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اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانهزنی بذر نیمرس نمدار
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چکیده
یکی از مشکالت تکثیر درختان جنس نمدار ،جوانهزنی اندک بذرهای آنهاست .در این تحقیق ،تیمارهای مختلف تحریک جوانهزنی در
بذرهای نیمرس نمدار ) ،(Tilia rubra subsp. caucasica form angulata Rupr.جمعآوریشده از دو مبدأ ارتفاعی میانبند و باالبند
(بهترتیب  566و  2566متر از سطح دریا) جنگلهای چمستان بررسی شد .بذرهای نیمرسِ با پریکارپ هر مبدأ بهصورت .2 :الیهگذاری
سرد؛  .1آغشته به هیدروکسید سدیم+الیهگذاری سرد؛  .3بذرهای نیمرس ،بدون پریکارپ بهصورت جیبرلیک اسید+الیهگذاری سرد؛ و .9
کینتین اسید+الیهگذاری سرد در قالب طرح کامالً تصادفی آزمایش شدند .بیشترین درصد جوانهزنی ( 71درصد) به بذرهای باالبندِ بدون
پریکارپ ،تیمارشده بهترتیب با جیبرلیک اسید+الیهگذاری سرد ،و کنتین اسید+الیهگذاری سرد مربوط بود .بیشترین سرعت جوانهزنی (0
بذر در هفته) به بذرهای میانبندِ با پریکارپ ،تیمارشده بهترتیب با الیهگذاری سرد ،و آغشته به جیبرلیک اسید+الیهگذاری سرد اختصاص
داشت .کمترین میانگین زمان جوانهزنی ( 16روز) به بذرهای میانبندِ با پریکارپ (فقط الیهگذاری سرد شده) متعلق بود .بهطور کلی،
اگرچه بذرهای نیمرس بدون پریکارپِ باالبند ،آغشته به جیبرلیک اسید (و کینتین اسید)+الیهگذاری سرد دارای درصد جوانهزنی مناسبی
بودند ،بذرهای نیمرس با پریکارپ میانبند (فقط الیهگذاری سرد) جوانهزنی قابل قبولی را در زمان کوتاهتری نشان دادند .با وجود این ،در
تحقیقات آینده ،بررسی اثر تیمارها بر شاخص بنیۀ بذر و رشدونمو نهال نمدار برای بهکارگیری شیوۀ مناسب تکثیر بذر و تولید نهال آن در
نهالستان توصیه میشود.
واژههای کلیدی :جیبرلیک اسید ،درصد جوانهزنی ،شاخص بنیه بذر ،کینتین اسید ،مبدأ بذر.

مقدمه
جنس نمددار بدهدلیدل وجدود هدر دو ندوو خدوا
فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدذر ( Roumet & Morin,
 ،)1997; Balkrishanan et al., 1984دارای جوانهزنی
ضعیف بوده ))Heit, 1967; Farajipool et al., 2004
 نویسندۀ مسئول

و در بسیاری از نهالستان های شمال کشور بازده تولید
نهال آن اندک اسدت ).(Tabari & Tabandeh, 2007
از این رو ،باید با بهدرهگیدری از تجربیدات و تحقیقدات
موفق گذشته در جواندهزندی بدذر نمددار ،راهکارهدایی
برای تولید نهال آن از طریق تکثیدر جنسدی (بدذر) در
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کشور تهیه شود.
البته تحقیقات زیادی در زمینۀ تحریک جوانهزندی
و جوانهزنی بذر گوندههدای مختلدف جدنس نمددار در
جهدددان صدددورت گرفتددده کددده در بیشدددتر مدددوارد از
پیشتیمارهدای اسدید بدههمدراه الیدهگدذاری سدرد و
مرطو (با بذرهای بدا پریکدارپ یدا بددون پریکدارپ)
اسددتفاده شددده اسددت .از جملدده ،در تحقیقددی روی
 ،Tilia amurensisوقتدی قبدل از الیدهگدذاری سدرد،
بذرها بهمدت  19ساعت تحدت تدثثیر کینتدین اسدید
( 2میلددیگددر در لیتددر) و جیبرلیددک اسددید (566
میلیگر در لیتر) قرار گرفتند ،جوانه زنی  46درصدی
( )Komatsuda et al., 1992و در بذرهای با پریکدارپ
و آغشددته بدده هیدروکسددید سدددیم 2جوانددهزنددی 11
درصدی مشاهده شد ) .(Saxena et al., 2017در بدذر
 ،T. miquelianaکددداربرد جیبرلیدددک اسدددید (566
میلیگر در لیتدر) و بدهدنبدال آن الیدهگدذاری سدرد
(بهمدت  15روز) موجب جوانهزنی  05درصدی بدذرها
شد و سرعت جوانهزنی در بذرهای پیشتیمار شده بدا
جیبرلیددک اسددید حدددود  4برابددر سددریعتددر از آن در
بذرهای شداهد بدود ) .(Yao et al., 2015در بدذرهای
 T. tomentosa ،T. cordataو ،T. platyphyllos
حددذ پریکددارپ همددراه بددا اعمددال جیبرلیددک اسددید
( 966میکرومول) به ترتیب ،جوانه زندی صدفر 5 ،و 23
درصدی و میدانگین زمدان جوانده زندی صدفر 11/1 ،و
 13/1روز را در گوندددههدددای یادشدددده ایجددداد کدددرد
(.)Magherini & Nin, 1992
در آزمایش های تحریک جوانهزنی بذر ،در مدواردی
جوانهزنی در بذر نیمرس موفقتر از جوانهزندی در بدذر
رسیده بوده است .تکامدل بدذر در پدن مرحلده اتفدا
مددیافتددد .2 :نمددو مورفولددوژیکی؛  .1کسددب قابلیددت
جوانددهزن دی توسددط رویددان؛  .3انباشددت مددواد غددذایی
ذخیرهشده؛  .9رسیدن بذر و ایجاد خفتگدی بدا تولیدد
مددواد بازدارندددۀ هورمددونی درونزا بدده نددا اسددید
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2آبسددیزیک1؛  .5رسددیدن میددوه و پخددش شدددن بددذر
) ،(Hartmann et al., 1959که بدا توجده بده مرحلدۀ
چهار و وجود هورمون بازدارندۀ ذکرشده ،جمدعآوری
بذرهای نیمرس ،بهمنظور افزایش جواندهزندی مناسدب
اسددت .در زبددانگنجشددک )،(Fraxinus excelsior
بذرهایی (سامار) که به بلوغ فیزیولوژیکی 3رسدیدهاندد،
وقتی پیش از پاییز کاشدته شدوند ،در بهدار سدال بعدد
جوانه میزنند ،مشروط به اینکه دما بهقدری باشد کده
جنین بتواندد مرحلدۀ توسدعۀ خدود را بده حدد کمدال
برساند؛ در غیر این صورت ،اغلدب بدذرها در بهدار دو
خواهند رویید ) .(Thill, 1970چنانچه بذرها در حالت
بلوغ فیزیکی (جنین بهطور کامل تشکیلشده) کاشدته
شوند ،در بهار سال دو سبز خواهند شد؛ هرچند کده
ممکددن اسددت درصددد ندداچیزی (حدددود  5درصددد) در
نخستین بهار پس از کاشدت برویندد ).(Nasiri, 2006
در آزمایشدددی هدددم آشدددکار شدددد کددده در بدددذرهای
 ،T. platyphyllosخراشدادهشدده بدا آ اکسدیژنۀ 2
درصد (بهمدت  96دقیقه) و الیهگذاریشدده در ماسدۀ
سرد و مرطو  ،جوانهزنی بذرهای نیمرس  21درصد و
بددددذرهای رسددددیده  1درصددددد بددددوده اسددددت
).(Mollashahi et al., 2009
البتدده ،ارتفدداو از سددطح دریددای مبدددأ بددذر نیددز
تفدداوتهددایی در صددفات جوانددهزن دی ایجدداد م دیکنددد؛
بهطوری که در اغلب گزارش ها ،به قددرت جواندهزندی
بیشتر در بذرهای مبدأ مناطق کوهستانی باالبند اشاره
شدددده اسدددت ( ;Alvaninejad et al., 2017
.)Topacoglu et al., 2016; Thapliyal et al., 2008
در بارانک ) ،(Sorbus torminalisمیزان جواندهزندی در
بددذرهای باالبنددد ( 1266-1366متددر) ( 95/22درصددد)
بیشتر از جوانهزنی در دامنههای پایینتر بدود (066-2766
متر) ( 31/46درصدد) بدود ).(Espahbodi et al., 2006
در بذر  ،Quercus brantiiجمدعآوری شدده از ارتفداو
1. NaOH
)2 Abscisic acid (ABA.

 .3بذر ،هنوز سبز بوده و جنین به حد نهایی توسعه یافته است.
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باالبند ( 1266متر) و میانبند ( 756متدر) ،بیشدترین
میانگین مدت جوانهزنی در بذرهای باالبندد ( 3/4روز)
مشدداهده شددد ) .(Alvaninejad et al., 2009در
بدذر  ،Fagus orientalisمهیاشدده از ارتفداو میدانبندد
( 066متر) و باالبند ( 2766متر) و پیشتیمارشده بدا آ
اکسیژنه ( 2درصدد) و قدرار دادهشدده در بسدتر ماسدهای
سرد (الیهگدذاری) ،بیشدترین درصدد جواندهزندی (70/7
درصددد) و سددرعت جوانددهزنددی ( 4/95روز) در بددذرهای
باالبند مشاهده شد ( .)Motallebi & Tabari, 2012در
بذر  Carpinus orientalisپیشتیمارشده با جیبرلیک
اسید ( 566میلیگدر در لیتدر) ،جواندهزندی بدذرهای
باالبند ( 2236متر) حدود دوبرابر بدذرهای میدان بندد
( 956-110متددر) بددود ( 27/1درصددد در مقابددل 4/3
درصد) ) .(Guney et al., 2014درحالی که در برخدی
تحقیقات ، ،جوانهزنی بذر میانبند ،کموبیش بیشدتر از
باالبند بدوده اسدت ) Yousefzadeh et al., 2007روی
Acer velutinum؛  Arana et al., 2016روی گونههای
جنس .)Nothofagus
تحقیق حاضدر در نظدر دارد بدا اسدتفاده از برخدی
تیمارها ،از جمله هیدروکسید سدیم ،جیبرلیک اسدید،
کینتین اسید (هر کدا همراه بدا الیدهگدذاری سدرد)،
درصد جوانه زنی ،سرعت جوانه زندی و میدانگین زمدان
جوانهزنی را در بذرهای ندیمرس میدانبندد و ندیمرس
باالبندد گوندۀ Tilia rubra subsp. caucasica form
 angulata Rupr.مقایسه کند.
مواد و روشها
منطقة پژوهش
بددذرهای ن دیمرس نمدددار Tilia rubra subsp.

 caucasica form angulata Rupr.از ارتفاعددات
میان بند ( 566متدر) و باالبندد ( 2566متدر) جنگلدی
چمستان (حوزۀ شهرستان نور) (بدا بارنددگی متوسدط
سالیانه  171میلیمتدر ،متوسدط دمدای  25/4درجدۀ
سانتیگدراد و رطوبدت متوسدط سدالیانۀ  16تدا 77/5
درصد و خاک عمیق قهوهای مایل به خاکستری تیدره
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و سازند الیکا) در شهریور  2345از شداخههدای رو بده
نور پایههای میانسال جمعآوری شد.
روش پژوهش

برای آزمایش جوانه زنی ،ابتدا ،صفات کیفی بدذرها
(زندهمدانی ،درصدد پدوکی بدذر و درصدد رطوبدت) بدا
استاندارد ) ISTA (1999تعیدین شدد .بدذرها قبدل از
اعمال تیمارهای جوانهزنی 25 ،دقیقه بدا هیپوکلریدت
سددددیم  2درصدددد ضددددعفونی سدددطحی شددددند
).(Nasiri, 2006
برای آمادهسدازی بسدتر بدذرها ،ابتددا ماسده هدای
تهیهشده برای زدودن امالح مضدر و عوامدل بیمداریزا
مانند قارچ با آ شیرین شسدتوشدو و  16دقیقده در
دمددای  212± 1درجدده سددانتیگددراد اسددتریلیزه شددد
( .)Antunes, 2012سددپس ،بددذرهای بددا پریکددارپ
نیم رس ،بدون هیچ پیشتیماری در الیه گدذاری سدرد
(بهمدت هفت ماه) و در تیمار دیگر بهمدت  46دقیقده
آغشته به هیدروکسید سدیم +%36الیده گدذاری سدرد
(بهمدت هفت ماه) قدرار گرفتندد .همچندین ،بدذرهای
بدون پریکارپ (برداشت پریکارپ بهوسدیلۀ اسدکالپر و
پنس انجا گرفت) بهمددت  19سداعت در جیبرلیدک
اسید  566میلیگر در لیتر+الیهگذاری سرد (بهمددت
هفددت مدداه) و در تیمددار دیگددر در کینتددین اسددید 2
میلیگر در لیتر+الیه گذاری سرد (به مدت هفت ماه)
غوطهور شدند ) (Bonner & Karrfalt, 2008و هفدت
ماه در معرض الیهگذاری سرد قرار گرفتند .شایان ذکر
است که بدذرهای تحدت تیمارهدای شدیمیایی ،بدا آ
مقطددر شسددته شددده و سددپس در قالددب طددرح کددامالً
تصادفی (با سه تکرار  56تدایی) در ظدرو 25×22×1
سانتیمتری حاوی ماسۀ مرطو بهمدت هفت مداه در
سددردخانه (دمددای  9درجددۀ سددانتیگددراد) در حالددت
الیهگذاری سرد و مرطو نگه داشته شددند .بدا ثبدت
مشاهدات روزانه در سردخانه ،درصد جوانهزنی ،سرعت
جوانهزنی و میانگین زمان جوانهزنی بررسی شد.
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بدون پریکارپ ،کینتدین اسدید+الیدهگدذاری سدرد) از
آزمون دانکن استفاده شد .در این زمینده ،قدبالً نرمدال
بددودن دادههددا بددا آزمددون شدداپیرو -ویلددک و همگنددی
واریانس بدا آزمدون لِدون مشدخص شدد .نمودارهدا بدا
استفاده از نر افزار اکسل رسدم شدد و تحلیدل آمداری
دادهها با استفاده از نر افدزار ( SPSS )Ver. 16انجدا
پذیرفت.

روش تحلیل

بددرای محاسددبۀ درصددد جوانددهزندی ( ،)GPسددرعت
جوانهزنی ( )GSو میانگین زمان جوانهزندی ( (MGTاز
روابددط ذکرشددده در جدددول  2اسددتفاده ش دد .پددس از
آزمون تجزیۀ واریانس دوطرفه برای تعیدین اثدر مبددأ
بذرها و تیمارها ( .2با پریکارپ ،الیهگذاری سرد؛  .1بدا
پریکددارپ ،هیدروکسددید سدددیم+الیهگددذاری سددرد؛ .3
بدون پریکارپ ،جیبرلیک اسدید+الیهگدذاری سدرد؛ .9

جدول  -2فرمول محاسباتی شاخصهای جوانهزنی
صفات تحت مطالعه

نحوۀ محاسبۀ صفات

منبع

جوانهزنی (درصد)

GR= (n/N)×100

)(Panwar & Bhardwaj, 2005

سرعت جوانهزنی (بذر در روز)

)GS= ∑(ni/ti

)(Ellis & Roberts, 1981

میانگین زمان جوانهزنی (روز)

MGT= ∑(ni×ti)/∑n

)(Ellis & Roberts, 1981

=nتعداد کل بذرهای جوانهزده درطی دوره= ni ،تعداد بذرهای جوانهزده در فاصلۀ زمانی مشخص  =N ،tiتعداد بذرهای کاشتهشده در هر
تکرار =ti ،تعداد روزها پس از جوانهزنی.

ماه) ،و  .1آغشته به جیبرلیک اسید  566میلیگر در
لیتر و الیهگدذاریشددۀ سدرد (هفدت مداه) دارا بودندد
(شکل  .) 2بیشترین میانگین زمدان جواندهزندی بده
بذرهای باالبند بدون پریکدارپ .2 :الیده گدذاری سدرد
(هفت ماه) ،و  )1آغشته به کینتین اسید و الیهگذاری
سرد (هفت ماه) تعلق داشت (شکل  2ج) .صر نظر از
اثر تیمارهای شدیمیایی ،بیشدترین درصدد جواندهزندی
(شکل  1الف) و بیشترین میدانگین زمدان جواندهزندی
(شکل  1ج) بده بدذرهای باالبندد و بیشدترین سدرعت
جوانهزنی (شدکل  ) 1بده بدذرهای میدانبندد تعلدق
داشت.

نتایج
نتای تحقیق نشان داد که اثدر تیمارهدا بدر درصدد
جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی و سرعت جوانهزنی
(در سطح  2درصد) معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین
درصد جواندهزندی مربدوط بده بدذرهای باالبندد بددون
پریکارپ ،به ترتیب .2 :همراه با جیبرلیدک اسدید 566
میلیگر در لیتر و الیهگذاریشدۀ سرد (هفت مداه)؛ و
 .1همراه با کینتدین اسدید ( 2میلدیگدر در لیتدر) و
الیهگذاریشدۀ سرد (هفت ماه) بدود (شدکل  2الدف).
بیشترین سرعت جواندهزندی را بدذرهای میدانبندد بدا
پریکارپ .2 :فاقد پیشتیمار و الیه گذاری سرد (هفدت

جدول  -1نتای آنالیز واریانس صفات جوانهزنی بذرهای نیمرس میانبند و باالبند
عوامل مؤثر در شاخصهای جوانهزنی

مبدأ ارتفاعی × تیمار

تیمار

مبدأ ارتفاعی

متغیرهای آماری

F

MS

F

MS

F

MS

درصد جوانهزنی
میانگین زمان جوانهزنی (بذر در هفته)
سرعت جوانهزنی (روز)

**1/21
**20/47
**12/22

2912/19
1305/52
22/12

*27/34
**92/01
**30/22

3016/62
5144/1
24/27

**21
**70/13
**12/05

3341/15
21620/93
22/5

** معنیدار بودن اختال میانگینها در سطح  2درصد.
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الف

ج

شکل  -2نتای آنالیز واریانس دوطرفه و مقایسۀ میانگین ) ±اشتباه معیار( صفات جوانهزنی
بذر  T. rubra subsp. caucasica form angulataجمعآوریشده از منطقۀ میانبند و باالبند چمستان تحت تیمارهای متفاوت
حرو کوچک بیانگر تفاوت بین سطوح تیمارهای مختلف (چهار سطح) در هر مبدأ ،و حرو بزرگ بیانگر تفاوت سطوح تیمارهای مختلف در میان دو
مبدأ ( 7سطح) است.
شاهد= با پریکارپ ،الیهگذاری سرد ،هیدروکسید سدیم= با پریکارپ ،هیدروکسید سدیم  +الیهگذاری سرد ،جیبرلیک= بدون پریکارپ ،جیبرلیک
اسید  +الیهگذاری سرد ،کینتین= بدون پریکارپ ،کینتین اسید  +الیهگذاری سرد
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الف

ج

شکل  -1مقایسۀ میانگین

) ±اشتباه معیار( صفات جوانهزنی بذر T.rubra subsp. caucasica form angulata

بین دو مبدأ میانبند و باالبند (صر نظر از اثر تیمار)
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بحث

( ;Espahbodi et al., 2006; Guney et al., 2014

در تحقیددق حاضددر ،جوانددهزنددی بددذرهای باالبنددد
 T. rubra subsp. caucasica form angulataدر
تیمار برداشت پریکارپ همراه با جیبرلیک اسدید 566
میلیگر در لیتر ،موجب جوانه زندی  70/73درصددی
شد؛ ولدی در بدذرهای میدانبندد جواندهزندی کمتدری
( 13/97درصد) مشاهده شدد .بدذرهای باالبندد بددون
پریکددارپ-پددیشتیمددارشددده بددا کینتددین اسددید (و
الیهگذاریشده بهمددت هفدت مداه) ،بدیش از دوبرابدر
جوانهزنی نسبت به بذرهای میانبند بدون پریکارپ بدا
تیمار مشابه نشان دادند ( 01درصدد در مقابدل بدا 10
درصد) .بذرهای میانبند با پریکارپ پیشتیمارشده بدا
کینتین اسید جوانهزنی رضدایتبخشدی نشدان ندادندد
(کمتر از  15درصد) و همدواره ضدعیف تدر از بدذرهای
باالبند بودند .با توجه به نتای این تحقیق ،شاید بتوان
علت افزایش جوانهزنی بذرهای مبدأ باالبند را سدرمای
طوالنی رویشگاه ،در مقایسه با بذرهای مبدأ میان بندد
دانست که از ارتفاو  566متر جمعآوری شده بودند.
پیرامددون جوانددهزنددی بددذر ،در مطالعددات اندددکی،
جوانه زنی بذرهای مبدأ میان بند بیشتر از مبدأ باالبندد
بدددددوده ) Yousefzadeh et al., 2007روی
Acer velutinum؛  Arana et al., 2016روی گونههای
جنس  ،)Nothofagusاما در بیشتر گزارشهدا ،قددرت
جوانددهزنددی بددذرهای باالبنددد زیددادتر بددوده اسددت
) .(Alvaninejad et al., 2017از جملده ،در تحقیدق
) Thapliyal et al., (2008روی بددددددذر
 Pinus wallichianaبیشترین جوانهزنی ( 75درصدد)
در بذرهای باالبند ( 1096متر) رخ داد ،درحالی که در
بذرهای میانبند ( 101متر) جواندهزندی از  96درصدد
تجاوز نکرد .البته ،در بیشتر گونههای مناطق سدرد یدا
کوهستانی ،بذرها به گذرانددن دورۀ سدرما بده صدورت
خددوا زمسددتانه یددا در محددیط سددرد نیدداز داشددته
( ;Palizdar et al., 2014; Ahmadloo et al., 2015
 )Naseri et al., 2016و مطددابق تحقیقددات پیشددین،
بذرهای ارتفاعات باالتر ،جوانه زنی رضایتبخش تری دارند

.)Topacoglu et al., 2016
در تحقیق پیش رو ،بیشدترین سدرعت جواندهزندی
(بین  3-0عدد در هفته) را به ترتیب ،بذرهای میان بند
با پریکارپ .2 :فاقد پیشتیمار و الیه گذاری سرد؛ و .1
آغشته به جیبرلیک اسدید  566میلدیگدر در لیتدر و
الیهگذاری سرد داشتند .بهطور مشابه ،در گوندۀ بلدوط
ایرانی ) (Quercus brantiiبذرهای مبدأ میدانبندد در
مقایسه با مبدأ باالبند جوانهزندی سدریعتدری داشدتند
( 19/0عددددد در روز در مقابدددل  29/3عددددد در روز)
) .(Alvaninejad et al., 2009برعکس ،در راش شرقی
( )Fagus orientalis Lipskyبدددذرهای باالبندددد
تیمارشده با آ اکسیژنه و الیهگدذاریشدده در بسدتر
ماسهای (با دمای  1-9درجۀ سانتیگدراد) در مقایسده
با بذرهای میان بند ،جوانهزنی سدریعتدری ( 4/95روز)
داشتند ).(Motallebi &Tabari, 2012
در یافتههای ایدن تحقیدق ،کمتدرین میدانگین زمدان
جوانهزندی بده میدزان  16روز بده بدذرهای میدانبنددِ بدا
پریکدارپ ،الیدهگدذاری سددرد تعلدق داشدت .در بددذرهای
باالبند ،میانگین زمدان جواندهزندی بدذرهای بدا پریکدارپِ
همین تیمار حدود ششبرابر بیشتر بود .بدهطدور مشدابه،
روی  ،Quercus brantiiبیشددترین میددانگین مدددت
جوانهزنی به بذرهای باالبند (حدود چهار روز) و کمتدرین
آن به بذرهای میانبندد (حددود سده روز) تعلدق داشدت
) .(Alvaninejad et al., 2009در Fagus orientalis
نیز بیشترین میانگین زمان جوانهزندی ( 2/10عددد در
روز) در بدددددذرهای باالبندددددد مشددددداهده شدددددد
( .)Motallebi & Tabari, 2012با توجه به نتای ایدن
تحقیق ،شاید بتوان علت افزایش جوانهزندی بدذرها بدا
مبدأ باالبند را سرمای طوالنی در رویشگاه نسدبت بده
بذرهای دارای مبدأ میانبندد کده از ارتفداو  566متدر
جمعآوری شده بودند دانست.
بهطور کلی ،از نتای این تحقیق میتدوان اسدتنتاج
کرد که اگرچه بذرهای نیمرس باالبندِ بدون پریکدارپِ
،T. rubra subsp. caucasica form angulata

...اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر

 پیشنهاد میشود در، در نهایت.مطلوبی را نشان دادند
 و، اثر تیمارها بدر فرایندد بنیدۀ بدذرها،تحقیقات آینده
رشدونمو نهالهای نمدار با هدد بدهکدارگیری شدیوۀ
مناسب تکثیر بذر و تولید نهدال در نهالسدتان بررسدی
.شود
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 میلیگر در لیتدر (یدا566 آغشته به اسید جیبرلیک
 میلدددیگدددر در لیتدددر) و2 حتدددی کینتدددین اسدددید
الیه گذاریشده در محدیط سدرد جواندهزندی مناسدبی
 بدذرهای ندیم رس میدان بنددِ بدا پریکدارپ بدا،داشتند
 بذر0(  درصد و سرعت قابل قبول96 جوانهزنی حدود
 روز) نیددز نتددای16( در هفتدده) در کوتدداهتددرین زمددان
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Abstract
One of the problems of propagation of lindens (Tilia spp.) is low seed germination. In this research, different
treatments for stimulating the germination in immature seeds of Tilia rubra subsp. caucasica form angulata
collected from middle altitude (500 m a.s.l.) and high altitude (1500 m a.s.l.) of Chamestan forests (northern
Iran) were examined. In both altitudinal seed sources, immature seeds with pericarp were subjected to 1) cold
stratification, and 2) imbibed with NaOH (30%)+cold stratification. Also, immature seeds without pericarp were
examined as 1) imbibed with GA3 (500 mg/l)+cold stratification, and 2) kinetin acid (1 mg/l)+cold stratification.
The most germination percentage (87%) allocated to non-pericarp seeds of higher altitude, treated respectively,
with 1) GA3+cold stratification, and 2) kinetin acid+cold stratification. The most germination speed (6
seeds/week) belonged to seeds of with pericarp collected from middle altitude, treated respectively with 1) cold
stratification, and 2) imbibed with GA3+cold stratification. The lowest mean germination time (20 days)
allocated to seeds with pericarp of middle altitude (only cold stratified). Generally, even though, non-pericarp
immature seeds of higher altitude, imbibed with GA3 (and kinetin acid)+cold stratification had favorable
germination percentage, the immature seeds with pericarp of lower altitude (only cold stratified) represented
satisfaction germination percentage along the shorter period. However, in future investigations, effect of
treatments on seed vigor index and growth of Tilia seedling in order to employ the proper method for seed
propagation and seedling production of this species in nursery are advised.
Key words: GA3, Germination percentage, Kinetin acid, Seed source, Seed vigor index
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