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 رطوبت و دما مختلف شرایط در
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 چکیده

در جنگتل   هتای توستعۀ  برنامته برای استتفاده در  توليد نهال آن بومی است که های درختان گونهافرای کرب از جمله 

و عدم دسترستی بته    دليل وجود سال باردهیبهاین گونه  نگهداری بذری با امکان و شرایط آشنای. دستور کار قرار دارد

جنگتل   زا 9366 در آبتان بدین منظور بذرهای کامالً رسيدۀ این گونه . استضروری ها سالبين این  بذر آن در فاصلۀ

 یافتتۀ و کتاه   درصتد  99 و شت   شد و تحت دو تيمار رطوبتی )اوليتۀ  متری از سطح دریا تهيه 9600ارتفاع  لهر در

 ( قرار گرفت. نتتای  نشتان داد کته   سلسيوس درجۀ 9-4 ی )انبار معمولی و سردخانۀدمای وضعيت در دو ،(درصد ش 

دو فصتل در  متدت  بته شتکل مطمت ن   بته یافتته  کاه رطوبت مدت یک فصل و با بهاین گونه با رطوبت اوليه بذرهای 

( تحتت هتر دو   سلستيوس  درجۀ 9-4دمای حالی که در شرایط سردخانه ). دراستر معمولی قابل نگهداری شرایط انبا

قابليتت   ،این گونته بذرهای  ،اساس نتای برنگهداری شدند.  ماه 96مدت مانی بهزندهبدون کمترین افت  یرطوبتتيمار 

و مدت یک فصتل(  )بهبخ  در شرایط انبار معمولی شکل اطمينانو تحت این شرایط به وبت را دارندتحمل کاه  رط

مشابهت رفتار بذور این گونه بتا بتذرهای گتروه     برند. ضمن اینکه نتای ، اقابل نگهداریدو سال(  مدته)بسردخانه در 
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 و هدف مقدمه

مصرف چوب در دنيتا کته بتر استاس      فزایندۀ روند

 9090را در ستال  درصد  40افزایشی حدود  ،برآوردها

بتر  را مين چوب مصرفی در آینتده  تأ ،نشان خواهد داد

عنتوان دو منبتع   چوب بته ها و زراعت جنگلکاری عهدۀ

 938 . آستتيا و اقيانوستتيه،نهتتاده استتت ،اصتتلی توليتتد

کته ایتن رقتم     استکاشت دستميليون هکتار جنگل 

 دنيتتا استتت جنگلکتتارینزدیتتک بتته نيمتتی از ستتطو  

(Anonymous, 2007 بتتا توجتته بتته اهميتتت منتتابع .)

طبيعی و همچنين موقعيت اقليمی کشتور ایتران کته    

خشتک  ق خشک یتا نيمته  سطح وسيعی از آن را مناط

 توان به اهميت جنگل در کشتور  می، است دهاشغال کر

آثتتار و شتتواهد نشتتان . (Hosseini, 2003) پتتی بتترد

از کشتورمان   بزرگتی دهد کته در گذشتته قستمت     می

ای از آن بتاقی   ولی امروز نشتانه بود، پوشيده از جنگل 

تحقيتق  بر ایتن استاس،    .(9376 مصدق،مانده است )ن

در متتتورد راهکارهتتتای افتتتزای  ستتتطح و موفقيتتتت 

در منتتاطق مختلتتو کشتتور ضتترورتی   هتتاجنگلکتتاری

-از مهم های بومی، گونهو در این بيناست ناپذیر انکار

 .آینتد حستاب متی  به هاجنگلکاری ها برایگزینهترین 

 هاجنگلکاریجنگل و  های احيایطور کلی در برنامههب

بتر  بتومی استت    پهتن های گونهدر کشور، اولویت با 

، (.Acer campestre L) (. افرای کرب9365هدایتی، )

بر  بومی، درختچه یتا درختتی   های پهنگونهیکی از 

متر استت کته مخصتو      95کوتاه یا بلند به ارتفاع تا 

  هتتتتای کوهستتتتتانی استتتتتجنگتتتتلارتفاعتتتتات و 

(Browicz, 1997  از نظر پراکن  ارتفاعی، این گونته .)

دریتای   متتری در کنتارۀ   9900تا ارتفاع ریا از سطح د

(. Van Gelderen et al., 1994) سياه دیده شده است

هتای  کوهستاناین درخت در نقاط مختلو ارتفاعات و 

های شمال از ارسباران تا آستتارا ، کتالردشت و جنگل

تترین نمونتۀ   پتایين گل گرگان وجود دارد. زریننتور و 

متتری و بتاالترین در    9900گل در ارتفاع آن در زرین

)ثابتی،  متری ذکر شده است 9800کندوان در ارتفاع 

-بههای افرا گونهاولين روش تکثير اغلب  . بذر،(9369

(. موفقيت Van Gelderen et al., 1994)رود شمار می

لحتا  کمتی و کيفتی و     زدر توليد نهال در نهالستان ا

شتده  به بذر مصرف ،هاکاریلجنگاستقرار بعدی آن در 

ن نهالستتان  بانان و مس والجنگلاین رو دارد. ازبستگی 

-برنامته هایی کته مبنتای     بذر باید اطالعات الزم دربارۀ

دهند،  ا تشکيل میکاری و مدیریت جنگل رجنگلهای 

هتتتای فيزیکتتتی، بيوشتتتيميایی،  از لحتتتا  ستتتازوکار

 داشتتتتته باشتتتتند  ...فيزیولتتتتومی، مورفولتتتتومی و 

(Rehder, 1990 .) دارای ستال بتذردهی  اکثر درختان

 .دارد ضترورت نگهداری بذر در ستردخانه  بنابراین ند، ا

 ستب امکتان نگهتداری بته دو گتروه عمتدۀ      بذور بر ح

زیستتتی زیتتاد و ریکتتال بتتا دیریتتا بتتذرهای  9ارتتتدکس

 انتد شدهزیستی کم تقسيم با دیریا بذرهای  9سيترانت

(Roberts and Roberts, 1972    بذر افراهتا قتادر بته .)

 زیرا ،نيست های طوالنیدورهحفظ دیرزیستی خود در 

 .ددهتتبتته ستترعت رطوبتتت ختتود را از دستتت متتی    

Tylkowski (1984)   ایتتن شتدت حساستتيت   بتا ذکتر

دادن آب، به یک روش موفق حفتظ   دستنسبت به از 

نگهداری ماه اشاره دارد ) 96مدت زنی بهنهظرفيت جوا

بتا  گراد درجۀ سانتی -3بذور در ظروف عایق در دمای 

وزن  درصتد  50بتاال در حتدود    ی اوليۀمحتوای رطوبت

متابوليستتم  بتتارۀه درگرفتتتدر پتتهوه  انجتتام . تتتر(

هتای بتذر افترای    ها در محورجنينی و لپهکربوهيدرات

 چناریافرای شبه و (Acer platanoides) چناریبر 
(A. pseudoplatanus )زمينتتۀهنگتتام بلتتو  در   در 

نسبت به خشک کردن مشخص شد که علتی بردباری 

ردبتاری  رغتم ارتبتاط نزدیتک، ایتن دو گونته از نظتر ب      

 تفتاوت دارنتد. افترای بتر      بذرشان نسبت به خشکی

 ، اما بتذر افترای شتبه   ارتدکس است چناری دارای بذر

  چنتتتتاری از نتتتتوع ریکتتتتال ستتتتيترانت استتتتت   

(Hong and Ellis, 1990 .)  اثتر   ۀبتار تحقيتق در  نتتای

 بلوط هنتدی سرما و رطوبت بر بردباری بذر شاهميزان 

(Aesculus hippocastanum)  نسبت به خشک کردن
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شده د این نکته بود که بذور تهيهؤیمو دیرزیستی آن، 

)اوج رستيدن بتذر( دو نتوع     در زمان بيشينه پتراکن  

خشتک   ،دهنتد پاسخ نسبت به خشک کردن نشان می

( از حدود گراددرجۀ سانتی 98 کردن جزئی )در دمای

 ۀقتو  ۀسبب افزای  فزایند درصد 39-40به  درصد 50

حتالی کته   درد. شتو متی ناميه تا حد اوج مقادیر ممکن 

 ،دارد بتاری مرگ خشک کردن بي  از این مقادیر آثتار 

 داردتأکيد سيترانت بودن بذر  که این مس له بر ریکال

(Thompsett and Pritchard, 1998.) 

آوری، لی چتون کمبتود بتذر، مشتکالت جمتع     ئمسا

زیستی بذر دیر و نيز کوتاهی دورۀ استحصال و نگهداری

توليتد  ها در گونهموجب محدودیت استفاده از بعضی از 

شتده در  رو با توجه بته متوارد ذکر  ازایننهال شده است. 

خصو  اهميت توستعه و گستترش، ستطح و کيفيتت     

احيتای   ۀمان و نق  بارز بتذر در مقولت  کشورجنگل در 

طتور مستتقيم    بته ها، چته  جنگلمنابع طبيعی، به ویهه 

مستتتقيم طتتور غيربتتهکاری( و چتته بتتذرپاشتتی، بتتذر)

عنتوان  گونۀ افرای کرب، به ( و نيز اهميت زیادنهالکاری)

هتا،  برنامته در اجرای ایتن   های بومی کشوریکی از گونه

هتای  تعيين ویهگتی تحقيق حاضر بر آن است که ضمن 

آن، به توستعه و  امکان نگهداری  بذر این گونه و مطالعۀ

 .  ارزش کمک کندبا گسترش این گونۀ

لحا  توليد چوب ، این گونه بهگفتنی است کهالبته 

های اقتصادی چندان حائز اهميت نيست. ایتن  و فراورده

مناطق ارتفاعی در حفتظ  های مشابه آن در گونهگونه و 

ایجاد زیستتگاه مناستب حيتات وحت  و     آب و خاک و 

 .دندار ایی از فرسای  و سيالب جایگاه ویههپيشگير

 

 ها  مواد و روش

بتتتذر متتتورد نيتتتاز در ایتتتن آزمتتتای  از یکتتتی از 

های برتر این گونته در محتدودۀ روستتای لهتر      رویشگاه

استتتان  آمتتل در منتتابع طبيعتتی شهرستتتان حتتوزۀ ادارۀ

متری از سطح دریا در تتاریخ   9600 مازندران، در ارتفاع

زمتانی اوج رستيدگی و پتراکن      محدودۀ 99/6/9366

بذر این گونه از روی درختان )پن  درخت مادری ستالم  

بذور در هتر   شد. کيفيت اوليۀتهيه و دارای بذر فراوان( 

و پتس از آن بتا آزمتای      9ابتدا با آزمون بترش  ،مرحله

ين شتد. بتدین   تعيت کمک نمک تترازوليوم به 9مانیزنده

و ستاعت در آب خيستانده    46مدت منظور ابتدا بذور به

، هتای اول و دوم جنتين  سازی پوستته پس از آن با جدا

درصد تترازوليوم قرار  9/0لول ساعت در مح 94مدت به

هتا،  ناخالصیسازی بذور از  آن با پاک . پس ازداده شدند

طتور مستتقيم )روش آون، دمتای     هبتعيين رطوبت بذر، 

ستاعت( و وزن   97گتراد بته متدت     درجۀ ستانتی  903

(. سپس برای ISTA, 1986) دانۀ آنها صورت گرفتهزار

بررسی امکان نگهتداری بتذر ایتن گونته تحتت شترایط       

بخشی از بذور بتا رطوبتت اوليته     ،مختلو دما و رطوبت

شتده  و بخشی دیگر با رطوبت کتاه  داده  (9)بذر نوع 

( در دو 9رطوبتتت اوليتته )بتتذر نتتوع  درصتتد 50حتتد در 

مختلتتو، انبتتار معمتتولی )فاقتتد سيستتتم      وضتتعيت

گراد( سانتی درجۀ 9-4کننده( و سردخانه )دمای  خنک

ثير طيو دمای ار گرفتند. کاه  رطوبت بذر تحت تأقر

در آون طی متدت  گراد درجۀ سانتی 35-45متغير بين 

 ين مقتدار تعي(. Schmidt, 2000) گرفتساعت انجام  7

رطوبتت بتذور در زمتان کتاه  ایتن فتاکتور از طریتتق       

 بتدین . گرفتف انجام وزن توده در رطوبت هد محاسبۀ

بذر مورد عمل در فواصل زمانی متنظم   منظور وزن تودۀ

از آون بتذر   ،و با رسيدن به وزن مناسبشد گيری اندازه

، مطلتوب  به نتيجۀدستيابی خارج شد. برای اطمينان از 

بتتا روش آون شتتده، از بتتذور خشتتکای نمونتتهرطوبتتت 

کتاه  رطوبتت در حتد مطلتوب و      کنترل شد. پس از

، بتذور در ظتروف   آنمنظور جلوگيری از جذب مجدد  به

و در  نگهتداری شتد   (نسبت به عبور جریتان هتوا  )عایق 

اه یک بار( طی دو فصل های منظم زمانی )هر دو مدوره

هتای کمتی و   ویهگتی از نظتر   ،ماه 98مدت نگهداری به

 ند. کنتترل کيفيتت بتذور طتی دورۀ    بررسی شتد کيفی 

 آزمتای  مانی بته کمتک   زندهنگهداری از طریق بررسی 

هتا و رستم   دادهتحليل  و تجزیه. گرفتتترازوليوم انجام 
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انجام  EXCELو  SPSSهای افزارکمک نرم نمودارها به

هتا بتا   داده. بدین منظتور در ابتتدا نرمتال بتودن     گرفت

همگنتی   بررستی شتد.  استميرنوف   -آزمون کولموگروف

بتا آزمتون لتوون انجتام      شتده های بررسیگروهواریانس 

حترارت   کاه  رطوبت و درجۀ گرفت. برای بررسی آثار

 جفتی استفاده شد. tمانی بذر از آزمون بر زنده

 

 نتایج

در شتتروع آزمتتای ،  ،کتته بيتتان شتتد طتتورهمتتان

هتای  کيفيتت منظتور اطتالع از   هتای اوليته بته    بررسی

 گرفتت فيزیکی و فيزیولومیکی بذور مورد عمتل انجتام   

 خالصه شده است. 9که نتای  در جدول 

 های اوليۀ بذور گونۀ کربنتای  بررسی کيفيت -9جدول 

 مانیزنده

 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

 وزن هزاردانه

 )درصد(

73 9/99 9/89 

در حتد   بذور این گونه، به کاه  محتوای رطوبتی

درصد رطوبت اوليه حساسيت نشان ندادند، یعنتی   50

( بته  9درصد )بذر نتوع  9/99با کاه  رطوبت بذور از 

مانی بتذور  ( تغييری در زنده9درصد )بذر نوع  8حدود 

مشاهده نشد. در پایان دورۀ اول یعنی پتس از دو متاه،   

شده در شرایط انبار معمولی هيچ اثتری  بذور نگهداری

های بعد آثار را نشان ندادند. اما در دوره از افت کيفيت

افت کيفيت به شکل محسوسی رخ داد. به این ترتيتب  

که در انتهتای دورۀ دوم یعنتی در پایتان متاه چهتارم      

به ترتيتب در   9و  9مانی بذور نوع نگهداری، افت زنده

درصد کيفيت اوليه ثبت شتد. ایتن   99درصد و 40حد 

ماه نگهداری، شدت  8روند در دوره سوم یعنی پس از 

درصتد   30و  80ترتيب به حتدود  بيشتری گرفت و به

رستتيد. در انتهتتای دورۀ چهتتارم  9و  9در بتتذور نتتوع 

درصتد   75حدود  9ماه( بذور نوع  6نگهداری )پس از 

درصد کيفيت اوليه ختود را از   80حدود  9و بذور نوع 

متاه(   90 دست دادند. در انتهای دوره پتنجم )پتس از  

 99ترتيب در حتد صتفر و   به 9و  9بذور نوع مانی زنده

درصد ثبت شد. بررسی روند افتت کيفيتت در شترایط    

پس از طتی   9دهد که بذر نوع انبار معمولی نشان می

دوره نگهتداری   چهارپس از طی  9سه دوره و بذر نوع 

اند درصد کيفيت اوليۀ خود را از دست داده 50بي  از

دار استت  روه معنیکه از منظر آماری تفاوت بين دو گ

(05/0P    این در حالی است که در هر دو نوع بتذر .)

شتتده در شتترایط ستتردخانه پتتس از ( نگهتتداری9و  9)

ماه( آثتاری از افتت کيفيتت     98دوره نگهداری ) هشت

 (.9مشاهده و ثبت نشد )شکل 
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 بحث  

های بومی افترا در منتاطق   گونهافرای کرب یکی از 

های هيرکانی است که قابليت استتفاده  جنگلارتفاعی 

را دارد. استتفاده از   های توسعه سطح جنگتل  برنامهدر 

در  جنگلکتتاریضتتمن افتتزای  تنتتوع    ،ایتتن گونتته 

ستتبب بازگشتتت ستتيمای  هتتای مناستتب،اکوسيستتتم

مهم در مسير  ها خواهد شد. مس لۀجنگلطبيعی این 

دسترسی به بذر مرغتوب استت.    ،توليد نهال این گونه

 عمتومی  ایپدیدهدهی، بذرهای سالوجود فاصله بين 

ثير الگوهای درختی است که تحت تأهای گونهدر بين 

ی و منتيکی قرار دارد. اطمينان از دسترسی بته  کليمای

به شکل مستمر، های احيایی بهبرنامهبذر مورد نياز در 

گهتداری و اطتالع از سرشتت بتذر     فضاهای استاندارد ن

دارد. نتای  این تحقيق نشان داد نياز های مختلو گونه

کاه  محتوای رطتوبتی  که بذرهای این گونه در برابر 

 نتد. گونتۀ  امرطوبتت اوليته مقتاو    درصد 50بذر در حد 

با افترای چنتاری و   نسبت نزدیکی  وجود باافرای کرب 

فتاری متفاوت بتا آنهتا از   (، رBrowicz, 1997)شيردار 

حتتداقل محتتتوای  دارد.حساستتيت بتته خشتتکی  نظتتر

و در  درصتد  96رطوبتی قابل تحمل در افرای شتيردار  

( Hong and Ellis, 1990) درصتد  ش افرای چناری 

 درصتد  دواست. در حالی که بذور این گونه که تا حتد  

 زنتتتده کتتتامالً  شتتتان کتتتاه  یافتتتته بتتتود  رطوبت

 افتتتترای  ماندنتتتتد و از ایتتتتن نظتتتتر بتتتتا گونتتتتۀ  

 (Acer monspessulanum ssp ibericum) سياه کرکو

 اثتتر خشتتک کتتردن  . مطالعتتۀمشتتابهت نشتتان دادنتتد

و  (Acer saccharinum) اینقتره های افترای  گونه بذر

Aesculus pavia    نشتتتان اق در شتترایط دمتتای اتتت 

 استها به کاه  رطوبت حساس گونهکه بذر این  داد

 شتود بنتدی متی  دستته  ستيترانت  و جزء گروه ریکتال 

(Connor et al., 2001).  مقاومتتتت بتتته بررستتتی 

 ۀدر بتتتذر گونتتت (Yang et al., 2004) خشتتتکی

Crotalaria pallida آن در  تانۀد که آس، مشخص کر

روز پتس از   70تتا   85حتداکثر آن   ودرصد  90حدود 

يتزان  در بررسی م  Daws et al. (2006). استگلدهی 

درجتۀ   95 )دمتای مقاومت بته خشتکی بته روش آون    

تودۀ بذر از گونۀ  1( در درصد95و رطوبت گراد تینسا

 ،اروپتا  مختلتو در قتارۀ  های أمبتد چناری با افرای شبه

جنوب  أهای مبدبندی بذردستهنظر در تجدیدخواهان 

بته بررستی مقاومتت بته      Yilmaz (2006)اروپا شدند. 

و بتته ایتتن  پرداختتت A. trautvetriiخشتتکی در بتتذر 

متانی ختود را تتا    زنتده  ،نتيجه رسيد که بذر این گونته 

 3امتا در رطوبتت    کنتد، متی حفتظ   درصد90رطوبت 

این اساس بذر این گونه را  رسد و بربه صفر می درصد

 .کردبندی دستهدر گروه بذور مقاوم به خشکی 

رطوبت بذر شاخص مهمی در تعيتين نتوع و    مقدار

در  Merouani et al. (2003) سيدگی آن استت. ر حد

هتا را شتاخص   فندقته تحقيقات خود محتوای رطوبتی 

بذر بلتوط  رفولومیکی وارزیابی ميزان بلو  م خوبی برای

 کردنتتتد. بيتتتان( Quercus suber)پنبتتته چتتتوب

 Thapliyal et al. (2004)  هتای رستيدۀ   بتذر رطوبتت

تعيتين   درصد 50را  Cryptocarya floribunda گونۀ

 آوری جمتع رطوبت بذر تتازۀ   Yilmaz (2006). کردند

 تعيتين  درصتد  35را   A. trautvetteri شده در گونتۀ  

مطالعه خود رطوبت اوليه در  Yan et al. (2007) د.کر

آ را شوره ( در گونۀدر محيط )بالفاصله پس از پراکن 

را جزء گروه ریکال ستيترانت   و آنتعيين  درصد 900

ویهگتی   های خود دربتارۀ بررسیدند. در بندی کرطبقه

هتای مختلتو افترا، رطوبتت بتذرهای کتامالً       بذر گونه

  .کرداعالم  درصد 8/90این گونه را  يدۀسر

قابليت نگهداری بذور در شرایط سردخانه از جمله 

  استتت آنهتتابنتتدی دستتتههتتای مهتتم در  ویهگتتی

(Ellis et al., 1990.) متانی  زنتده افت  ،در این تحقيق

 50)در حتد  بذور این گونه که با رطوبت کاه  یافته 

در شرایط انبار معمولی نگهتداری   (رطوبت اوليهدرصد 

الی کته ایتن   حت کاه  یافت در درصد 99شدند، تنها 

شتده بتا رطوبتت اوليته در     شاخص در بتذور نگهتداری  

ضمن اینکته هتر   بود.  درصد 40همين شرایط در حد 

 سردخانه با دمای کنتترل شده در دو نوع بذر نگهداری

را نشتان  متانی  درجه( کمترین افت در زنده 9-4شده )
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مثبتتت کتتاه   بتاره آثتتار زیتتادی در دادنتد. تحقيقتتات 

 استتت.  گرفتتتهرطوبتتت بتتر نگهتتداری بتتذر انجتتام    

Cram and Worden (1979)   در مطالعتتات ختتود

درصتد را بترای نگهتداری بتذر      6تتا   7رطوبت نسبی 

 Phartyal et al. (2003)  .کردنتد افرای سياه پيشنهاد 

افزای  دیرزیستتی بتذر افترای     بربه اثر کاه  رطوبت 

این اساس رفتار این بتذر را   ی اشاره داشته و بریهيماليا

 Yang et al. (2007) انتد. دانستته مشابه بذور ارتدکس 

و درصتد(   9-96) طيو ترکيبی رطوبتاثر مطالعه  در

  آزاد ماپنتتتی نگهتتتداری بتتتذر در گونتتتۀ  دمتتتا بتتتر 

(Zelkova serrata)   9/9بهترین طيو رطوبت را بتين 

گتتراد ستتانتی درجتتۀ 95 درصتتد در دمتتای 90/5تتتا 

کردند. رطوبت پيشنهادی طی دوره نگهداری پيشنهاد 

 حتدود  (A. negundo) های افرای ستياه گونهبرای بذر 

و  Cram and Worden (1979)توستط   درصتد  6-7

 توستتتط  ،(A. platanoides) چنتتتاریافتتترای بتتتر 

Suzuki et al. (1996)  استتت. درصتتد99 -6حتتدود 

 Phartyal et al. (2003) انجتام شتده توستط    بررستی 

  نگهتتتتداری بتتتتذر افتتتترای هيماليتتتتایی شتتتترایط 

(Acer caesium )( درجتتتۀ  95در انبتتتار معمتتتولی

و در  (درصتتد 5/99( بتتا رطوبتتت اوليتته )گتتراد ستتانتی

  ( بتتتا رطوبتتتتگتتتراددرجتتتۀ ستتتانتی -5ستتردخانه ) 

الگتوی ختوب و   ( نشان داد که این گونته،  درصد 1/5)

از طریتتق کتتاه   را از افتتزای  دیرزیستتتی یمشخصتت

کند. بر اساس نتتای   ئه میدمای نگهداری و رطوبت ارا

پاسخ کلی رفتار نگهداری بتذرهای افترای    ،این تحقيق

 ،های دیگتر ایتن جتنس   ههيماليایی مثل بعضی از گون

مشابه فيزیولومی نگهداری بذور ارتدکس است. نتتای   

با بتذور   آمده دستبهضمن تشابه نتای   ،تحقيق حاضر

گونه افرای هيماليایی در خصو  امکان نگهداری بتذر  

این گونه در شرایط سردخانه با حفظ کيفيتت در یتک   

هتتداری بتتذور  گدوره دو ستتاله رفتتتار فيزیولومیتتک ن  

بتا توجته   . کرديد أیارتدکس را برای گونه افرای کرب ت

به کاه  محتتوای رطوبتت   به اینکه بذور افرای کرب، 

تتری بترای   گستترده زمينته تحقيقتات    ،ندمقاومبسيار 

ۀ دورفيزیولومی رفتار بذر این گونه طتی  تر درک کامل

 نگهداری وجود دارد.
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Abstract 

Field maple is a native tree species scattered in high altitudes of northern forests. Seedling 

production of this species is taken into consideration for forest development programs. Lack 

of knowledge about possibility and storage conditions of field maple seeds due to intervals are 

main problems for seedling production of most forest tree species. For this reason, full 

ripened seeds of this species collected in November 2009 in Leher Forest at 1800 m above sea 

level were subjected to two different storage temperatures (room temperature ~20° C, cold 

store 2-4° C) at two moisture content levels (primary 12.2%, reduced ~6%). Results showed 

that field maple seeds at both levels of moistures can safely be stored at room temperature for 

one and two seasons. However, seeds maintained in cold store, at both level of moistures 

preserved their viability for 18 months. Based on the results, seeds of field maple can resist 

low moisture content and at such a condition can be safely kept in cold store. Furthermore, on 

the basis of seed storage behavior it can be categorized as orthodox.   

Keywords: Field Maple, Moisture Content, Seed, Storage. 
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