی -3جدول

منابع 

 تغییر

 میانگین مربعات

 مانیزنده
درصد 

 مانیزنده

بنیۀ 

 گیاهچه

ارتفاع 

 نهال

قطر 

 یقه

طول 

 ریشه
 طول ساقه

وزن 

خشک 

 ساقه

ن وز

خشک 

 ریشه

وزن 

خشک 

ساقه به 

 ریشه

مبدأ 

 رویشگاهی
**15/115 **3/532 **01/12 **42/1 11/1 *1/240 **33/31 *3/51 **35/2 003/0 

خطای 

 آزمایشی
43/46 11/210 61/1 65/0 41/0 5/53 52/3 0/15 36/0 15/0 

CV(%) 
 5/25 1/15 1/16 0/15 6/12 4/23 5/13 2/21 1/14 1/14 خطا

 درصد 5دار در سطح آماری : معنی *،درصد 1دار در سطح آماری : معنی**

 

هاا نشاان داد کاه میاانگین      میانگین ۀنتایج مقایس

زرعای  شده از مبادأ چهال  آوریتمام صفات بذور جمع

عبااارت دیگاار بااذور بااین از دیگاار مناااطق بااود. بااه 

زنی و رویشای اخاتالف   زرعی از نظر صفات جوانه چهل

گر مناطق داشات. در ماورد صافت    دار با بذور دیمعنی

زرعای و چغاسابز باا    مانی بذور مبدأ چهال درصد زنده

درصاااد دارای بیشاااترین مقااادار    60/52و  15/56

داری مااانی بودنااد و بااا یکاادیگر اخااتالف معناای زنااده

باذور رویشاگاه    ،گیاهچاه  ۀنداشتند. برای صافت بنیا  

متاار در گیاهچااه دارای میلاای 55/4زرعاای بااا چهاال

با بذور دیگار   یدارو اختالف معنیبود  بیشترین مقدار

 (.3ها داشت )شکل رویشگاه

میاانگین باا    هنتایج مقایس ،برای صفت ارتفاع نهال

درصد نشان داد کاه   5آزمون دانکن در سطح احتمال 

 22/6زرعای باا   های حاصل از باذور مبادأ چهال   نهال

متاار دارای بیشااترین ارتفاااع بااود و اخااتالف  سااانتی

و داشات  هاا  هاای دیگار رویشاگاه   الداری با نها  معنی

متار دارای کمتارین   ساانتی  15/4راه باا  های لمه نهال

هاای  نهاال  ،. در ماورد صافت طاول ریشاه    باود ارتفاع 

ترتیب با راه بهزرعی و لمهحاصل از بذور رویشگاه چهل

متر دارای بیشترین و کمترین سانتی 11/22و  04/21

هاای  نهاال  سااقه . همچناین از نظار طاول    باود طول 

طاول را   متار بیشاترین  ساانتی  11/10زرعی باا   چهل

درصاد   5هاا در ساطح احتماال    و با دیگر نهال داشت

. از نظااار باااوددار آمااااری اخاااتالف معنااای دارای 

وزن خشک سااقه و وزن خشاک ریشاه     های مشخصه

 20/11ترتیب با زرعی بههای حاصل از بذور چهلنهال

اخااتالف و  ناادگاارم دارای بیشااترین وزن بود 55/2و 

هاای  ها داشتند. همچنین نهالداری با دیگر نهالمعنی

 راه دارای کمتاارین وزن بودنااد  حاصاال از بااذور لمااه 

 (.3)شکل 

 دهنادۀ نشاان ضارایب همبساتگی صافات     بررسی

در ساطح  باین صافات    دارهمبستگی مثبات و معنای  

. با افزاین طول، قطر باذر و وزن  درصد بود 1احتمال 

قه و وزن خشاک سااقه   ، طول ساهزاردانه، ارتفاع نهال

کاه صافت    داد. همچنین نتایج نشان یافتافزاین می

گیاهچه، ارتفاع نهال، قطر یقه، طاول   ۀمانی با بنیزنده

دار ساقه و وزن خشک ساقه همبستگی مثبت و معنای 

عبارت دیگر، درصد سبز شادن باذور،   . بهداشتآماری 

اک به تأیید رشد رویشی و ثباات و پایاداری آن در خا   

 (.4)جدول  منجر شد
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 میانگین صفات جوانه زنی بذر و رویشی نهال بلور ایرانی -3شکل
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 تلفخرویشگاهی م هایزنی بذر و رویشی نهال بلور در مبدأ ضرایب همبستگی خصوصیات جوانه -4جدول

 (12) (11) (10) (1) (1) (5) (6) (5) (4) (3) (2) (1) صفات

            1 متر(طول بذر )میلی (1)

           1 11/0** متر(قطر بذر )میلی (2)

          1 11/0** 11/0** دانه )گرم( وزن هزار  (3)

         1 31/0 31/0 31/0 مانیزنده (4)

        1 15/0** 41/0* 41/0* 41/0* بنیه گیاهچه (5)

       1 11/0** 56/0** 53/0** 56/0** 56/0** متر(( ارتفاع نهال )سانتی6)

      1 14/0** 51/0** 61/0** 55/0* 56/0* 56/0* متر(( قطر یقه )میلی5)

     1 554/0** 66/0** 60/0* 51/0* 45/0 45/0* 50/0* متر(( طول ریشه )سانتی1)

    1 64/0** 14/0** 11/0** 15/0** 56/0** 51/0** 61/0** 63/0** متر(( طول ساقه )سانتی1)

   1 66/0** 14/0** 66/0** 61/0** 61/0** 53/0* 45/0 45/0* 41/0* وزن خشک ریشه )گرم( (10)

  1 53/0* 11/0** 53/0* 12/0** 14/0** 11/0** 11/0** 60/0** 61/0** 63/0** وزن خشک ساقه )گرم( (11)

 1 -25/0 50/0** -21/0 -50/0* -21/0 -31/0 -45/0 -52/0* 05/0 04/0 03/0 وزن خشک ساقه به ریشه (12)

 درصد. 1و  5دار در  سطح احتمال ترتیب معنی* و ** : به

 



 11 10 تا 11 ۀصفح ،1315بهار  ،1 ۀشمار م،هشت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 بحث
ر شاامل طاول باذر،    وصفات مورفولوژیک بذ ۀمقایس

ن هزارداناااه نشاااان داد کاااه باااذور قطااار باااذر و وز
زرعای دارای   شده از مبادأ رویشاگاهی چهال    آوری جمع

ز آن باذور  و پاس ا  باود صافات ماذکور    قداربیشترین م
 ۀ. در مقایسا جای گرفات دوم  ۀرویشگاه چغاسبز در رتب

و نهالساتان   پااوهن اطالعات اقلیمی مبادأهای ماورد   
ورفولوژیاک باذر   آمده از صافات م دستهایوان با نتایج ب

 ،که ارتفاع نهالستان محال تحقیاق   توان بیان داشتمی
نادارد  زرعی و چغاسابز  اختالف زیادی با مبدأهای چهل

ارتفااع  اختالف دارای راه و با لمه ردن دو قرار دابین ایو 
گرفت کاه افازاین    توان نتیجه. بنابراین میاستزیادی 

ر، قطر باذر و  کاهن طول بذ موجبارتفاع از سطح دریا 

اذعاان  تاوان   مای در این خصوص د. شووزن هزاردانه می
انادازه و  ویان بار   ر ۀدور و طولکه متوسط دما داشت 

، نااااد و همکاااران  )الااوانیت اساا رگااذاراثوزن بااذر 
در (. Masaka, 2003; Ginwal et al., 2005؛1311

در نتیجاه مساتعد باودن فاکتورهاای     ر وباذ واقع ابعاد 

، بیشاتر  تار  ارتفااع  کمدر مناطق  محیطی و رویشگاهی
 همچنااین بااه (.Tilki and Alptekin, 2005)اساات 

اثار  باه  تاوان  مای هاای مختلاف،    استناد نتایج بررسای 
  داشاات کیاادأت شاادهور باار صاافات یاااد کیفیاات ناا 

((Chung et al., 2010 ،  فعالیات فتوسانتزی   چراکاه

 و در ارتفاعاات  اسات اثر از طیف قرمز و آبای  بیشتر مت
ار تغییاار مختلاف مقااادیر طیااف هااای یاااد شااده دچاا 

که اگار نسابت ناور آبای باه قرماز        یطور به ،شود می
افزاین یابد، نرخ فتوسنتز نیز روناد صاعودی خواهاد    

 .(Hertel et al., 2011ت )داش

رویشااگاهی مباادأهای بااا بااذور مااانی صاافت زنااده
کلی چاون   طور بهد. بو داردارای اختالف معنی مختلف

 پراکنن طبیعی خود معموالً ۀبذر بلور ایرانی در دامن
و این زمان مصادف رسد  در اواخر آبان یا اوایل آذر می

االتر که این اتفاق در ارتفاعاات با  با سرد شدن هواست 

تار )چغاسابز و    راه( در مقایسه با ارتفاعاات پاایین  )لمه
ایان امار )ساردی هاوا( در      ،استزرعی( شدیدتر  چهل

مال باذر   کا ۀارتفاعات ممکن است از رسیدن و توساع 

کاه   کاهن یاباد زنی جوانه و در پی آن کندجلوگیری 
به این موضوع  Singh et al., (2004)بررسی  نتایجدر 

ااد و همکااران  نا الاوانی تحقیاق  ر ت. داشاره شده اسا 
شاده از  آوریجماع  روشده که باذ  گزارش( نیز 1311)

تولید  بازدهمانی و زنی، زندهمبدأهای مختلف، از جوانه
هاای  مانی نهالزنده قدارکه م، چرامتفاوتی برخوردارند

هاای  و نهاال  اسات تر بیشاتر  حاصل از مبدأهای پایین

 ند.یشتری دارمبدأهای باالتر تلفات ب
با یکادیگر   ارتفاع نهال در مبدأ رویشگاهی مختلف

زرعاای بااا  و در بااذور چهاال دار داشااتاخااتالف معناای
باود. ایان    قدارکمترین ارتفاع از سطح دریا بیشترین م

( 1311مالشاهی و همکااران )  تحقیق هاییافتهنتایج 

زنای و  بر روی اثر مبدأ جغرافیایی بذر بر صفات جواناه 
 Ginwal et al., (2005)بقت داشت. مطا هاارتفاع نهال

صافات   بار  یداردریافتند که مبادأ باذر تاأثیر معنای    
ویااه طاول و وزن خشاک آن داشاته     باه  نهالرویشی 
نیاز نشاان داد کاه      Devagiri et al., (2007)اسات. 

تر )ارتفاع از سطح دریاای کمتار(   بذرهای مناطق گرم
د تاری را تولیا  های بزرگنسبت به مناطق سردتر نهال

روی نیااز  Pounders and Fare (2002). کنناادماای
 ۀپای باه نتیجا   سای سای در مای بلاور   هایپروونانس
دلیال  تواناد باه  مای ماورد  رسیده بودند. ایان  مشابهی 

تار نسابت   روین ارتفاعات پایین ۀر بودن دورتطوالنی
ها تأثیر گذار صفات رشد نهال بربه ارتفاع باال باشد که 

 .(Mamo et al., 2006) بوده است
بااذور مناااطق رویشااگاهی اخااتالف  قطاار یقااه در 

طول ریشاه در باذور   ، اما ندداری با یکدیگر نداشت معنی

و  متر بیشترین باود سانتی 04/21با  زرعی با منشأ چهل
نتیجاه نشاان    بذور داشت. این دیگردار با اختالف معنی

تاار و دارای وزن بیشااتر دهااد کااه بااذور درشاات ماای
قوی بذور  .کنندتولید می ترطویل ۀی با ریشیها گیاهچه

ناد. همچناین رشاد    ابنیه، دارای صفات رویشی بهتاری 

زمینی بلور ایرانی نسبت به اندام هوایی بسایار   اندام زیر
آن  ۀتود زیتر و بیشتر است. رشد ریشه و افزاین سریع

برای اساتقرار گیااه و جاذر آر و ماواد معادنی بارای       
 یی بسایار الزم اسات  هاای هاوا   اعمال بیولوژیاک انادام  
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(2005 al., Rweyongeza et) .   طول سااقه در تطاابق
گرفتاه از  با طول ریشه و مانند ارتفاع نهال در بذور منشأ

و اخااتالف  زرعاای دارای بیشااترین مقاادار بااود  چهاال
دهاد  . این نتیجه نشان مای داشتبذور  دیگردار با  معنی

ز گرفتاه ا که افزاین صفات مورفولوژیکی در بذور منشاأ 
افازاین کمییات    موجاب نقار با ارتفاع کم از سطح دریا 

هاای طباری و    یافتهشود. زنی میویشی و جوانهصفات ر

هاا باا   نهاال  ۀافازاین طاول سااق   به  (1315همکاران )
 اشاره داشته است.کاهن ارتفاع از سطح دریا 

هاای باذور باا    وزن خشک ساقه و ریشاه در نهاال  
گرم  55/2گرم و  20/11ترتیب با منشأ چهل زرعی به

 ،بیشااترین مقاادار بااود. افاازاین طااول ساااقه و ریشااه

 و  در پای دارد تاوده یاا بیاومس گیااهی را     یزافزاین 
دارند،  کمتری ۀهایی که نسبت ساقه به ریش پروونانس

  انااد متعلااقناادگی کمتااری  بااه مناااطق دارای بار 

(Kundu and Tigerstedt, 1997) . رویشگاهیاثر مبدأ 
دار خشک ساقه باه ریشاه معنای    بر صفت نسبت وزن

شاده از منااطق   آوریطاوری کاه باذور جماع     هب ،نبود
راه از نظاار نساابت وزن زرعاای، چغاساابز و لمااهچهاال

 خشک ساقه به ریشه با یکدیگر یکسان بودند.
نتایج ضرایب همبستگی صفات نشان داد که صافات  

و باا   با یکدیگری دارمعنی ۀرابطدارای مورفولوژیک بذر 

زنای(  ولی با سبز شدن )جوانه ،بودند شی بذرصفات روی
افازاین یاا    ،عباارت دیگار  هداری نداشتند. بمعنی ۀرابط

زنی تغییر در جوانه موجبکاهن طول، قطر و وزن بذر 
همبساتگی باین   بیشاترین  شود. و سبز شدن بذور نمی
ر بود که با افازاین طاول باذر،    وصفات مورفولوژیکی بذ

دهاد  . این نتایج نشاان مای  قطر و وزن نیز افزاین یافت
که با افزاین صفات مورفولوژیکی بذر؛ ارتفاع نهال، قطر 
یقه، طول ساقه و طول ریشه وزن خشک ریشه و سااقه  

 یابد.نیز افزاین می
تاوان اساتنتاج کارد کاه      ج این تحقیاق مای  نتایاز 

های مختلف و مناسب ممکن است  استفاده از پرونانس
ا تغییاارات شاارایط قابلیاات یااا پتانساایل سااازگاری باا

 ;Broadhurst et al., 2008)محیطی را بهبود بخشاد  

Breed et al., 2013)تولیاد   منظاور  باه  ،. براین اساس

مطلور نهال بلور ایرانی در نهالساتان ایاوان )اساتان    
های کمبود باذر، اساتفاده از باذر مبادأ     ایالم( در سال

باودن   بهتار دلیال  متار( باه   1100زرعی )ارتفاع  چهل
متر( و  1300صفات در مقایسه با مبدأ چغاسبز ) ابلب

تواناد در   متر( مای  1500راه )مبدأ ارتفاعات باالتر لمه
 اولویت قرار گیرد.

 

 منابع

طباری،  مسعود ندوشن، میرزاییحسین ، امبیزاسپهبدی، ک
. اثار ارتفااع   1315شورکی، دهقانیحیی و  نیااکبری مسلم

 ۀمجلا  ،باراناک ذر بار رویانادن با   از سطح دریای مبدأ بذر 
 . 112-103(: 1) 51منابع طبیعی ایران، 

اساپهبدی،  کاامبیز   طباری، مساعود  ، هرارالوانی نااد، سا 
بر روی  . تحقیق1311 حمزه پور،مجتبی تقوایی و منصور 

زناای بااذر بلااور ایراناای   صاافات مورفولوژیااک و جوانااه 
(Quercus brantii Lindl.) تحقیقااات  ،در نهالسااتان

 .533-523: (4) 15 ،رانجنگل و صنوبر ای

اسااپهبدی و  کااامبیززاده، یوساافحامااد ، سااعودطبااری، م
تاوده و  . اثر مبادأ باذر بار روی زی   1315ی، جاللبالمعلی 
وهن و اپا  ،(Acer velutinum Boiss)افارا   ۀرشاد اولیا  
   .114-111: (3) 11سازندگی، 

پیاام فیاا ،    ذوالفقااری و رقیاه   ،کریمی حاجی پمق، خالد
 ارتفاعی مبدأهای و بذر مرفولوژی صفات ثرا . بررسی1312

 بار  (.Quercus brantii Lindl) ایرانی بلور بذر مختلف

مجلاه   ،سااله  یاک  هاای  نهاال  رویان  و شادن  سابز 
 :(3) 11هااای علااوم و فناااوری چااور و جنگاال،  پاااوهن

125-141.  

ناادری،   بدالرضاا و ع حسینیسید محسن ، ریممالشاهی، م
ایی باذر بار درصاد سابز     . بررسی اثر مبادأ جغرافیا  1311

کردن بذرها، رویان قطاری و ارتفااعی نهالهاای گایالس      
تحقیقات جنگال و صانوبر    ،(Prunus avium Lوحشی )
 .115-105(: 1) 15 ،ایران

و  جاللاای بالمعلاایطبااری، مسااعود ، اماادیوسااف زاده، ح
زنای،  أ باذر روی جواناه  . اثار مباد  1316اسپهبدی،  کامبیز

 ۀ(، مجلا Acer velutinum Boissمانی پلت )رشد و زنده

 .151-151: (3) 60 ،منابع طبیعی ایران
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Abstract 

The aim of this research was to study the effects of seed origin on morphology, survival and 

growth of Persian oak (Quercus brantii). For this purpose, acorns were collected form three 

habitats, Chehlzarei, Choghasabz and Lamerah, which are located in Zagros forests of Ilam 

province. Morphological characteristics of acorns including size, diameter and weight were 

measured and compared. In order to determine the effects of seed origin on seed survival and 

seedling growth, acorns from three origins (seed sources) as treatments were planted as 

completely randomized design with four replicates and 30 pots in each replicate in Eivan 

nursery. During the first season of growth germination of seed, survival, collar diameter, 

vigor index, height growth of seedling, root and shoot lengths, and their dry mass ratio were 

measured. Results demonstrated that seeds source significantly affected morphological 

characteristics of acorns, seeds survival and seedlings growth (p < 0.01), so that all 

parameters in seed origin of Chehlzarei were more than other origins. Data analysis shows 

there is significant correlation between morphological characteristics of acorns and 

germination parameters. Therefore, we can claim that increasing altitude (sea level elevation) 

decreases morphological characteristics of acorns, seeds survival and seedling growth. So, it 

is suggested seeds collected from Chehlzarei occurring in lower elevations are used for 

seedling production in forest nurseries. 

Keywords: Ilam, Quercus branti, Seed source, Survival. 
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