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  نمداررس نیم بذر یزنجوانه صفاتبر و تیمارهای شیمیایی  بذر مبدأ اثر
 

 4زادهوسفیحامد  و 3نیسید محسن حسی، 2آرش امینی، *1کوچکسرایی یمسعود طبر
 

 ت مدرس، نوریدانشگاه ترب یعیمنابع طب ۀدکدانش ،یاستاد گروه جنگلدار2
 نورتربیت مدرس،  منابع طبیعی دانشگاهدانشکدۀ  ،دانشجوی دکترای جنگلداری1

 ت مدرس، نوریدانشگاه ترب یعیمنابع طبۀ دکدانش ،یاستاد گروه جنگلدار 3
 ت مدرس، نوریدانشگاه ترب یعیمنابع طب ۀدکشدان ،استادیار گروه محیط زیست 9

 (26/9/2341؛ تاریخ پذیرش: 12/2/2341)تاریخ دریافت: 

 کیدهچ
 در یزنجوانهتحریک مختلف  یمارهایت ،قیتحق نیا درآنهاست.  یاندک بذرها یزنجوانه نمدار،درختان جنس  ریتکث مشکالت از یکی

باالبند  و بندانیم یارتفاع مبدأ دوشده از یآورجمع ،(.Tilia rubra subsp. caucasica form angulata Rupr) نمدار رسمین یبذرها

 یگذارهیال .2: صورتبه مبدأهر  کارپیبا پر رسِمین یبذرهاشد.  یبررس چمستان یهاجنگلمتر از سطح دریا(  2566و  566ترتیب به)

. 9؛ و سرد یگذارهیال+دیاس کیبرلیج صورتبه کارپیپربدون  ،رسمین یابذره .3 ؛سرد یگذارهیال+میسد دیدروکسیآغشته به ه .1؛ سرد

 بدون باالبندِ یبذرها به درصد( 71) یزنجوانه درصد نیشتریبآزمایش شدند. تصادفی  کامالًدر قالب طرح  سرد یگذارهیال+دیاس نینتیک

 0) یزنجوانه سرعت نیشتریب. بود مربوط سرد یگذارهیال+دیاس نیکنت و سرد، یگذارهیال+دیاس کیبرلیج با بیترتبه شدهماریت کارپ،یپر

 سرد اختصاص یگذارهیال+دیاس کیبرلیج به آغشته و سرد، یگذارهیال با بیترتبه مارشدهیت کارپ،یپر با بندِانیم یبذرهابه  بذر در هفته(

کلی،  طوربه .متعلق بودشده( سرد  یگذارهیالیکارپ )فقط با پر بندِانیمروز( به بذرهای  16) یزنجوانه زمان نیانگیم کمترین. داشت

مناسبی  یزنجوانهدرصد سرد دارای  یگذارهیالبدون پریکارپِ باالبند، آغشته به جیبرلیک اسید )و کینتین اسید(+ رسمیناگرچه بذرهای 

، در این . با وجوددادند نشان یترکوتاهبولی را در زمان قابل ق یزنجوانه( سرد یگذارهیال)فقط  بندانیمبا پریکارپ  رسمینبودند، بذرهای 

مناسب تکثیر بذر و تولید نهال آن در شیوۀ  یریکارگبهبرای نمو نهال نمدار ورشدبذر و بنیۀ  شاخص، بررسی اثر تیمارها بر آیندهتحقیقات 

 .شودیمنهالستان توصیه 

 .بذر مبدأ د،یاس نینتیک ،بنیه بذر شاخص ،یزنجوانه درصد د،یاس کیبرلیج: های کلیدیواژه

 

 مقدمه

وجدود هدر دو ندوو خدوا       لید دلبده جنس نمددار  

 ,Roumet & Morin) فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدذر 

1997; Balkrishanan et al., 1984)،  یزنجوانهدارای  

 ((Heit, 1967; Farajipool et al., 2004 بودهضعیف 

تولید بازده کشور  شمال یهانهالستانو در بسیاری از 

. (Tabari & Tabandeh, 2007) اسدت اندک نهال آن 

تحقیقدات  و از تجربیدات   یرید گبهدره با  باید، رونیااز 

یی راهکارهدا بدذر نمددار،    یزند جوانده در  گذشته موفق

 در (بدذر ) یجنسد  رید تکثاز طریق  آن برای تولید نهال
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 د.شوتهیه  کشور

 یزند وانهجتحریک زمینۀ در تحقیقات زیادی البته 
مختلدف جدنس نمددار در     یهدا گونده بذر  یزنجوانهو 

در بیشدددتر مدددوارد از  کدددهصدددورت گرفتددده جهدددان 

سدرد و   یگدذار هید ال همدراه بده اسدید   یمارهدا یتشیپ

مرطو  )با بذرهای بدا پریکدارپ یدا بددون پریکدارپ(      

 در تحقیقددی روی اسددت. از جملدده،  اسددتفاده شددده  

Tilia amurensis   سدرد،   یارگدذ هید ال، وقتدی قبدل از

 کینتدین اسدید    ریتدثث تحدت  ساعت  19مدت بهبذرها 

 566)و جیبرلیددک اسددید   (در لیتددر گددر یلددیم 2)

 یدرصد 46 یزنجوانه ،ندقرار گرفت (در لیتر گر یلیم

(Komatsuda et al., 1992)  بذرهای با پریکدارپ و در 

 11 یزنددجواندده 2آغشددته بدده هیدروکسددید سدددیم  و

 بدذر  در . (Saxena et al., 2017) مشاهده شد یدرصد

T. miqueliana ، 566)جیبرلیدددک اسدددید کددداربرد 

سدرد   یگدذار هید ال دنبدال آن بده و  (در لیتدر  گر یلیم

درصدی بدذرها   05 یزنجوانهموجب  (روز 15مدت به)

شده بدا   ماریتشیپدر بذرهای  یزنجوانهسرعت و  شد

از آن در  تددرعیسددربرابددر  4حدددود جیبرلیددک اسددید 

 یبدذرها  در . (Yao et al., 2015)د بدود شداه بذرهای 

T. cordata، T. tomentosa  وplatyphyllos  T.  ،

 پریکددارپ همددراه بددا اعمددال جیبرلیددک اسددید   حددذ 

 23و  5، صدفر  یزند جوانه، بیترتبه (میکرومول 966)

و  1/11، صدفر  یزند جوانده میدانگین زمدان   و درصدی 

 ایجددداد کدددردیادشدددده  یهددداگوندددهدر را روز  1/13

(Magherini & Nin, 1992). 

مدواردی   در ،بذر یزنجوانهتحریک  یهاشیآزما در

بدذر   زندی در تر از جوانهموفق رسمینبذر  در یزنجوانه

اتفدا   پدن  مرحلده    دربدذر   تکامدل  .بوده است دهیرس

کسددب قابلیددت . 1 ؛نمددو مورفولددوژیکی .2 :افتدددیمدد

انباشددت مددواد غددذایی . 3 ؛توسددط رویددان یزنددجواندده

بذر و ایجاد خفتگدی بدا تولیدد     نرسید. 9 ؛شدهذخیره

 بدده نددا  اسددید    زادرونهورمددونی بازدارندددۀ مددواد 

 

 بددذر شدددن رسددیدن میددوه و پخددش .5؛ 1آبسددیزیک2

(Hartmann et al., 1959)،     مرحلدۀ  که بدا توجده بده

 یآورجمدع شده، بازدارندۀ ذکرچهار  و وجود هورمون 

مناسدب   یزند جوانده افزایش  منظوربه ،رسمینبذرهای 

، (Fraxinus excelsior) گنجشددکزبدداندر . اسددت

 ،اندد دهیرسد  3به بلوغ فیزیولوژیکیکه )سامار(  یبذرهای

در بهدار سدال بعدد     ،از پاییز کاشدته شدوند  پیش وقتی 

باشد کده   یقدربهمشروط به اینکه دما  ،زنندیمجوانه 

خدود را بده حدد کمدال      ۀتوسدع  ۀجنین بتواندد مرحلد  

بدذرها در بهدار دو     اغلدب  ،ین صورتدر غیر ا برساند؛

چنانچه بذرها در حالت . (Thill, 1970) دخواهند رویی

شده( کاشدته  کامل تشکیل طوربهبلوغ فیزیکی )جنین 

کده  هرچند  ؛سبز خواهند شددر بهار سال دو   ،شوند

درصددد( در  5ممکددن اسددت درصددد ندداچیزی )حدددود 

. (Nasiri, 2006) ندد بروینخستین بهار پس از کاشدت  

 های بدددذردر آزمایشدددی هدددم آشدددکار شدددد کددده در 

T. platyphyllos، 2 ۀژنیسد کا آ  بدا شدده  دادهخراش 

 ۀماسد  درشدده  یگذارهیال و (قهیدق 96 مدتبه) درصد

 و درصد 21 رسمین یبذرها یزنجوانه، مرطو  و سرد

  بددددوده اسددددت  درصددددد 1 دهیرسدددد یبددددذرها

(Mollashahi et al., 2009). 

 نیددز بددذر مبدددأطح دریددای از سددارتفدداو  ،البتدده

 ؛کندددیمددایجدداد  یزنددجوانددهدر صددفات  ییهدداتفدداوت

 یزند جوانده قددرت  به  ،هاگزارشدر اغلب  که طوریبه

اشاره مناطق کوهستانی باالبند  مبدأ در بذرهای بیشتر

  ;Alvaninejad et al., 2017) اسدددتشدددده 

Topacoglu et al., 2016; Thapliyal et al., 2008.) 

در  یزند جوانده میزان ، (Sorbus torminalis) در بارانک

( درصددد 22/95) متددر( 1266-1366) بددذرهای باالبنددد 

 066-2766) بدود  ترنییپا یهادامنهزنی در جوانهبیشتر از 

. (Espahbodi et al., 2006) بدود  (درصدد  46/31) متر(

ارتفداو  شدده از   یآورجمدع  ،Quercus brantiiبذر در 

 
1. NaOH 

2 Abscisic acid (ABA.) 

.یی توسعه یافته است. بذر، هنوز سبز بوده و جنین به حد نها3  
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بیشدترین  ، متدر(  756) بندانیممتر( و  1266باالبند )

روز(  4/3در بذرهای باالبندد )  یزنجوانهمیانگین مدت 

. در (Alvaninejad et al., 2009) مشدداهده شددد 

 بندد انید مشدده از ارتفداو   مهیا ، Fagus orientalisبدذر 

آ  بدا  شده ماریتشیپمتر( و  2766متر( و باالبند ) 066)

 یاماسده بسدتر  در شدده  دادهقدرار  و  (درصدد  2)اکسیژنه 

 7/70) یزند جوانده بیشدترین درصدد    ،(یگدذار هیالسرد )

در بددذرهای  (روز 95/4) یزنددجوانددهو سددرعت  (درصددد

 در(. Motallebi & Tabari, 2012) شدباالبند مشاهده 

جیبرلیک تیمارشده با پیش Carpinus orientalis بذر

زندی بدذرهای   جوانده  ،(در لیتدر  گدر  یلیم 566)اسید 

 بندد انید مبدذرهای   حدود دوبرابرمتر(  2236باالبند )

 3/4درصددد در مقابددل  1/27)بددود متددر(  110-956)

در برخدی  درحالی که  .(Guney et al., 2014) درصد(

بیشدتر از  بیش وکم ،بندانیمبذر  یزنجوانه ، ،تحقیقات

روی  (Yousefzadeh et al., 2007باالبند بدوده اسدت   

Acer velutinum؛ Arana et al., 2016  یهاگونهروی 

 (.Nothofagusجنس 

بدا اسدتفاده از برخدی    تحقیق حاضدر در نظدر دارد   

، اسدید  هیدروکسید سدیم، جیبرلیک از جمله ،تیمارها

 ،(سدرد  یگدذار هید ال)هر کدا  همراه بدا   اسید نتینیک

و میدانگین زمدان    یزند جوانه، سرعت یزنجوانهدرصد 

 رسمیند و  بندد انید م رسمیند بذرهای در را  یزنجوانه

 Tilia rubra subsp. caucasica formۀگوند  باالبندد 

angulata Rupr. .مقایسه کند 

 

 هامواد و روش
 منطقة پژوهش

 .Tilia rubra subspنمدددار  رسمینددبددذرهای 

caucasica form angulata Rupr.   از ارتفاعددات

جنگلدی   متدر(  2566) و باالبندد  متدر(  566) بندانیم

)بدا بارنددگی متوسدط     ان نور(شهرستحوزۀ چمستان )

درجدۀ   4/25، متوسدط دمدای   متدر یلیم 171سالیانه 

 5/77تدا   16سدالیانۀ  و رطوبدت متوسدط    گدراد یسانت

مایل به خاکستری تیدره   یاقهوهخاک عمیق و درصد 

ی رو بده  هدا شداخه از  2345 در شهریور و سازند الیکا(

 شد. یآورجمع سالانیم یهاهیپانور 

 روش پژوهش

 ابتدا، صفات کیفی بدذرها ، زنیجوانهزمایش برای آ

، درصدد پدوکی بدذر و درصدد رطوبدت( بدا       یمدان زنده)

بدذرها قبدل از    .عیدین شدد  ت  ISTA (1999)استاندارد

 تید لرکپویبدا ه دقیقه  25 ،یزنجوانهاعمال تیمارهای 

  ضددددعفونی سدددطحی شددددند   درصدددد 2م یسدددد

(Nasiri, 2006). 

 یهدا ماسده  ابتددا سدازی بسدتر بدذرها،    آمادهبرای 

 زایمدار یبامالح مضدر و عوامدل    زدودنبرای شده تهیه

دقیقده در   16شدو و  وبا آ  شیرین شسدت مانند قارچ 

 لیزه شدددیاسددتر گددرادیسددانتدرجدده  212± 1دمددای 

(Antunes, 2012) .کددارپیبددا پر یبددذرها ،سددپس 

سدرد   یگدذار هیالدر  یماریتشیپ چیبدون ه ،رسمین

 قده یدق 46مدت به ر دیگردر تیماو ماه(  هفتمدت به)

سدرد   یگدذار هید ال+%36 میسد دیدروکسیبه ه آغشته

 یبدذرها  ن،یگرفتندد. همچند   قدرار  (ماه هفتمدت به)

اسدکالپر و   ۀلیوسد بهاشت پریکارپ د)بر کارپیبدون پر

 کید برلیج در سداعت  19مددت  به (گرفتپنس انجا  

مددت  به)سرد  یگذارهیال+تریل در گر یلیم 566 دیاس

 2 دیاسدد نینتددیکو در تیمددار دیگددر در  (همددا هفددت

 (ماه هفتبه مدت )سرد  یگذارهیال+تریل در گر یلیم

 هفدت  و (Bonner & Karrfalt, 2008)شدند  ورغوطه

شایان ذکر . قرار گرفتندسرد  یگذارهیالدر معرض  ماه

است که بدذرهای تحدت تیمارهدای شدیمیایی، بدا آ       

 مالًکدداطددرح در قالددب شسددته شددده و سددپس  مقطددر

 25×22×1در ظدرو    تدایی(  56)با سه تکرار  تصادفی

مداه در   هفتمدت به مرطو ماسۀ حاوی  یمتریسانت

در حالددت  (گددرادیسددانتدرجددۀ  9دمددای سددردخانه )

ا ثبدت  بد  سرد و مرطو  نگه داشته شددند.  یگذارهیال

، سرعت یزنجوانهدرصد  ،در سردخانه روزانهمشاهدات 

 بررسی شد. یزنوانهجو میانگین زمان  یزنجوانه
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 روش تحلیل

(، سددرعت GP) یزنددجوانددهدرصددد محاسددبۀ بددرای 

از  MGT)) یزند جوانه( و میانگین زمان GS) یزنجوانه

پددس از د. شدداسددتفاده  2روابددط ذکرشددده در جدددول 

 مبددأ اثدر  برای تعیدین   آزمون تجزیۀ واریانس دوطرفه

بدا   .1؛ سرد یگذارهیالبا پریکارپ، . 2) تیمارهابذرها و 

 .3؛ سددرد یگددذارهیالپریکددارپ، هیدروکسددید سدددیم+

 .9؛ سدرد  یگدذار هیالجیبرلیک اسدید+  پریکارپ، بدون

از  (سدرد  یگدذار هید ال+نتدین اسدید  یک پریکارپ،بدون 

 نرمدال  قدبالً ، زمینده . در این شد استفادهآزمون دانکن 

و همگنددی ویلددک  -بددا آزمددون شدداپیرو هددادادهبددودن 

شدد. نمودارهدا بدا     مشدخص س بدا آزمدون لِدون    نواریا

 یل آمدار ید و تحلاکسل رسدم شدد   افزار نر استفاده از 

انجدا    SPSS (Ver. 16افدزار ) نر با استفاده از  هاداده

 .پذیرفت

 یزنجوانهی هاشاخصفرمول محاسباتی  -2جدول 

 منبع صفاتنحوۀ محاسبۀ  مطالعهتحت صفات 

 GR= (n/N)×100 (Panwar & Bhardwaj, 2005) )درصد( یزنجوانه

 GS= ∑(ni/ti) (Ellis & Roberts, 1981) روز( در)بذر  یزنجوانهسرعت 

 n∑MGT= ∑(ni×ti)/ (Ellis & Roberts, 1981) )روز( یزنجوانهمیانگین زمان 

n دوره،  یزده درطجوانه یبذرهال ک=تعدادni  زمانی مشخص  ۀدر فاصل زدهجوانه یبذرها=تعدادti ،N شده در هر کاشته یبذرها= تعداد

 .یزنجوانه= تعداد روزها پس از tiتکرار، 

 

 نتایج 

درصدد  بدر  اثدر تیمارهدا   که   تحقیق نشان داد نتای

 یزنجوانهو سرعت  یزنجوانه، میانگین زمان یزنجوانه

بیشترین (. 1 جدول) بود داریمعندرصد(  2)در سطح 

مربدوط بده بدذرهای باالبندد بددون       یزند جوانده درصد 

 566همراه با جیبرلیدک اسدید   . 2 :بیترتبهپریکارپ، 

و (؛ مداه  هفتسرد ) ۀشدیارگذهیالو در لیتر  گر یلیم

و  (در لیتدر  گدر  یلد یم 2)اسدید  کینتدین  همراه با  .1

(. الدف  2 )شدکل  بدود ماه(  هفتسرد ) ۀشدگذاریالیه

بدا   بندد انید مبدذرهای  را  یزند جوانده سرعت  بیشترین

هفدت  ) سرد یگذارهیال وتیمار پیشفاقد . 2 :پریکارپ

در   گریلیم 566آغشته به جیبرلیک اسید . 1و  ،ماه(

 ندد دارا بودمداه(   هفدت سدرد )  ۀشدد یگدذار هیاللیتر و 

بده   یزند جوانده بیشترین میانگین زمدان  (.   2 )شکل

 سدرد  یگدذار هید ال. 2 :بدون پریکدارپ باالبند بذرهای 

 یگذارهیال و به کینتین اسید( آغشته 1 ، وماه( هفت)

نظر از صر  (.ج 2 )شکل ماه( تعلق داشت هفت) سرد

 یزند جوانده بیشدترین درصدد    یایی،اثر تیمارهای شدیم 

 یزند جوانده بیشترین میدانگین زمدان    ( والف 1 )شکل

سدرعت   بیشدترین  ( بده بدذرهای باالبندد و   ج 1 )شکل

تعلدق   بندد انید مبدذرهای   ( بده   1 )شدکل  یزنجوانه

 .داشت

 و باالبند بندانیم رسمینبذرهای  یزنجوانهنتای  آنالیز واریانس صفات  -1جدول 

 تیمار ارتفاعی مبدأ تیمار ×ارتفاعی  مبدأ یزنجوانه یهاشاخصدر  مؤثرعوامل 

 F MS F MS F MS آماری متغیرهای

 15/3341 21** 62/3016 34/27* 19/2912 21/1** یزنجوانهدرصد 

 93/21620 13/70** 1/5144 01/92** 52/1305 47/20** )بذر در هفته( یزنجوانهمیانگین زمان 

 5/22 05/12** 27/24 22/30** 12/22 22/12** روز() یزنجوانهسرعت 

 درصد. 2در سطح  هانیانگیمبودن اختال   داریمعن **

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025462990600127X#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025462990600127X#bib11
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  یزنجوانهصفات  )اشتباه معیار ±( نیانگیممقایسۀ و  دوطرفهنتای  آنالیز واریانس  -2شکل 

 تحت تیمارهای متفاوت و باالبند چمستان بندانیمنطقۀ مشده از آوریجمع  T. rubra subsp. caucasica form angulataبذر

تفاوت سطوح تیمارهای مختلف در میان دو  بیانگر ، و حرو  بزرگمبدأسطح( در هر چهار تفاوت بین سطوح تیمارهای مختلف )بیانگر حرو  کوچک 

 .است سطح( 7) مبدأ

جیبرلیک  پریکارپ،بدون  =جیبرلیکسرد،  یگذارهیالهیدروکسید سدیم +  با پریکارپ، =هیدروکسید سدیمسرد،  یگذارهیال= با پریکارپ، شاهد

 سرد یگذارهیالنتین اسید + یک پریکارپ،بدون  =نتینیکسرد،  یگذارهیالاسید + 

 الف

  

 ج
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   T.rubra subsp. caucasica form angulataبذر یزنجوانهصفات  )اشتباه معیار ±( نیانگیممقایسۀ  -1 شکل

 (از اثر تیمار نظرصر )و باالبند  بندانیم مبدأبین دو 

 

 الف

  

 ج
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 بحث

  بددذرهای باالبنددد یزنددجواندده ،در تحقیددق حاضددر

T. rubra subsp. caucasica form angulata  در

 566برداشت پریکارپ همراه با جیبرلیک اسدید   تیمار

 یدرصدد  73/70 یزند جوانهموجب  ،در لیتر گر یلیم

کمتدری   یزند جوانده  بندد انید م در بدذرهای ولدی   ؛شد

بددون  بدذرهای باالبندد   ( مشاهده شدد.  درصد 97/13)

شددده بددا کینتددین اسددید )و   تیمددارپددیش-پریکددارپ

برابدر  دوبدیش از  ، مداه(  هفدت مددت  بهشده یگذارهیال

بدا   بدون پریکارپ بندانیمبذرهای به نسبت  ینزجوانه

 10درصدد در مقابدل بدا     01)نشان دادند تیمار مشابه 

 شده بدا تیمارپیشبا پریکارپ  بندانیمهای درصد(. بذر

 نشدان ندادندد   یبخشد تیرضدا  یزنجوانهاسید  نتینیک

بدذرهای   تدر از ضدعیف و همدواره   درصد( 15)کمتر از 

شاید بتوان  ،با توجه به نتای  این تحقیق .ندبودباالبند 

باالبند را سدرمای   مبدأ یبذرها یزنجوانهعلت افزایش 

 بندد انیم مبدأبذرهای  در مقایسه با ،طوالنی رویشگاه

 .شده بودند یآورجمعمتر  566که از ارتفاو دانست 

 ،اندددکی مطالعدداتدر  ،بددذر یزنددجوانددهپیرامددون 

باالبندد   مبدأاز  بیشتر بندانیم مبدأ یبذرها یزنجوانه

 روی (Yousefzadeh et al., 2007بدددددوده 

Acer velutinum؛ Arana et al., 2016  یهاگونهروی 

، قددرت  هدا گزارشبیشتر در اما  ،(Nothofagus جنس

 بددوده اسددت  زیددادتربددذرهای باالبنددد   یزنددجواندده

.(Alvaninejad et al., 2017)  در تحقیدق ، از جملده 

Thapliyal et al., (2008)  روی بددددددذر 

Pinus wallichiana  درصدد(   75) یزنجوانهبیشترین

در ه کی درحال ،( رخ دادمتر 1096)در بذرهای باالبند 

درصدد   96از  یزند جوانده متر(  101) بندانیمبذرهای 

مناطق سدرد یدا    یهاگونهدر بیشتر  ،البتهتجاوز نکرد. 

 صدورت بده سدرما  دورۀ بذرها به گذرانددن   ،کوهستانی

 نیدداز داشددته محددیط سددرد  در خددوا  زمسددتانه یددا  

(Palizdar et al., 2014; Ahmadloo et al., 2015; 

Naseri et al., 2016)  مطددابق تحقیقددات پیشددین، و

 دارند یتربخشتیرضا یزنجوانه ،بذرهای ارتفاعات باالتر

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

Topacoglu et al., 2016.) 

 یزند جوانده سدرعت   بیشدترین ، رو شیپدر تحقیق 

 بندانیمبذرهای  ،بیترتبهرا عدد در هفته(  3-0)بین 

. 1و  ؛سرد یگذارهیال وتیمار پیشاقد ف. 2 :با پریکارپ

در لیتدر و   گدر  یلد یم 566آغشته به جیبرلیک اسدید  

بلدوط  گوندۀ  مشابه، در  طوربه. داشتند سرد یگذارهیال

در  بندد انید م مبدأبذرهای   (Quercus brantii)ایرانی

 تدری داشدتند  سدریع  یزند جوانهباالبند  مبدأمقایسه با 

عددددد در روز(  3/29عددددد در روز در مقابدددل  0/19)

(Alvaninejad et al., 2009) .در راش شرقی ،برعکس  

(Fagus orientalis Lipsky )  بدددذرهای باالبندددد

شدده در بسدتر   یگدذار هیالتیمارشده با آ  اکسیژنه و 

( در مقایسده  گدراد یسانتدرجۀ  1-9)با دمای  یاماسه

روز(  95/4) تدری سدریع  یزنجوانه ،بندانیمبا بذرهای 

 . Tabari, 2012)&(Motallebi دداشتن

میدانگین زمدان   ، کمتدرین  ایدن تحقیدق   یهاافتهیدر 

بدا   بنددِ انید مبده بدذرهای    روز 16بده میدزان    یزند جوانه

در بددذرهای  .تعلدق داشدت   سددرد یگدذار هید الپریکدارپ،  

بدذرهای بدا پریکدارپِ     یزند جوانده میانگین زمدان  باالبند، 

 ،مشدابه  طدور هبد  .برابر بیشتر بودششهمین تیمار حدود 

بیشددترین میددانگین مدددت   ، Quercus brantii روی

روز( و کمتدرین  چهار به بذرهای باالبند )حدود  یزنجوانه

 روز( تعلدق داشدت   سده )حددود   بندد انیمآن به بذرهای 

(Alvaninejad et al., 2009) . درFagus orientalis 

عددد در   10/2) یزند جوانهبیشترین میانگین زمان نیز 

  بدددددذرهای باالبندددددد مشددددداهده شدددددد   روز( در

(Motallebi & Tabari, 2012).   با توجه به نتای  ایدن

بدذرها بدا    یزند جوانهشاید بتوان علت افزایش  ،تحقیق

باالبند را سرمای طوالنی در رویشگاه نسدبت بده    مبدأ

متدر   566کده از ارتفداو    بندد انیم مبدأدارای بذرهای 

 .دانستشده بودند  یآورجمع

اسدتنتاج   تدوان یم، از نتای  این تحقیق طور کلیبه

پریکدارپِ  بدون  باالبندِ رسمینبذرهای اگرچه کرد که 

T. rubra subsp. caucasica form angulata  ،
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یدا  )گر  در لیتدر  میلی 566اسید جیبرلیک  آغشته به

و  (گدددر  در لیتدددرمیلدددی 2حتدددی کینتدددین اسدددید 

ی مناسدب  یزند جوانده سدرد  شده در محدیط  یگذارهیال

 پریکدارپ بدا  بدا   بنددِ انید م رسمیند بدذرهای   ،داشتند

بذر  0درصد و سرعت قابل قبول ) 96حدود  یزنجوانه

نتددای  نیددز روز(  16زمددان ) نیتددرکوتدداههفتدده( در  در

در  شودیمدر نهایت، پیشنهاد مطلوبی را نشان دادند. 

بدذرها، و  بنیدۀ  یندد  ااثر تیمارها بدر فر  ،آیندهتحقیقات 

شدیوۀ   یریکدارگ بده با هدد   نمدار  یهانهالرشدونمو 

 بررسدی در نهالسدتان  مناسب تکثیر بذر و تولید نهدال  

 .شود
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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 

 


