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مقاله پژوهشی

جوانهزنی ،رشد و شاخص کیفیت نهال ون ()Fraxinus excelsior L.
در بذر نارس و رسیده
3

مجتبی سلیمانپور ،1مسعود طبری کوچکسرایی *2و سعید کیان

 6دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور.
 1استاد ،گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور.
 ۳دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،چالوس.
(تاریخ دریافت6۳55/06/60 :؛ تاریخ پذیرش)6۳55/09/61 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر بلوغ بذر بر جوانهزنی ،رشدد و شداخ کیییدت نهدال ون ( )Fraxinus excelsior L.در نهالسدتان جنگلدی
کالردشت انجام گرفت .در سال  ،6۳51بذرهای نارس در اواخر مرداد و بذرهای رسیده در اواخر آبان جمعآوری شده و پس از الیهگدذاری
در ماسه مرطوب ،در اوایل اسیند با سه تکرار  600تایی در بستر خزانه کاشته شدند .از بذرهای رسیده ،تعددادی در سدال دوم (فدروردین
 )6۳51سبز شدند که صیات جوانهزنی بذر ،زیتوده و شاخ کیییت نهالهای آنها با بذرهای نارسِ سبزشده در بهار  6۳51با اسدتیاده از
آزمون  tجیتی مقایسۀ آماری شد .بیشینۀ درصد جوانهزنی تجمعی به بذور نارس و سپس به بذور رسیدة سبزشده در سدال دوم اختصداص
داشت .بهعلت قلت سبز شدن بیشتر بذرهای رسیده در بهار  6۳51که نشاندهندة خواب آنها بود ،صیات جوانهزنی و شاخ های رویشدی
آنها آزمون نشد .درصد جوانه زنی ،میانگین مدت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی و نیز زیتودة خشک ،زیتودة ریشه ،طول ریشده و شداخ
کیییت نهال در بذر نارس نسبت به بذر رسیدة سبزشده در سال دوم بیشتر بود .با توجه بده یافتدههدای ایدن تققید  ،بدرای دسدتیابی بده
جوانهزنی بهینه و رویش بهتر نهالهای ون بهتر است بذرهای نارس جمعآوری شوند؛ زیرا بذرهای رسیده ،در فصل رویش سدال اول اللد
در حالت خواب هستند و قادر به جوانهزنی نیستند .در صورت تأمین بذر رسیده ،بهتر است از بذرهایی استیاده شود که عالوهبدر سدال اول،
در سال دوم نیز دورة الیهگذاری را طی کرده باشند.
واژههای کلیدی :بذر نارس ،جوانهزنی ،زبانگنجشک ،زندهمانی ،زیتوده.

مقدمه
یکی از اصول مهدم جنگدلشناسدی ،اسدتمرار تولیدد
بیولوژیددک در جنگددل اسددت کدده جددز از طری د زادآوری
طبیعی و نهالکاری و بذرپاشی امکانپذیر نیسدت .ازآنجدا
که هر گونۀ گیاهی نیازهای خاص خود را برای جوانهزندی
 نویسندة مسئول

دارد ،آگاهی از رفتار جوانهزنی آنها ضروری است .نظر بده
اینکه نوع گونده ،ندوع بدذر و بدذردهی در اندواع درختدان
متیدداوت اسددت و در برخددی مندداط  ،تهیددۀ بددذر بددرای
جنگلکاریها و احیای جنگل مقدور نیسدت ،یدافتن بدذر
مناس یکی از راههای افزایش موفقیت در احیای مناط
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تخری یافته تلقی میشود .در حقیقت ،لزوم انتخاب بدذر
مناس برای تولید نهال کییی و افدزایش بدازدهی ،امدری

حالی است که با روش درونشیشهای (کشدت جندین)
جوانهزنی تسریع میشود و در سال اول اتیاق میافتدد

اجتنددابناپددذیر در نهالسددتانهددا مقسددوب مددیشددود
( .)Kjaer et al., 2005دسدتیابی بده چندین شدناختی
بهویژه در کشورمان که اکوسیسدتمهدای شدکننده دارد و
استقرار جنگلکاریها در منداط آسدی پدذیر بدهسدختی
صورت میگیرد ،دارای اهمیت است.
درخدت ون ) )Fraxinus excelsior L.از خدانوادة
 ،Oleaceaeاز گونددههددای مهددم تجدداری جنگددلهددای

(.)Raquin et al., 2002
اصوالً ،بذرهای تازة ون رطوبتی بین  19تا  ۳0درصدد
دارند و میتوانند تا چند سال ذخیره شوند ،بهشرطی کده
مقتوای رطوبت بذر به  1تا  60درصد رسانده شدود و در
سردخانه با دمای  -1درجۀ سانتیگدراد نگهدداری شدود.
بذر خشدک یدا رسدیدة (بدال ) ون دارای خدواب اسدت و
شکست رایج خواب آن برای اینکه با جوانهزنی یکنواخدت

هیرکانی ایران است که از جلگده تدا ارتیاعدات انتشدار
دارد ،اما از نظر تعداد و حجم ناچیز است و بدهترتید
حدددود  0/9و  0/2درصددد درختددان ایددن جنگددلهددا را
تشکیل می دهد .در دهه های اخیر ،بدا تغییدر کداربری
جنگل هدا در منداط جلگدهای ،درختدانی مانندد آزاد،
سیید پلت ،بلندمازو و گردو تا حدود زیادی جدایگزین
درخت ون شدهاند .در جنگلهای میانبندد آثدار ون را
در گاوسراهای متروکه ،و پایه هایی با ابعاد کوچدک آن
را در ارتیاعددات مندداط مرتیددع و برخددی انشددعابات
درههای البرز میتوان یافت (.)Tabari et al., 2002
انتشار بذر ون در طول پاییز و زمستان ادامده دارد،
ولی جمعآوری آن در اواخر تابستان که بذر هنوز سدبز
(نارس) است و جنین بهطور کامل توسعه نیافته یدا در
مهر و آبان کده بدذر بده بلدوغ رسدیده و جندین شدکل
گرفته ،صورت میگیرد .در هر یدک از ایدن دو حالدت،
بذر فقط پس از طی کردن سرمای زمسدتانه قدادر بده
جوانه زنی است .اگر بذرهای نارس قبل از پاییز توسدط
باد پراکنده شوند یا بهصورت دستی کاشدته شدوند در
بهار سال بعد جوانه میزنند ،مشدرو بدر آنکده دمدای
مقیط در حدی باشد که جنین مرحلۀ توسعۀ خدود را
به حد کمال برساند؛ در لیر این صورت ،بیشتر بدذرها
در بهار سدال دوم سدبز خواهندد شدد ( ;Thill, 1970
 .)Jazirei, 1993البته اگر بذرهای نابدال ون بدهموقدع
جمددعآوری و کاشددته شددوند ،تعددداد کمددی از آنهددا در
اواسط تابستان (هنگامی که میوهها هنوز سبز هسدتند
و پیش از خواب) ممکدن اسدت جوانده بزنندد .ایدن در

همراه باشد ،با یک دوره الیهگذاری تأمین میشود .بددین
ترتی که بذرها بایدد بدا ماسده یدا خدا پیدت مرطدوب
مخلو شوند و سپس دستکدم هشدت هیتده در دمدای
 61تا  10درجه سانتیگراد و در پی آن هشدت هیتده در
مقیط سرد بدا دمدای  ۳درجدۀ سدانتیگدراد در شدرایط
الیدهگدذاری قدرار گیرندد ) .(Suszka et al., 1996در
منابع داخلدی ،بدا آزمدایشهدای انجدامگرفتده از طرید
الیددهگددذاری گددرم و مرطددوب بددهمدددت  ۳0تددا  50روز و
بهدنبال آن الیهگذاری سدرد و مرطدوب بدهمددت  50تدا
 690روز جوانهزنی آن بدین  ۳0تدا  600درصدد گدزارش
شده است (.)CFSC, 2008
بهطور کلی ،بذرهای نارس و رسیده رفتار متیداوتی
در خصوص جوانهزنی و عملکدرد تولیدد نهدال از خدود
نشان میدهند .بررسیهای چندی دربارة اثر بلوغ بدذر
بر جوانهزنی گونههای زراعی و مرتعی و نیز گوندههدای
جنگلی ،جوانهزنی در بذر نارس را رضدایتبخدشتدر از
بذر رسیده گزارش کردهاند ( Finch-Savage & Clay,
.)1997; Damizadeh, 2004; Udomdee et al., 2014
از جمله روی بذر نمدار چند گزارش انتشار یافته است،
بهطدوری کده ) Mollashahi et al. (2007بدا تققید
روی بذر نارس  T. begonifoliaدر بستر ماسه (بهمدت
هیت ماه) الیهگذاری شده بود ،جوانهزنی  62درصدی و
با بذر رسیده جوانهزنی کمتر ( 60درصدد) را مشداهده
کردند .در تققی دیگر Mollashahi et al. (2008) ،با
آزمایش روی بذر  ،T. platyphyllosبه جواندهزندی 61
درصدی در بذرهای ندارس و  1درصددی در بدذرهای
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رسیده دست یافتند .در تققی )،Amini et al. (2019

میدهند.

در بدذرهای ندارس نمددار rubra subsp. caucasica

تا کنون تققیقی دربارة اثدر بلدوغ بدذر بدر صدیات
جوانه زنی بذر ون گزارش نشده است .پدژوهش حاضدر
نخستین بدار پتانسدیلهدای جواندهزندی بدذر ،رشدد و
شاخ کیییت نهال این گونه را روی بذرهای رسدیده
و نارس بررسی میکند.

 T. form angulataکه در معرض الیهگذاری سرد واقدع
شده بودند ،جوانهزنی  ۳1/1درصددی مشداهده شدد؛ امدا
بذرهای رسیده اساساً جوانه نزدندد .در کدل ،ایدن حالدت
ممکن است بهدلیل پوستۀ سخت بدذر باشدد کده مدانعی
برای جوانهزنی بدذرهای رسدیده اسدت ،درحدالی کده در
بذرهای ندارس ایدن مدانع ضدعیس اسدت .رفتدار سدرعت
جوانهزنی نیز در بذرهای نارس و رسیده برخدی گوندههدا
متیاوت است .چنانکه در گدزارش )Amini et al. (2019
بهدنبال الیهگذاری سرد ،سدرعت جواندهزندی بدذرهای
نارس بیشتر از بذرهای رسیده بود .بهطور کلی ،بسته به
نوع گونه ،سرعت جوانهزنی فرق میکند .برای مثال ،در
 T. begonifoliaدر شرایط الیهگدذاری سدرد سدرعت
جوانهزندی  2/9عددد در روز و در  T. platyphyllosدر
بذرهای رسیده و نارس بده ترتید  6و  ۳عددد در روز
بوده است ( .)Mollashahi et al., 2007 & 2008البته
تیاوتها ممکن است به برخدی عوامدل مقی دی مثدل
مبدأ بذر ،شرایط رویشگاه و سدن درخدت مدادری نیدز
وابسته باشد که حتی قوة نامیۀ بذر را تقت تأثیر قدرار

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

تققیدد حاضددر در نهالسددتان کالردشددت (طددول
جغرافیددایی" 96 ͦ 60شددرقی و عددرض جغرافیددایی
" ۳1 ͦ ۳0شدمالی) بدا  6610متدر ارتیداع از سد
دریا ،بارندگی  111میلی متر ،میانگین بیشدینۀ دمدای
 61/۳درجۀ سانتی گراد (با بیشینۀ دمای تابسدتان ۳1
درجۀ سانتیگراد) و میانگین کمینۀ دمای  -61درجدۀ
سانتی گراد که حدود  90روز آن یخبندان است انجدام
گرفددت .فصددل خشددک حیدداتی در من قددۀ تققی د از
اردیبهشت تا اواخر مرداد است (شکل .)6

شکل  -6نمودار آمبروترمیک سیسالۀ کالردشت
شیوۀ اجرای پژوهش

ابتدا بذرهای ندارس ون در اواخدر مدرداد  6۳51از
چند اصله درخت مادری مرلدوب از پارسدلی واقدع در
جنگلهای کالردشت (ارتیاع  6۳00متر از س دریا)

جمددعآوری شددد .بددذرهای نددارس (واجددد جنددین
تکاملنیافته) که نرم و سبزرنگ بودند ،بهمدت دو هیته
زیر نور لیرمستقیم پهن شدند تا کمی سختتر شوند و
رنگشان اندکی تیره شود .از همان درختدان ،در اواخدر
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آبددان  6۳51مقددداری بددذر رسددیده (حدداوی جنددین
تکاملیافته) که قهدوهایرندگ بودندد جمدعآوری شدد

فواصل  9×10سانتیمتر کشت شدند .در کل ۳00 ،بذر
ون نارس و  ۳00بذر ون رسیده کاشته شد.

(شکل  .)1بدذرهای جمدعآوریشددة ندارس و رسدیده
به ترتی بهمدت  1و  ۳ماه (تا اوایل اسدیند) در ماسده
الیهگذاری شدند .البتده قدبالً و در اوایدل پداییز بسدتر
کاشت در گوشه ای از نهالستان کالردشدت شدخم زده
شد و مقداری کود دامی تجزیهشده در س آن پخش
شد .سپس زمین دوباره در اوایل اسیند شخم و دیسک
زده شد و بهدنبال کرتبندی ،شیارهایی به عم ۳-9

پس از تکمیل بررسی جوانهزنی بدذرها ،بدا رعایدت
احتیا  ،نهالهای روییده ،به گلددانهدای پلدیاتیلندی
حاوی خا لومی -شنی منتقل شدند .هیتهای دو بدار
آبیاری دستی با آبپاش صورت گرفت و عملیات وجین
تا سه مرتبه بهمنظور کاهش رقابدت ریشدهای و ندوری
انجام پذیرفت (شکل  .)۳ازآنجدا کده انتظدار مدیرفدت
تعدادی از بذرهای ون در بهار سال دوم نیز سبز شوند،

سانتیمتر در آن ایجاد شد و هر یک از بذرهای نارس و
رسیده به صورت ردییی در سده کدرت  6×6/1متدر بدا

جوانهزنی کرتها از آلاز فصل رویش سال  6۳51پایش
شد و مشاهدات و ثبت جوانهزنی انجام گرفت.

شکل  -1بذرهای نارس و رسیدة ون

شکل  -۳کرتبندی و کاشت بذرها (سمت چپ)؛ سبز شدن بذرها (سمت راست)

برای بررسی سبز شددن بدذرهای ندارس و رسدیدة
ون ،از زمان شروع جواندهزندی هدر دو روز یدکبدار بده

درصد جوانه زنی ،سرعت جوانه زندی و میدانگین مددت
زمان جوانهزنی با استیاده از روابط ذکرشده در جددول
 6مقاسدبه شدددند و نمدودار رونددد درصدد جوانددهزنددی

نهالستان مراجعه و میزان جوانیزنی ثبت شدد .سدپس

تجمعی ترسیم شد.

 -اندازهگیری صفات جوانهزنی بذرها

جوانهزنی ،رشد و شاخ

9

کیییت نهال ون...

جدول  -6فرمول مقاسباتی صیات جوانهزنی بذر ون
پارامتر

فرمول

منبع

جوانهزنی (درصد)

)GP= n/(N×100

)(Barnett & Vozzo, 1985

سرعت جوانهزنی (بذر در روز)

)GR= ∑(ni/ti

)(Muscolo et al., 2007

میانگین زمان جوانهزنی (روز)

MGT= ∑(ni×ti)/∑n

)(Muscolo et al., 2007

 =nتعداد کل بذرهای جوانهزده در طی دوره =N ،تعداد بذرهای کاشتهشده =ni ،تعداد بذرهای جوانهزده در یک فاصلۀ زمانی
مشخ  tiو  =tiتعداد روزهای پس از شروع جوانهزنی

 -اندازه گیری زنده مانی ،رشد ،زی توده و شاخص

راب ه ()6

کیفیت نهالها

پس از سبز شدن بذرهای نارس و رسدیده در بهدار
سال  6۳51و تبدیل آنها به نهال ،زندهمانی نهالها در
پایان دورة آزمایش (در مهرماه) ثبت شد .ق ر و ارتیاع
همۀ نهالها بهترتی با استیاده از کولیس دیجیتالی و
خطکش اندازهگیری و تعدداد بدر هدا شدمارش شدد.
سپس سه نهال از هدر تکدرار و در مجمدوع  5نهدال از
خا خارج شد و پس از شستوشدوی خدا اطدراف
ریشه ،طول ریشۀ آنها با استیاده از خطکش و وزنِ تدر
آنها با استیاده از ترازوی دیجیتالی انددازهگیدری شدد.
برای اندازهگیری وزن خشک ،نهالهای انتخابی بده دو
قسمت اندام هدوایی و ریشده تقسدیم شددند و آنگداه
بهمدت  21ساعت در دستگاه آون با دمدای  10درجدۀ
سانتیگراد خشدک شددند ( .)Yang et al., 2007وزن
خشددک اندددامهددا و کددل نهددال بددا اسدتیاده از تددرازوی
دیجیتالی اندازه گیری شد .در خصوص بذرهای رسیدة
سال  ،6۳51آن تعداد بدذر کده در سدال دوم ()6۳51
سبز شده و تبدیل به نهدال شددند ،انددازهگیدریهدای
زنده مانی ،رویش و زی تودة نهالها در مهر مداه انجدام
گرفت.
به دنبال اندازه گیری های رویشی ،شداخ کیییدت
نهال ( )SQIبا استیاده از روابط بین وزن خشک (،)TB
وزن خشددک اندددام هددوایی ( ،)SBوزن خشددک ریشدده
( ،)RBارتیاع نهال ( )Hو ق ر یقۀ نهال ( )Dبهصدورت
راب ه ( )6مقاسبه شد (.)Dickson et al., 1960

روش تحلیل

همگنی واریانس داده هدا بدا آزمدون لدون و نرمدال
بددودن دادههددا بددا اسددتیاده از آزمددون کولمددوگروف-
اسمیرنوف بررسی شد .آنالیز آمداری دادههدا و تعیدین
اختالف معنیدار بین تیمارها بدا اسدتیاده از آزمدون t

جیتی ارزیابی شد.
نتایج
 -درصد جوانهزنی تجمعی بذرها

بهعلت کم بودن تعداد بذرهای سبزشده ،از بذرهای
رسیده در سال اول ( ۳-2بدذر در هدر تکدرار) ،صدیات
جوانه زنی و شداخ هدای رویشدی در تجزیدهوتقلیدل
آماری قرار نگرفتند ،اما روند درصد تجمعی این بدذرها
(رسیده) در قیاس با بذر نارس در شکل  2نشدان داده
شد .بیشترین درصد جوانه زنی تجمعی در سال 6۳51
به تیمار بذر نارس سال اول مربو بود که  5روز پدس
از اولین روز جوانهزنی ( 1۳فروردین) به بیشینۀ مقددار
خود ( 11/1درصد) رسید و پس از آن تا  11فدروردین
ثابت بود (شدکل  ،2سدمت چدپ) .درصدد جواندهزندی
تجمعی بدذر رسدیدة سبزشدده در سدال اول در سدال
 6۳51کمتر از دو تیمار دیگر بود که پدنج روز بعدد از
شروع اولین روز جوانهزنی ( 65فروردین) و زودتر از دو
تیمار دیگر به بیشینۀ خود ( 2/9درصد) رسید و پس از

1
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آن تا  11فروردین ثابت ماند (شکل  ،2سمت چپ) .در
سال  ،6۳51درصدد جواندهزندی تجمعدی آن دسدته از

اولین روز جوانهزنی ( 10فروردین) و زودتر از بذر نارس
به بیشینۀ جوانهزنی تجمعی خود ( 10/1درصد) رسید

بذرهای رسیده که در سال دوم سبز شددند ،پدنج روز
زودتر از دو تیمار بذر نارس و بذر رسیدة سبزشده سال
اول ( 60فروردین) آلاز شدد و  66روز پدس از شدروع

و پس از آن تا  11فدروردین دارای رونددی ثابدت بدود
(شکل  ،2سمت راست).

بذر رسیده سال دوم

بذر رسیده سال اول
درصد جوانهزنی تجمعی

 11فروردین

 11فروردین

 12فروردین

 11فروردین

 10فروردین

 61فروردین

 61فروردین

 62فروردین

 61فروردین

 60فروردین

 11فروردین

 11فروردین

 19فروردین

 12فروردین

 1۳فروردین

 16فروردین

 65فروردین

 61فروردین

 69فروردین

 60فروردین

سال 98

درصد جوانهزنی تجمعی

۳0
19
10
69
60
9
0

بذر نارس سال اول
۳0
19
10
69
60
9
0

سال 97

شکل  -2مقایسۀ جوانهزنی تجمعی بذر نارس و بذر رسیدة سبزشده در سال اول (( )6۳51شکل سمت چپ)
و نمایش جوانهزنی تجمعی بذر رسیدة سبزشده در سال دوم ()6۳51

 -مقایسه صفات جوانهزنی بذرها

آنالیز صیات جوانهزنی بدذرهای ندارس سدال اول و
بذرهای رسیدة سبزشده در سال دوم نشان داد که اثر
بلوغ بذر بدر درصدد جواندهزندی ،سدرعت جواندهزندی و
میانگین مددت جوانده زندی معندی دار بدود (شدکل .)9
بیشترین درصد جوانده زندی ( 11/1درصدد) ،میدانگین
*

*

t= 17116 p=0/000

t= 17916 p=0/000

0/10
0/10
0/20

a

2
b

۳
1
6

0/10
بذر رسیده

a

بذر رسیده

بذر نارس

۳0
19

b

10
69
60
9

0

0/00
بذر نارس

9

t= 17116 p=0/000

0
بذر رسیده

بذر نارس

شکل  -9مقایسۀ میانگین صیات جوانهزنی بذور نارس سال اول و بذور رسیدة سال دوم گونۀ ون
معنیداری بین تیمارهای مشابه با عالمت ستاره (*) نشان داده شده است.

جوانهزنی ()%

6/00

سرعت جوانهزنی (بذر در روز)

6/20
6/10

b

*

میانگین مدت زمان جوانهزنی (روز)

a

مدت جوانهزنی ( 2/91روز) و سرعت جوانهزندی (6/61
بذر در روز) به بذرهای نارس سال اول و کمترین آنهدا
(بهترتی  10/1درصد 1/11 ،روز و  0/21بدذر در روز)
به تیمار بذر رسیدة سال دوم تعل داشت (شکل .)9
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نهددال ،طددول ریشدده و شدداخ

 -عملکرد نهالهای حاصل از بذرها

براسدداس آزمددون  ،tبددین بددذرهای نددارس سددال اول و
بدددذرهای رسدددیدة سبزشدددده در سدددال دوم از نظدددر
زندددهمددانی ،ارتیدداع نهددال ،زیتددودة تددر و زیتددودة
خشدک انددام هددوایی تیداوت معنددیداری دیدده نشددد
(شدددکلهدددای  1و  .)1زنددددهمدددانی در نهدددالهدددای
تیمارهدای مدذکور بدهترتید حددود  59و  15درصددد
بددود .بلددوغ بددذر بددر شدداخ هددای ق ددر یقدده ،تعددداد

کیییت نهال ون...

کیییددت نهددال اثددر

معندددیدار داشدددت .همنندددین زیتدددودة خشدددک،
زیتددودة ریشدده ،طددول ریشدده و شدداخ کیییددت
نهال در بدذر ندارس (بدهترتید بدا  11/1و  5/5گدرم،
 61/1سددانتیمتددر و  )0/۳5نسددبت بدده بددذر رسددیده
در سددال دوم (بددهترتیدد بددا  69/5و  9/1گددرم5/1 ،
سانتیمتر و  )0/61بیشتر بود (شکلهای  1و .)1

بددر  ،زیتددودة خشددک ریشدده ،زیتددودة خشددک

*

t= 67916 p=0/6۳۳ ns

t= 2/510 p=0/000
a

10
تعداد برگ

بذر رسیده

a

10
20
10
0
بذر رسیده

بذر نارس
*

t= 1/۳12 p=0/000

بذر رسیده

19

قطر (سانتیمتر)

۰/۲۰

۳0

10
69
60

۰/۱۰

9

۰/۰۰

0
بذر رسیده

ارتفاع (سانتیمتر)

۰/۳۰

بذر نارس

a

a

۰/۵۰

۰/۴۰

b

بذر نارس

t= 0/219 p=0/115 ns
۰/۶۰

a

زندهمانی ()%

b

60
5
1
1
1
9
2
۳
1
6
0

a

600

بذر نارس

شکل  -1مقایسۀ میانگین زندهمانی ،رویش و تعداد بر در نهالهای حاصل از بذرهای نارس سال اول
و نهالهای تولیدشده در سال دوم حاصل از بذرهای رسیده با استیاده از آزمون t
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t= 6/110 p=0/111 ns

*t= 1/55۳ p=0/005
۲۵

a

20
زیتودۀ خشک نهال (گرم)

b

۱۵
۱۰
۵
۰
بذر رسیده

۳0
10
60
0
بذر رسیده

بذر نارس

بذر نارس
*

t= 0/519 p=0/۳22

t= 9/۳21 p=0/000

۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

a

۱۰
۸
b

۴
۲
بذر رسیده

*t= 1/209 p=0/015

*t= 17116 p=0/005
61
62
61
60
1
1
2
1
0

طول ریشه (سانتیمتر)

بذر رسیده

بذر نارس

بذر نارس

۰/۵۰
a
۰/۴۰
۰/۳۰
b

۰/۲۰
۰/۱۰
۰/۰۰

بذر رسیده

بذر نارس

شکل  -1مقایسۀ میانگین ،طول ریشه ،زیتوده و شاخ کیییت نهالهای حاصل از بذرهای نارس سال اول
و نهالهای تولیدشده در سال دوم حاصل از بذرهای رسیده با استیاده از آزمون t

شاخص کیفیت نهال

b

۶

۰

بذر نارس

a

۱۲

زیتودۀ خشک ریشه (گرم)

زیتودۀ خشک اندام هوایی (گرم)

۱۴

بذر رسیده

زیتودۀ تر نهال (گرم)

۲۰

ns

1
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بحث
-صفات جوانهزنی بذرها

در تققی پدیش رو ،بیشدترین درصدد جواندهزندی
تجمعی مربو به بذر نارس سدال اول بدود کده  5روز
پس از اولین روز جوانهزنی ( 1۳فروردین) بده بیشدینه
خود ( 11/1درصدد) رسدید و سدپس تدا  11فدروردین
ثابت ماند .کمترین جوانهزنی به بدذر رسدیده در سدال
دوم اختصاص داشت کده بدذرها  66روز پدس از آلداز
اولین جوانه زنی ( 10فروردین) و زودتر از بذر نارس به
بیشینۀ جوانه زنی تجمعی خود ( 10/1درصد) رسیدند
و جوانه زنی پس از آن تدا  11فدروردین دارای رونددی
ثابت بود.
یکی از دالیل احتمالی کمبود جوانه زندی بدذرهای
ون در این پژوهش وقوع برف و یخبندان است کده در
ابتدای بهار سال  6۳51رخ داد .با توجده بده اینکده در
منابع ،جوانهزنی بذر ون گاه تا  ۳0درصد هدم گدزارش
شده است ( ،)CFSC, 2008ممکن است جوانهزنی 11
درصدی در تققی پیش رو ،رقم م لوبی تلقدی شدود.
البته اگر کاشت بذر ون در نهالستان جلگدهای صدورت
گیرد ،ممکن است بهدلیل دمای م لوبتر و نیز بارش
بیشتر بهاره امکان جوانه زنی بذر افزایش یابدد کده بده
تققی مشابه نیاز دارد .در کل ،آزمایش تترازولیوم هر
دو نوع بذر می توانسدت دقدت و قدوت بیشدتر تقلیدل
نتایج جوانهزنی را بههمراه داشته باشد.
در تققی حاضر ،بهبود درصد جوانهزنی ،میدانگین
زمان جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در بدذرهای ندارس
سال اول نسبت به بذرهای رسدیدة سبزشدده در سدال
دوم بیشتر بود .این ممکدن اسدت مربدو بده کداهش
هورمون اسید آبسیسیک در بذر نارس (بهدلیل تکمیل
نشدن فرایندهای بلوغ بذر و تأثیر آن بر القای خدواب)
باشددددد ) .(Aygun et al., 2009در تققیدددد
) Negi & Shama (2015بددا بررسددی اثددر زمددان
جمعآوری بذر (که از درختان مادری هر دو هیته یدک
بار از دهۀ اول شهریور تا دهۀ آخر آذر جمعآوری شد)
بر ندرخ جواندهزندی بدذر ،Fraxinus xanthaxyloides

کیییت نهال ون...

بیشترین نرخ جوانهزندی در دو هیتدۀ میدانی مهدر (11/1
درصد) و دو هیتۀ اول آبدان ( 1۳/۳درصدد) اتیداق افتداد.
البته بذرهای جمعآوریشده در اواخر آذر دارای کمتدرین
نرخ جوانهزنی ( 1/1درصد) بودند؛ از اینرو برای دستیابی
به نرخ جوانهزنی بیشتر ،مناسد تدرین زمدان جمدعآوری
بذر در اواسط مهر تدا اواسدط آبدان گدزارش شدد .بندا بده
اظهارات ) ،Lee et al. (2005جوانهزنی کم بذرهای بدال
ممکن است بهدلیل مقدودیت فیزیکدی پوسدته و وجدود
مهارکننده های جوانهزنی مانند اسدید آبسیسدیک باشدد.
این در حالی است که برخی از گیاهان بدرای جواندهزندی
بهینددده بددده للظدددت کمتدددری از سدددیتوکینینهدددا
نیدداز دارنددد ( .)Stewart & Kane, 2006یافتددههددای
) Amini et al. (2019در زمیندۀ جواندهزندی بدذرهای
نمدار ( )Tilia rubraنیز نشان داد که بذرهای رسیده
فاقد جوانه زنی بودند ،اما بذرهای نارس که با پریکارپ
الیهگذاری شده بودند ،جواندهزندی  ۳1/16درصددی را
نشان دادند .بیشترین سرعت جوانه زنی نیز به بذرهای
نارس که الیه گذاری شده بودندد تعلد داشدت (0/19
بذر در روز) اما در بذرهای رسیده این میدزان برابدر بدا
 0/01بددذر در روز بددود .در زمینددۀ بددذرهای نمدددار
بر درشت  Tilia platyphyllosکه به آب اکسیژنۀ 6
درصد (بهمدت  20دقیقده) آلشدته شدده و سدپس در
ماسۀ سرد و مرطوب الیهگذاری شده بودند ،جوانهزندی
در بددددذرهای نددددارس  61درصددددد و در بددددذرهای
رسدیده  1درصددد بدود (.)Mollashahi et al., 2008
) Saxena et al. (2017نیز پی بردندد کده از بدذرهای
نابددال  ۳9روزة گونددۀ  Cajanus cajanکدده دارای
جوانه زنی  600درصد بودند ،میتوان با موفقیت بدرای
حیظ زادآوری آن استیاده کرد .نتدایج ایدن قسدمت از
پژوهش بدا یافتدههدای ) Udomdee et al. (2014روی
گونۀ  Dendrobiumنیز همخوانی دارد.
یافتددههددای تققید حاضددر نشددان داد کدده درصددد
جوانه زنی تجمعی در بذرهای نارس بیشتر از بدذرهای
رسددیدة سبزشددده در سددالهددای اول و دوم بددود .ایددن
موضوع ممکن است با توجه به نرمتر و ناز تدر بدودن
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60

پوستۀ بذرهای نارس نسبت به بذرهای بال و رسدیده،
و از طرفی متأثر از مدواد بازدارنددة جواندهزندی (اسدید

تققی ما بذرهای رسیدة ون در بهدار سدال اول فقدط
توانسدتند حددود  2درصدد سددبز شدوند کده بدا یافتددۀ

آبسیس دیک) در پوسددتۀ بددذرهای رسددیده بددوده باشددد
( .)Gusano et al., 2004بهعبدارت دیگدر ،بدا ضدعیس
شدن یا حذف پوسدته ،بدذر ندارس رطوبدت بیشدتری
جذب می کند و تعادل هورمونی به نیع جوانهزنی بدذر
تسریع میشود .همنندین ،ایدن مسدئله نشداندهنددة
وجددود خددواب پوسددته (خددواب فیزیکددی) در بددذرهای
رسددیده اسددت کدده رکددود بددذر را موجدد مددیشددود

) Wardle (1961همسوسددت .هماننددد یافتددههددای
) Abbasi & Heidari (2010در تققی د پددیش رو،
نهالهای حاصل از بدذر ندارس نسدبت بده نهدالهدای
حاصل از بذر رسیده در سال دوم توانستند اندازههدای
بددزر تددری را از نظددر صددیات زیتددوده (زیتددودة تددر،
زیتددودة خشددک و زیتددودة ریشدده) ،طددول ریشدده و
شاخ کیییت نهال نشان دهند.

(.)Basbag et al., 2009
 -زندهمانی و عملکرد نهالها

م اب نتدایج ،بیشدترین زندده مدانی ( 59درصدد)،
تعداد بر  ،ارتیاع و ق در نهدال بده بدذر ندارس تعلد
داشت .گزارش شده که قدرت رویش نهالها بدا مقددار
ذخایر بذر ارتبا مسدتقیم دارد ،امدا ایدن افدزایش در
مراحل قبل از بلوغ بذر ممکن است بده ذخدایر لدذایی
بدددذر و مقدددادیر ترکیبدددات آن نیدددز مدددرتبط باشدددد
( .)Corbineau, 1988در گونۀ Fraxinus micrantha
نیز درصد جوانهزنی بذر و ویژگیهدای رشدد نهدال در
بذرهای جمدعآوریشدده پدس از  610روز از گلددهی،
بیشتر از بدذرهای جمدعآوریشدده پدس از  659روز و
 109روز از گلددهی بددوده اسددت کدده نشددان مددیدهددد
بذرهای نابال تر در قیاس بدا بدذرهای بدال تدر امکدان
بیشتری برای سبز شدن دارند (.)Singh et al., 2005
برای گونۀ ون همنندین گدزارش شدده اسدت کده
بذرهای نارس وقتی پیش از پاییز کاشته شوند در بهار
سال بعد جوانه میزنند ،مشرو به اینکه دمای مقیط
طوری باشد که جنین به تکامدل برسدد ،وگرنده اللد
بدددذرها در بهدددار سدددال دوم سدددبز خواهندددد شدددد
( .)Thill, 1970; Jazirei, 1993چناننه بذرها پدس از
شکل گیری و توسعه کامل جنین کاشته شوند ،در بهار
سال دوم خواهندد روییدد؛ هرچندد کده ممکدن اسدت
بهندرت (حددود  9درصدد) در نخسدتین بهدار پدس از
کاشددت بروینددد ( .)Wardle, 1961در حقیقددت ،در

نتیجهگیری
بهطور کلی ،براساس یافتههای این تققید آشدکار
شد که بذر رسیدة سال اول نسبت به بذر نارس همان
سال دارای عملکرد ضعیستدری از نظدر شداخ هدای
جوانه زنی است ،بهطوری که برای بررسیهدای مربدو
بدده زیتددوده ،شدداخ کیییددت نهددال و مؤلیددههددای
جوانه زنی ،بهاندازة کافی دادة مربدو بده بدذر رسدیدة
سال اول موجود نبود .بذر رسیده در سال دوم نسدبت
به بذر رسدیده در سدال اول از عملکدرد مناسد تدری
برخوردار بود ،اما باز هم نتوانسدت در مقایسده بدا بدذر
نددارس عملکددرد بهتددری نشددان دهددد .بددرای دیگددر
مشخصه های تقت بررسی مانند جوانه زندی ،زی تدوده،
طول ریشه و شاخ کیییت نهال نیز بذر نارس پاسخ
بهتری در مقایسه با بذر رسیدة سبزشده در سدال دوم
نشان داد .با توجه به این یافتههدا ،پیشدنهاد مدیشدود
برای دستیابی به جوانهزندی بهینده و رویدش و قددرت
بهتر نهال های ون ،بذرهایی جمعآوری شوند که نارس
باشند ،زیرا بذر رسیده بهطور معمول در خواب کامدل
قرار دارد و در فصل رویش (بهار سال اول) هندوز دورة
خواب خود را سپری نکرده و قادر به جوانهزنی نخواهد
بود .در صورت استیاده از بذرهای رسیده ،بهتر است تا
بهار سال دوم در شرایط الیهگذاری سرد قرار گیرندد و
در مناط سرد و کوهسدتانی کده از سدرمای دیدررس
بهاره برخوردارند ،بستر خزانۀ تولید نهال ون با ندایلون
پوشانده شود.

...کیییت نهال ون

 رشد و شاخ،جوانهزنی
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of seed maturation on germination, growth and
seedling quality index of common ash (Fraxinus excelsior L.) in Kelardasht forest nursery. In 2017,
the seeds of immature in late August and the seeds of mature in late November were collected and
following stratification in moist sand were sown in nursery bed in mid-Feberaury each with three 100replications . From the mature seeds, some of them germinated in 2nd year (April 2018) and the seed
germination, biomass and quality indices of their seedlings were statistically (paired t-test) compared
with the results of immature seeds germinated in spring 2017. The highest percentage of cumulative
germination allocated to the immature seeds, followed by mature seeds germinated in 2nd year. Due to
the lack of germination of most of the mature seeds in spring 2017, showed the seed dormancy, their
germination traits were not considered in the statistical test. Germination percentage, mean
germination time and germination speed and also, dry biomass, root biomass, root length and seedling
quality index in immature seeds were greater than those in mature seeds germinated in second year.
Generally, it is best to collect the seedlings of immature seed in order to achieve the optimum
germination and growth, because the mature seeds are often dormant and unable to germinate during
the first growing season. If mature seeds are supplied, it is advisable that these seeds to be stratified
until spring of the second year.
Keywords: Biomass, Fraxinus excelsior, Immature Seed, Survival
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