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 هايجنگل در گنجشکزبان بذر شدن سبز و مانیزنده ،مورفولوژي هايشاخص بر بذر مبدأ ارتفاع تأثیر
  جنوبی زاگرس

  
  

  2نژاد عبادیانیولی و  1*نژاد الوانیسهراب 

  
 ،یاسوج هدانشگا ،محیطیزیست و طبیعی منابع پژوهشکده دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، گروه جنگلداري، ،استادیار -1

  .، ایرانیاسوج
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  08/03/96تاریخ پذیرش:       09/12/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

هاي درختی زنی بذر گونهو رفتار جوانه مورفولوژيهاي احیاء جنگل آگاهی از خصوصیات در برنامه
هاي شاخص برگنجشک زبانبذر  مبدأهدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ارتفاع  امري ضروري است.

ی منظور بذور از سه رویشگاه طبیع همین بهبذر آن بود.  شدن سبزمانی (قابلیت حیات) و ، زندهمورفولوژي
 نشان نتایج آوري و در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شدند.حوزة شهرستان بویراحمد جمع

 هدان هزاردار بود. وزن بذر معنی شدن سبزمانی و هاي ظاهري، زندهبذر روي شاخص مبدأداد که اثر ارتفاع 
گرم بود. مقدار  1/59و  4/59، 9/66 ترتیب بهپرویز هاي سپیدار، وزگ و ماهگنجشک در رویشگاهبذر زبان

درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین مقدار  3/82و  90، 95 ترتیب به شدهمانی بذر در سه رویشگاه ذکرزنده
پرویز بود. نتایج همبستگی سپیدار و ماه مبدأهايدرصد مربوط به  6/31و  8/50 ترتیب بهبذور  شدن سبز

طه منفی و بذر راب شدن سبزمانی و ، زندهمورفولوژيهاي بذر با بیشتر شاخص مبدأداد که بین ارتفاع  نشان
تواند ن تحقیق میهاي ایکلی یافتهطورهدار وجود دارد. ببذر رابطه مثبت و معنی شدن سبزبا میانگین زمان 

هاي احیاء را در برنامه دانه هزارمانی بذر و وزن هایی چون زندهبذر و مشخصه مبدألزوم توجه به ارتفاع 
 جنگل مورد تأکید قرار دهد.

  .بذر شدن سبز بذر، مانیزنده گنجشک،زبان بویراحمد، هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
خانوادة متعلق به  )Fraxinusگنجشک (جنس زبان

هاي ) است که دو گونه از آن با نامOleaceaeزیتون (
توسط  F. rotundifoliaو  Fraxinus excelsior علمی

). Sabeti, 2003( است شدهگزارشمحققان در ایران 
 Fraxinus گنجشک) با نام علمیگونۀ ون (زبان

rotundifolia L. هاي بسیار مهم و باارزش یکی از گونه
در حوزة رویشی زاگرس داراي سه زیرگونه است که 

Fraxinus rotundifolia Mill subsp. rotundifolia ،
Fraxinus rotundifolia Mill subsp. Bornmulleri  و

Fraxinus rotundifolia Mill subsp. Persica است 
)Jazirehi and Ebrahimi Rostaghi, 2003.( زیرگونه 

Fraxinus rotundifolia Mill subsp. rotundifolia  در
بیشتر نقاط استپی کشور اعم از ارتفاعات زاگرس و 

) و Sabeti, 2003هاي جنوبی البرز انتشار داشته (دامنه
با انتهاي کشیده و ، ايهاي کبود رنگ نیزهداراي برگچه

یک  دار بوده که هر رگبرگ آن بههاي فاصلهدندانه
شود. میوه آن بالدار (از نوع سامار) دندانه منتهی می

اي کوتاه، با قاعدة باریک و انتهاي درست است نیزه
)Sabeti, 2003.(  

یکی از اصول مهم و اساسی در بحث جنگل
شناسی، استمرار تولید بیولوژیک در جنگل است که این 
امر جز از طریق زادآوري و بعضاً نهالکاري و یا بذر

 نههرگو کهازآنجاییبنابراین  ؛پذیر نیستپاشی امکان
، از زنی داردگیاهی نیازهاي خاص خود را براي جوانه

هاي جنگلی زنی بذر گونهرو آگاهی از رفتار جوانهاین
زنی آنها ناشناخته و دسترسی به منبع که نیازهاي جوانه

 طرفی ازبذري آنها مشکل است، ضروري است. 
شناخت کافی در مورد مورفولوژي بذر یک گونه، پایۀ 

 ازمهمی براي کاشت آن و تولید گیاه جدید است. 
هاي زنی وزن بذر است. عاملمعیارهاي مهم جوانه

زیادي روي اندازه بذر تأثیرگذار هستند که شامل 

خصوصیات ژنتیکی، ارتفاع گیاه، شکل رشد، چگونگی 
جغرافیایی و  مبدأهاي محیطی، پراکنش، استرس

-پژوهش). طی Harper et al., 1970( هستند وهواآب

که ارتفاع مبدأ بذر روي  شدهگزارش ،آمدهعملبه هاي
مانند طول، قطر و  مورفولوژيزنی و هاي جوانهشاخص

 Prunus( وحشی گیالسهایی چون وزن بذر در گونه

avium L.) (Mollashahi et al., 2009 ،(Jatropha 

curcas )Ginwal et al., 2005 ،(Fraxinus ornus 

Subsp. Cilicica )Yilmaz and Tunguc, 2009 ،(
Cedrus deodara )Mughal and Thapliyal, 2012 (

 Pinus wallichiana (A.B. Jacks) )Rawat andو 

Bakshi, 2011 (ازآنجاکه دار داشته است.تأثیر معنی 
درختان متفاوت بوده و ممکن است در  دهی بذرسال 

ل ها و احیاء جنگبرخی مناطق تهیۀ بذر براي جنگلکاري
تواند بذر مناسب دیگر می مبدأهايمقدور نباشد، یافتن 

هاي افزایش موفقیت در امر احیاي مناطق یکی از راه
 مبدأهايهاي بذر باشد. شناخت ویژگی یافتهتخریب

بسیار مؤثر  لکاريهاي جنگمختلف در موفقیت طرح
بذر مناسب براي  مبدأاست. در حقیقت لزوم انتخاب 
-بامري اجتنا ،بازدهیتولید نهال کیفی و نیز افزایش 

 ,.Kjaer et alهاي تولید نهال است (ناپذیر در نهالستان

ور در کش ویژهبهیابی به چنین شناختی ). دست2005
داشته و پذیري شکننده و آسیب هاينظامبومایران که 

رد گیسختی صورت میها در آن بهاستقرار جنگلکاري
)Ali Arab et al., 2010aاي داشته و )، اهمیت ویژه

ز با استفاده ا یافته تخریبهاي زمینه احیاء رویشگاه
دخل و تصرف دلیل بهآورد. هاي بومی را فراهم میگونه
تدریج از رویه، بههاي بیبرداريفراوان و بهره هاي

 حیاتو تجدید  شده کاستههاي زاگرس مساحت جنگل
ها به مخاطره افتاده است. در این جنگل طبیعی

ترین روش مورد استفاده در احیاء متداول کهازآنجایی
 هايجنگل در این مناطق بذرکاري با استفاده از گونه
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وري عرصه، الزم است براي افزایش بهرهاستبومی 
 بدأمدر نهالستان در ارتباط با تأثیر  قبالًلکاري، هاي جنگ

زنی بذر و جوانه مورفولوژيهاي بذر روي ویژگی
هاي بومی که یکی از گونهشناخت کافی حاصل شود. 

قش ن زاگرس یافته تخریبهاي جنگل اءیاح تواند درمی
با توجه به  گنجشک است.گونه زبان، کندایفا  يثرؤم

هاي زاگرس و تخریب جنگلپراکنش محدود آن در 
که موجب کاهش تنوع ژنتیکی آن می هاي آنرویشگاه

نیاز به جنگلکاري با این گونه بسیار  بنابراین، شود
همچنین وجود مشکالتی مانند کمبود . استضروري 

هاي زاگرس که گنجشک در جنگلدرختان مادري زبان
روید صورت بسیار پراکنده میپرنیاز بودن به دلیل به
)Jazirei and Ebrahimi Rostaghi, 2003( تناوب سال ،

 است شدهو وجود آفات و امراض فراوان سبب  دهیبذر
هاي تولید نهال منظور برنامهخوب به باکیفیتتا تهیه بذر 

ا بنابراین ب ؛و احیاء جنگل اغلب با مشکل روبرو شود
توجه به اینکه احیاي این گونه با بذرهاي مناسب و 

ترین عوامل براي حفظ این تواند از مهمباال میکیفیت 
هاي مختلف باشد، شناسایی عوامل گونه در رویشگاه

زنی بذر مانند و جوانه مورفولوژيهاي مؤثر بر مشخصه
تواند در حفظ و احیاي این گونه کمک بذر، می مبدأ

بذر روي  مبدأتأثیر  ةدربار تاکنون .کندشایانی 
مانی (قابلیت حیات) و ه، زندمورفولوژيهاي شاخص

هاي زاگرس گزارشی در جنگل زنی بذر این گونهجوانه
أثیر سعی شد تاین تحقیق در  رو. از ایناست منتشرنشده

ارتفاع از سطح دریا روي  نظرجغرافیایی بذر از  مبدأ
 سبززنی (مانی و جوانه، زندهمورفولوژيهاي شاخص

بتوان از گنجشک بررسی شود تا ) بذر گونۀ زبانشدن
آوري بذرهاي مناسب براي نتایج این تحقیق براي جمع

  بهره جست. هااحیاء این جنگل

  

  هامواد و روش
  آوري بذرجمع مبدأهاي

 ۀاز گون جمعیت طبیعی سه قیتحق نیانجام ا يبرا
 F. rotundifolia subsp. Rotundifoliaگنجشک (زبان

Murray( بویراحمدحوزه شهرستان  يهاواقع در جنگل 
ت جه نظرمشابه از  که در شرایط اکولوژیکی تقریباً

 نظرو متفاوت از  جغرافیایی (جهت شمالی) و شیب
(جدول  ندشدانتخاب  ،ارتفاع از سطح دریا قرار دارند

 ايمبدأهدرختان مادري در  برابرسینهمیانگین قطر . )1
 3/31و  2/19، 22 ترتیب بهپرویز سپیدار، وزگ و ماه

 1/5، 7/5 ترتیب بهمتر و میانگین ارتفاع درختان سانتی
-1390ساله ( 20بود. بر اساس اطالعات  متر 4/6و 

) ایستگاه هواشناسی یاسوج (ارتفاع از سطح دریا 1371
ترین ایستگاه هواشناسی به مناطق متر و نزدیک 1850

متر میلی 7/895)، میانگین بارندگی ساالنه موردبررسی
گراد است. درجه سانتی 4/14و متوسط دماي ساالنه 

رسی است  بافت خاك در هر سه جمعیت از نوع لومی،
)Ebadiani Nejad, 2014 اي نیز ترکیب گونه نظر). از

ابهی مش داراي وضعیت تقریباً موردبررسیسه جمعیت 
که در منطقه سپیدار بیشترین درصد طوريهستند، به

گنجشک، شن، هاي زبانعلق به گونهمت ترتیب بهفروانی 
 یبترت به، کیکم و ارژن، در منطقه وزگ وحشی گالبی

، شن، وحشی گالبیگنجشک، هاي زبانمتعلق به گونه
تعلق م ترتیب بهپرویز ارژن، کیکم و بنه و در منطقه ماه

گنجشک، شن، ارژن و ، زبانوحشی گالبیهاي به گونه
  ).Ebadiani Nejad, 2014( است ایرانی بلوط

  بذر مورفولوژيهاي بررسی شاخص
ر دبذر (میوه)  مورفولوژيهاي منظور بررسی شاخصبه

مادري با پایه  10، ذکرشده هايجمعیتهر یک از 
 ،پوشش متقارن و شادابصفات ریختی برتر (تاج

ها در تنه بیماري و آفات حمله هاينشانه همچنین فاقد
به از یکدیگر متر 100با فواصل حداقل درخت)  و تاج
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 ,.Ali Arab et al( ندانتخاب شد صورت تصادفی

2010b.( میوه  يتعداد شگاهیاز هر درخت و در هر رو
، جمعماه آبانتاج در هاي مختلف و بیرونی قسمتاز 

 هايسپس میوه. )Zarafshar et al., 2009( شد آوري
جدا و  میوه 20طور تصادفی، و به آمیختهدرهمهر پایه 

گیري براي اندازهقرار گرفت.  گیريمورد اندازه
هاي هر درخت ابتدا میوه، میوه مورفولوژي هايشاخص
)، Jarni et al., 2011طور مجزا اسکن شد (همادري ب

هاي شاخص Image j 1.43افزار سپس با استفاده از نرم

). Du et al., 2007گیري شدند (اندازه موردنظر
)، FAمساحت میوه ( شاملشده گیرياندازه هايشاخص

)، FW)، حداکثر عرض میوه (FLحداکثر طول میوه (
)، عرض FW50عرض میوه در نصف طول آن از قاعده (

) و فاصله قاعده FW90طول آن از قاعده ( 9/0میوه در 
بود ) DFWگیري حداکثر عرض آن (میوه تا محل اندازه

 شدهيریگاندازه هايشاخص نیانگیم سپس ).1(شکل 
 يآمار يزهایو در آنال دشدرخت محاسبه  اصلههر  يبرا

  .قرار گرفت مورداستفاده

 آوري بذرجمع مبدأهايمشخصات جغرافیایی  -1جدول 
Table 1. Geographic properties of seed sources 

بذر مبدأ  
Seed source 

(متر) ارتفاع از سطح دریا  
Elevation (m) 

  )متریکطول جغرافیایی (
Longitude (UTM) 

  )متریک( جغرافیاییعرض 
Latitude (UTM) 

  درصد شیب
Slope (%) 

 سپیدار
Sepidar 

2150 542672 3378459 10-25 

 وزگ
Vezg 

2350 563579 3377269 10-25 

پرویزماه  
Mahparviz 

2550 567967 3374440 10-30 

  

  
  گنجشکزبان بذر (میوه) شده گیريمورفولوژي اندازه هايشاخص -1 شکل

Figure1. Measured seed (fruit) morphological traits of Ash 
 

  ) بذرزنیجوانه( شدن سبزمانی و زنده
گنجشک با استفاده از مانی بذرهاي زبانتعیین زنده

روش تترازولیوم انجام گرفت. این آزمون با استفاده از 

اصله درخت مادري از  10شده از آوريجمع بذرهاي
شده بود) انجام شد. آوري(که پیش از این جمع مبدأهر 
بذرهاي درختان  کردن مخلوطپس از  ترتیباینبه

FL 

dFW 

FW 

FW50 

FW90 
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 200)، تعداد Ali-Arab et al., 2009a( مبدأمادري هر 
انتخاب و تحت  مبدأطور تصادفی از هر عدد بذر به

آزمون قرار گرفتند. براي انجام این آزمون ابتدا بذرها 
الزم  زمانمدتتوسط محلول هیپوکلریدسدیم در 

ساعت درون آب  24 مدت بهضدعفونی شده و 
پس از حذف پوسته  مبدأخیسانده شدند. بذور هر 

 Jafariبیرونی (بال میوه) و شکافتن محور جنینی (

Hajati and Soltani, 2011 تایی درون  40تکرار  5)، در
دیش روي یک الیه کاغذ صافی واتمن ظروف پتري

لیتر میلی 5شماره یک قرار گرفته و پس از افزودن 
فنیل تترازولیوم تري -5، 2، 3درصد ماده  1/0محلول 
ساعت در محلول قرار گرفتند. این  24 مدت بهکلراید 

گراد و درجه سانتی 25آزمایش در ژرمیناتور در دماي 
شرایط تاریکی انجام شد. بذرهاي داراي محور جنینی 

  قرمز شده، داراي قوه نامیه و زنده محسوب شدند.
 سبززنی (هاي جوانهمنظور بررسی شاخصبه

طور عدد بذر به 240گنجشک نیز تعداد ) بذر زبانشدن
اصله درخت مادري که قبل  10(از  مبدأتصادفی از هر 

بود) انتخاب شد. براي شکستن  شدهآوريجمعاز این 
رد س پردازي الیهگنجشک از تیمار خواب بذر گونه زبان

)Cold stratificationپردازيالیهمنظور ) استفاده شد. به 
هاي طور متناوب بین الیهبه مبدأسرد بذرهاي هر 

 23×13بادي در ظروف پالستیکی به ابعاد مرطوب ماسه
هفته درون یخچال  شش مدت بهمتر سانتی 5/5و عمق 

گراد نگهداري شدند درجه سانتی 4±1در دماي ثابت 
)Jafari Hajati and Soltani, 2011; Draghici and 

Abrudan, 2011 در ابتداي  مبدأ). سپس بذرهاي هر
ماه در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار درون دي

متر در محل سانتی 12×25هاي پالستیکی به ابعاد گلدان
دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج (ارتفاع از سطح 

در هر تکرار  مبدأمتر) کاشته شدند (از هر  1850دریا، 
عدد بذر در عمق  دو ،عدد بذر و درون هر گلدان 80

متري خاك کاشت شدند). معیار سانتی سهتا  دو
د. با بو رؤیتقابلچه ) بذور، ساقهشدن سبززنی (جوانه

بذرها، شمارش آنها از ابتداي فروردین  شدن سبزشروع 
بار تا اوایل خرداد ادامه یافت. شروع و هر سه روز یک

 بزس، سرعت شدن سبزهاي درصد شاخص ترتیباینبه
 دنش سبزو میانگین  شدن سبز، میانگین مدت شدن

هاي زیر محاسبه شد روزانه بذور با استفاده از فرمول
)Panwar and Bhardwaj, 2005(  جدول)در این  ).2

 دوره؛ طی در شده سبز بذرهاي کل تعداد ،nها رابطه
Cpset، ه؛دور طی در شده سبز بذرهاي شدن سبز درصد 

N، شده؛ کاشته بذرهاي تعداد T، سبز دوره کل طول 
 ،ni و زنیجوانه شروع از پس روزهاي تعداد ،ti شدن؛
مشخص  زمانی فاصلهیک در شده سبز هايبذر تعداد

هاي پرت، توزیع نرمال پس از بررسی دادههستند. 
اسمیرنوف -ها با استفاده از آزمون کلموگروفداده

ه هاي مربوط ببررسی شد و با توجه به نرمال بودن داده
مقایسه  براي ،زنی بذرو جوانه مورفولوژيهاي شاخص

شده از  يریگاندازه هايشاخصبر اساس  هاتیجمع
 استفاده شد. از آزمون طرفهکی انسیوار هیتجزآزمون 

 هسیمقا براي زیندرصد  پنجدانکن در سطح احتمال 
 موردبررسی مبدأهايدر  هاشاخصاز  کیهر  نیانگیم

منظور بررسی همبستگی بین به .شداستفاده 
 بدأمبذر با یکدیگر و با ارتفاع  مورفولوژيهاي شاخص

ها ادهد وتحلیلتجزیهبذر از آزمون پیرسون استفاده شد. 
  انجام گرفت.) 19(نسخه  SPSSر افزابا استفاده از نرم

  نتایج
  بذر يمورفولوژهاي شاخص

بذر تأثیر  مبدأداد که  نشان انسیوار تجزیه جینتا
بذر دارد  يمورفولوژهاي داري بر همۀ شاخصمعنی

 داد کمترین نتایج مقایسه میانگین نشان). 3(جدول 
هاي مساحت بذر، طول بذر، حداکثر مقدار شاخص
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عرض بذر، عرض بذر در نصف طول آن از قاعده، 
گیري عرض آن و وزن فاصله قاعده بذر تا محل اندازه

پرویز (واقع در ارتفاع بذر ماه مبدأمتعلق به  هزار دانه

بذر  دأمبها متعلق به باال) و بیشترین مقدار این شاخص
  ).3واقع در ارتفاع پایین) بود (جدول سپیدار (

  
  بذر شدن سبزهاي هاي محاسباتی شاخصرابطه -2جدول 

Table 2. Equations used for computing seed emergence traits 
  رابطه

Equation 
  هاشاخص
Traits 

Er = n/N×100   شدن سبزدرصد  
Emergence rate  

Es =∑(ni/ti) 
  شدن سبز سرعت

Emergence speed 

Mte =∑ (ni×ti) / ∑n  شدن سبزمیانگین زمان  
Mean time to emergence  

Mde = ∑Cpset/T 
  روزانه شدن سبزمیانگین 

Mean daily emergence  

  زنی) بذر(جوانه سبز شدنهاي نتایج شاخص
بذر تأثیر  مبدأداد که  نشان انسیوار تجزیه جینتا

 )سبز شدنزنی (هاي جوانهداري بر تمام شاخصمعنی
 داد نتایج مقایسه میانگین نشان). 4(جدول بذر دارد 

سبز مانی بذر، درصد هاي زندهکمترین مقدار شاخص
 روزانه سبز شدنو میانگین  سبز شدن، سرعت شدن

ال) و پرویز (واقع در ارتفاع بابذر ماه مبدأمتعلق به 
پیدار بذر س مبدأها متعلق به بیشترین مقدار این شاخص

(واقع در ارتفاع پایین) بود. همچنین با افزایش ارتفاع از 
 بذر سبز شدنمیانگین زمان ، بذر مبدأسطح دریاي 

افزایش یافت و بیشترین مقدار این شاخص متعلق به 
  پرویز واقع در ارتفاع باال بود.ماه مبدأ

بذر با  أمبدداد بین ارتفاع  ها نشانهمبستگینتایج 
بذر  هزار دانهخصوصیات بذر مانند مساحت و وزن 

هاي دار ضعیف، اما با شاخصرابطه منفی معنی
 و سبز شدن، سرعت سبز شدنمانی بذر، درصد زنده

و با  دار قويروزانه رابطه منفی معنی سبز شدنمیانگین 
دار یابطه مثبت معنبذر ر سبز شدنصفت میانگین زمان 

نشان داد. همبستگی بین خصوصیات بذر با یکدیگر 
هاي مساحت با شاخص هزار دانهداد بین وزن  نشان

بز سو میانگین  سبز شدن، سرعت سبز شدنبذر، درصد 
بز سروزانه همبستگی مثبت و با میانگین زمان  شدن
  ).5دار وجود داشت (جدول همبستگی منفی معنی شدن

  بحث
بذر،  بدأمداد که با افزایش ارتفاع  نتایج این تحقیق نشان

بذر مانند مساحت،  مورفولوژيهاي مقدار شاخص
). 3یابد (جدول کاهش می دانه هزارطول، قطر و وزن 

 طیتحت شرا بذر مورفولوژي هايشاخص طورکلیبه
در دیگر  .دندهیمتفاوت، از خود تنوع نشان م یمیاقل

ین به وجود همبستگی منفی ب گرفته نیزانجامتحقیقات 
بذر مورفولوژي هاي بذر و شاخص مبدأارتفاع 

، Meyer and Carlson, 2001( است شدهاشاره
Mughal and Thapliyal, 2012 ،Cordazzo, 2002 ،

Alvaninejad et al., 2010.( ذکر این نکته نیز  البته
ضروري است که کاهش اندازه و وزن بذر با افزایش 
ارتفاع از سطح دریا همیشه یک اصل نیست، در برخی 
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و در برخی ) Boulli et al., 2001ها افزایش (پژوهشاز 
 .است بوده) Gera et al., 2000بدون تغییر ( هاپژوهش

هاي اقلیمی تغییر با افزایش ارتفاع از سطح دریا مشخصه

یابند که شامل کاهش فشار هوا، کاهش درجه می
حرارت، افزایش تشعشع خورشیدي و تابش حرارتی 

).Korner, 2007( استدر شب 
  

  ربذ مبدأهايگنجشک در بذر زبان مورفولوژيهاي اشتباه معیار) شاخص ±(واریانس و مقایسه میانگین  تجزیه -3جدول 
Table 3. Analysis of variance and comparing mean (± standard error) of seed morphological traits of 

Ash in the seed sources 
 بذر هايشاخص

Seed traits  
  سپیدار

Sepidar 
 وزگ
Vezg  

 پرویزماه
Mahparviz  

F P  

 متر مربع)(میلی مساحت بذر
)2Seed area (mm 

a200.93±3.6  b171.87±3.3  b179.27±3.4 32.7  **0.009 

 متر)طول بذر (میلی
Seed length (mm)  

a30.87±0.34 a30.02±0.4  b28.56±0.36  9.5  **0.008  

 متر)حداکثر عرض بذر (میلی
Max. seed width (mm) 

a8.92±0.07  b7.74±0.08  b7.4±0.09 42.4  **0.002  

 عرض بذر در نصف طول آن از قاعده
  متر)(میلی

Sw50 (mm)  

a8.78±0.09  b7.73±0.08  b7.5±0.09 36.8  **0.001  

طول آن از قاعده  9/0عرض بذر در 
  متر)(میلی

 Sw 90 (mm) 

b4.66±0.1  a5.19±0.31  ab4.9±0.08 5.6  **0.004  

گیري فاصله قاعده بذر تا محل اندازه
  )مترمیلیحداکثر عرض آن (
 Sw (mm) 

a20.87±0.52  b19.2±0.22  b19.02±0.32 19.6  **0.005  

 (گرم) دانه هزاروزن 
Weight of 1000 seeds (gr) 

a66.9±1.5  b59.4±1.6  b59.1±1.2 21.8  **0.002  

   **Significant at level 1.%                                                                                                     دار است.در سطح یک درصد معنی**

 
 ربذ مبدأهايگنجشک در بذر زبان شدن سبزهاي اشتباه معیار) شاخص ±(واریانس و مقایسه میانگین  تجزیه -4جدول 

Table 4. Analysis of variance and comparing mean (± standard error) of seed emergence traits of Ash 
in the seed sources 

  زنیهاي جوانهشاخص
Germination traits 

  سپیدار
Sepidar 

 وزگ
Vezg  

 پرویزماه
Mahparviz  

F P  

 (درصد) مانی بذرزنده
Seed viability (%) 

a5 ±95  ab90±5  b82.3±10.4  4.15  *0.03  

 بذر (درصد) سبز شدن
Seed emergence (%)  

a50.8±1.4  a47.5±4.3  b31.6±1.4  41.2  **0.001  

  شدن سبزسرعت 
Emergence speed 

a3.3±0.3  b1.9±0.5  c0.45±0.07  50.9  **0.006  

 شدن سبزمیانگین زمان 
Mean time of emergence  

c14.9±1.02  b23.4±2.4  a32.4±4  29.6  **0.009  

 روزانه شدن سبزمیانگین 
Mean daily emergence  

a0.76±0.02  a0.7±0.06  b0.47±0.02  41.3  **0.004 

 *  ,significant at level 1%. **significant at level 5%                         است.دار در سطح یک درصد معنی ** دار در سطح پنج درصد،معنی*
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 گنجشکبذر زبان سبز شدنو  يمورفولوژ هايبذر با شاخص مبدأهمبستگی بین ارتفاع  -5جدول 
Table 5. The correlation between seed source altitude with morphological and emergence traits seeds 

of Ash 

  
ارتفاع از 
  سطح دریا
Altitude 

مساحت 
 بذر

Seeds 
area  

مانی زنده
 بذر

Seed 
viability  

 هزار دانهوزن 
Weight of 
1000 seeds  

سبز درصد 
 شدن

Emergence 
percentage  

سبز سرعت 
 شدن

Emergence 
speed  

میانگین زمان 
 سبز شدن

Mean time of 
emergence  

 مساحت بذر
Seed area  

*0.41-              

 مانی بذرزنده
Seed viability  

**0.96-  0.18            

 هزار دانهوزن 
Weight of 
1000 seeds  

*0.6-  **0.79  0.32          

 سبز شدندرصد 
Emergence 
percentage  

**0.9-  0.35  **0.97  *0.4        

سبز سرعت 
 شدن

Emergence 
speed  

**0.96-  0.5  **0.9  *0.6  **0.93      

میانگین زمان 
 سبز شدن

Mean time of 
emergence  

**0.94  -0.5  **0.8-  *0.7-  **0.8-  **0.9-    

سبز میانگین 
 روزانه شدن

Mean daily 
emergence  

**0.95-  0.3  **0.97  *0.4  **0.98  **0.93  **0.86-  

  دار در سطح یک درصد.معنی **در سطح پنج درصد، دار معنی *
* significant at level 5%, ** significant at level 1%. 

  
این تغییرات سبب تفاوت در مقدار فتوسنتز 

)Bresson et al., 2009) زمان گلدهی ،(Blionis et 

al., 2001گیاهان  کهطوريبه ،شودها می) و اندازه گل
تعداد بیشتري  تر اما باهاي کوچکارتفاعات باال گل

 هستندتر کنند، در نتیجه بذور آنها کوچکتولید می
)Fabbro and Korner, 2004تر ). درواقع ابعاد بزرگ

شدن دانه بر اساس مستعد بودن بذر، در نتیجه بهتر پر
 Tilki and( استهاي محیطی و رویشگاهی عامل

Alptekin, 2005.(  در تحقیقی دیگر روي خصوصیات
 .Fraxinus ornus Subspذر گونه مورفولوژي ب

Cilicica  پروونانس در جنوب ترکیه هشتدر میان، 
بذر  مورفولوژيهاي شاخص نظرکه از  شد گزارش

ها وجود داشت، داري بین پروونانساختالف معنی
طور هبذر، عرض بذر ب مبدأبا افزایش ارتفاع  کهطوريبه

داري کاهش یافت و بیشترین مقدار تنوع در وزن معنی
اما در  ؛)Yilmaz and Tonguc, 2009( شد مشاهدهبذر 

 Fraxinus angustifoliaشده روي گونه تحقیق انجام
 دش گزارشبذر در کشور اسلوونی  مبدأ هشتدر میان 

 گیريفاصله قاعده میوه تا محل اندازه نظرکه فقط از 
 مشاهدهداري بذر اختالف معنی مبدأهايبین  ،عرض آن
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 ظرناز  مبدأها. این شاید به این دلیل باشد که این شد
رار مشابهی ق نسبتبهارتفاع از سطح دریا در وضعیت 

در این تحقیق بیشترین  ).Jarni et al., 2011( داشتند
درصد)،  8/50گنجشک (بذر زبان شدن سبزدرصد 

سپیدار واقع در ارتفاع پایین بود (جدول  مبدأمتعلق به 
و همکاران  Alvaninejad). مطابق با این تحقیق، 4
نیز در تحقیق خود روي گونه بلوط ایرانی  )2010(
)Quercus brantii Lindl. گزارش کردند که مقدار (

ن ارتفاعات پایی مبدأبذر در بذور با  شدن سبزدرصد 
بیشتر از ارتفاعات باال بود. در تحقیقی دیگر روي گونه 

) مشاهده .Q. castaneifolia C.A.Meyمازو (بلوط بلند
پایین از نرخ جوانه هايشد که بذرهاي درشت ارتفاع

زنی و بنیه بیشتري در مقایسه با دیگر بذرها برخوردار 
نتایج این تحقیق که با  )Ali Arab et al., 2009بودند (

گنجشک نیز متأثر از مانی بذر زبانخوانی دارد. زندههم
 با کهطوريبهبذر بود،  مبدأارتفاع از سطح دریاي 

بذر مقدار آن کاهش  مبدأافزایش ارتفاع از سطح دریاي 
). در پژوهشی در جنوب 4داري یافت (جدول معنی

ذر مانی بکشور رومانی گزارش شد که مقدار زنده
 F. angustifoliaو  .Fraxinus ornus Lهاي نهگو

Vahl.  بود)  شدهانجامتترازولیوم  آزمون(که با استفاده از
 Draghici and( مختلف بذر متفاوت بود مبدأهايدر 

Abrudan, 2011(  این  بذر مبدأهايکه البته اختالف بین
تواند ناشی از تفاوت مانی بذر میزنده نظردو گونه از 

که  دلیل این بهبذر باشد،  مبدأهايدر عرض جغرافیایی 
شابهی م نسبتبهارتفاع از سطح دریا در وضعیت  نظراز 

قرار دارند. در این پژوهش همچنین بذور ارتفاع باال در 
 شدن زسباز سرعت  ترپایین هايمقایسه با بذور ارتفاع

روزانه کمتر ولی از میانگین زمان  دنش سبزو میانگین 
). این 4بیشتر برخوردار بودند (جدول  شدن سبز

ر تر (از نظپایین مبدأهايدهد که بذور می موضوع نشان

ارتفاع از سطح دریا) به زمان کمتري براي سبز شدن نیاز 
که  شوددارند و هرچه این زمان کمتر باشد موجب می

و از منابع و شرایط محیط  مستقرشدهگیاهچه زودتر 
  ).Espahbodi et al., 2006( بیشتر استفاده کند

که بذرهاي یک  است شدهگزارشدر اغلب منابع 
، اندآوري شدهمختلف جمع مبدأهايگونه درختی که از 

 زنی متفاوتی خواهند بودهاي جوانهداراي شاخص
)Tilki and Alptekin, 2005 ،Isik, 1986 ،Ali Arab 

et al., 2009 .( یکی از معیارهاي قدرت بذر براي
. استوزن بذر  عبارتی بهزنی، ذخایر بذر یا جوانه

ترین زنی از مهمدرصد و سرعت جوانه طورکلیبه
زنی بذر و استقرار گیاه گذار در جوانهأثیرعوامل ت

این تحقیق . در )Ping et al.,, 2005شوند (محسوب می
 دنش سبزبا سرعت، درصد و میانگین  دانه هزاربین وزن 

داري وجود داشت. اهمیت روزانه همبستگی مثبت معنی
زنی و خصوصیات جوانه دانه هزارارتباط بین وزن 

 است شدهگزارشتوسط محققین مختلفی 
)Neophytou et al., 2007; Drikvand and 

Zolfaghari, 2013; Cordazzo, 2002( .طورکلیبه 
) کمتر باشد، دانه هزارهرچه ذخیرة غذایی بذر (وزن 

زنی بذرها با مشکل مواجه شده و در صورت جوانه
 Baskinخواهند آورد ( وجود بههاي ضعیفی نهال، رشد

and Baskin, 1986 .(وجود بههاي اینکه نهال دلیل به 
مراحل حیاتی  ،بیشتر دانه هزارآمده از بذرهاي با وزن 
کنند و از ذخایر هیدروکربنی خود را بهتر آغاز می

برابر  توانند دربیشتري برخوردارند، بنابراین بهتر می
 دهند نشانعوامل نامساعد محیطی از خود مقاومت 

)Khan, 2003تواند در مورد نتایج این ). این استدالل می
ر بیشت دانه هزارداد بذرهاي داراي وزن  تحقیق که نشان

متعلق به ارتفاعات پایین در مقایسه با دیگر بذرها از 
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زنی بیشتري برخوردار بودند نیز هاي جوانهشاخص
  مصداق داشته باشد.

جه به داد که با تو بنابراین نتایج این تحقیق نشان
 6/31گنجشک (زنی بذر زبانپایین بودن درصد جوانه

است  مختلف بذر) بهتر مبدأهايدرصد در  8/50الی 
هاي زاگرس در منظور جنگلکاري و احیاء جنگلبه

و دیگر مناطق مشابه، بذرها از  پژوهشمحدوده مورد 
مانی و که داراي زنده واقع در ارتفاعات پایین مبدأهاي

آوري شوند. از آنجا بیشتري هستند جمع دانه هزاروزن 
و  دانه هزارداري بین وزن که ارتباط مثبت و معنی

زنی بذر این گونه وجود داشت، هاي جوانهمشخصه
و داراي  دانه هزارآوري بذرهایی با وزن بنابراین جمع

براي  ،ترزنی بیشتر متعلق به ارتفاعات پایینجوانه
هاي جنگلکاري و نیز نگهداري در بانک ژن براي برنامه

  .شوداین گونه توصیه می
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Abstract 
In reforestation programs knowledge of seed morphological and germination characteristics of tree 
species is necessary. This paper aims to investigate the effects of seed source altitude of Fraxinus 
rotundifolia subsp. Rotundifolia on morphological properties, viability and germination traits of it seeds. 
Thus, the seeds of three natural habitats in Boyer-Ahmad were collected and then, cultivated in a 
completely randomized design with three replications. Results indicated that the effects of altitude of 
seed source on the morphological traits, viability and germination traits were meaningful. In Sepidar, 
Vezg and Mahparviz habitats, the one thousand grain weight of ash seeds were given as 66.9, 59.4 and 
59.1 g respectively. Viability of ash seeds in three mentioned habitats was estimated as 95, 90 and 
82.3%. The most and least seed germination amounts given as 50.8 and 31.6% were related to Sepidar 
and Mahparviz seed origins, respectively. Correlation results have demonstrated that the altitude of seed 
source has a negative relationship with more morphological traits, viability, and emergence percent, 
whereas it is of a positive and meaningful relationship with mean of time emergence. Generally, research 
findings put emphasis on the necessity of considering the altitude of seed source and some traits 
including one thousand grain weight and viability in the forestation programs. 

Keywords: Boyerahmad, Fraxinus rotundifolia subsp. rotundifolia, Seed emergence, Viability. 
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