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 چکیده

ها نهال مانی و رشد بیشتربرتر بذر از نظر زنده مبدأکه اغلب برای تعیین  بذر )پرونانس( أآزمایش مبد

این در  زنی بذر است.بررسی جوانهو  های معمول برای ارزیابی کیفی بذرشود، یکی از روشانجام می

( از چهار گرادیان ارتفاعی واقع در .Quercus brantii Lindlایرانی ) بلوط پژوهش بذور سالم از گونۀ

گیری مشخصات مورفولوژیکی بذور، در مخلوطی از خاک پیت آوری شد. پس از اندازهشهرستان بانه جمع

ی و زمین زی تودهزنی و ی شدند. سپس مشخصات جوانهو پرلیت کاشت شده و در شرایط گلخانه نگهدار

نتایج این پژوهش نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دریا روی صفت قطر، گیری شد. ها اندازههوایی نونهال

تر و متر درشت 1550ها نشان داد که بذور ارتفاع دار بود. نتایج مقایسه میانگینطول و وزن بذر معنی

ود. همچنین شاندازة بذر صفتی است که در نتیجۀ سازگاری با شرایط اکولوژیك حاصل میتر هستند. سنگین

متر از سطح دریا  1550در این پژوهش مبدأ ارتفاعی زنی دارد. در نرخ جوانه یتوجهقابل ریتأثبذر  اندازة

 .بهترین مبدأ ارتفاعی برای گونه بلوط ایرانی در منطقه بانه معرفی شد عنوانبه

 *.زنیجوانه درصد ،زنیابعاد بذر، برودار، سرعت جوانه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 نامیده نیز غرب بلوط هایجنگل که زاگرس هایجنگل

-رشته امتداد در کیلومتر 1300 تقریبی طول به شوندمی

 فارس استان تا یغرب جانیآذربا جنوب از زاگرس کوه

 علل از یکی(. Erfanifard et al., 2009) دارند ادامه

 زاگرس هایجنگل در کافی طبیعی زادآوری عدم مهم

 ذرب انتقال برای پرندگان کمبود یا نبود توانمی را

 ذرب بستر نبودن ،هاجنگل در که است طبیعی. دانست

 کمبود و دام چرای خاک، فرسایش اثر در مناسب

 خصوص این در مؤثر عوامل از نیز بذرده مادری درختان

 یك جنگل زادآوری(. Marvi Mohadjer, 2005) است

 رشد و استقرار نتیجه در که است دینامیك فرآیند

 ودشمی افزوده بالغ درختان جمعیت به نوظهور درختان

 یتدریج ریوممرگ اثر در بالغ درختان رفتندست از و

 (.Tahmasebi, 2015) شودمی جبران زمان طول در

 تحقق قابل مصنوعی و طبیعی ةشیو دو به زادآوری

 بذرده درختان باید جنگل طبیعی، روش در. است

 هداشت مناسب رویش شرایط و حاصلخیز خاک مناسب،

 رتصو در. پذیرد انجام طبیعی طوربه زادآوری تا باشد

 درختان یا بذر، کمی یا مناسب شرایط نبودن فراهم

 هک شودمی استفاده مصنوعی زادآوری از غیره و بذرده

 کشت و( بذرکاری) مستقیم کشت شیوه دو به خود

(. Fattahi, 1999) شودمی انجام( نهالکاری) غیرمستقیم

 یهاجنگل یایاح در هاروش نیترمتداول از یکی

 کمبود نظیر مشکالتی وجود .است یبذرکارزاگرس 

 وجود بذردهی، سال تناوب زاد،دانه مادری درختان

 در بذر نگهداری مشکالت و فراوان امراض و آفات

 کیفیت با بذر، تهیه تا است شده سبب مدتیطوالن

 اغلب جنگل احیا و نهال تولید هایبرنامه برای خوب،

 (.Alvaninejad et al., 2009) شود روبرو مشکل با

 اخصش بذر کیفیت ارزیابی در مهم صفات از یکی

-ژگیوی مجموع از عبارت است بذر بنیه. است بذر بنیه

 به را بذر ییکارا و فعالیت ةبالقو سطح که بذر از هایی

 تفاوت. نمایدمی تعیین شدنسبز و زنیجوانه هنگام

 ویژگی بذرها، زنیجوانه و توزیع روی بذر اندازه

 گذاردمی ریتأث حاصله هاینهال نهایت در و هاجوانه

(Kafkaset et al, 2002 .)استقرار  طی بذرها که جاآن از

 روبرو ،است نامساعد بعضاً که طبیعی شرایط با گیاهچه

بز س سرعت ،سبز شدن درصد نظیر صفاتی هستند،

 گیاهچه بنیه شاخص و خشك وزن گیاهچه، طول ،شدن

 داییابت مراحل در بذر بنیه ارزیابی هایشاخص عنوانبه

؛ (Taghvaei, 2008) هستند مطرح عرصه در رشد

 عهتوس و هاجنگل احیای امر در مهمی عامل بذر بنابراین

 از قبل یجنگلکار برنامه هر در. است هاجنگلکاری

 یهایژگیو دیبا درختان، بذر از استفاده و یآورجمع

 یهاروش از یکی. شود شناخته یخوببه هاآن یفیک

 ذرب یزنجوانه یبررس بذر یفیک یابیارز یبرا معمول

 و ودشیم یتلق مهم اریبس یزنجوانه ندیفرآ رایز است

 رد رونیا از است، اهیگ یزندگ کلیس در یاتیح عامل

 جنگل یایاح و یجنگلکار یهابرنامه موفق یاجرا

 ,.Bu et al., 2008 ،Vibekke et al) است تیاهم حائز

2004.) 

 بذر ربرت مبدأ نییتع یبرا اغلب بذر مبدأ شیآزما 

 گیردمیانجام  هانهال شتریب رشد و یمانزنده از نظر

(Yusefzadeh et al., 2005 .)از ارتفاع عامل یطورکلبه 

 هانایگ گسترش کنندهمحدود عوامل از یکی ایدر سطح

 اطنق به بسته رانیا شمال در. است یجنگل درختان و

 گسترش یباال حد البرز یوبلندیپست شکل و مختلف

 حد نیا. دارد نوسان متر 2500 تا 1800 نیب هاجنگل

 باال متر 3000 تا یجنوب غرب و غرب یهاجنگل یبرا

 از طرفی اغلب (.Marvi Mohadjer, 2005) رودیم

 عرض و طول) ییایجغراف عوامل با نهال و بذر صفات
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 یداریمعن یهمبستگ( ایدر سطح از ارتفاع و ییایجغراف

پژوهش . بر اساس (Rawat and Bakshi, 2011) دارند

Mataji صفات بر بذر مبدأ اثر( 2016) همکاران و 

ی بلوط هانهال شیرو و بذور یمانزنده ،یمورفولوژ

 ایارتفاع از سطح در شیبا افزاو  داریمعنایرانی 

 دیگر، پژوهشیدر . یافتمذکور کاهش  اتیخصوص

زنی بذرهای توسکا مشخصات مورفولوژی و جوانه

 متفاوت بود و ارتفاع ییالقی در یك گرادیان ارتفاعی

ذر ب مبدأبهترین  عنوانبهمتر از سطح دریا  1400تا  800

ای مشابه به محل های جلگهجهت پرورش در نهالستان

 ,Hghdust and Akbariniaدر شمال کشور معرفی شد )

2013). Pounders and Fare (2002)  بذور بلوط مناطق

 ارتفاعات، از شدهیآورجمعبا بذور  سهیارتفاع در مقاکم

 بدأم نیترمطمئن در حالت کلی. دارند یشتریب شیرو

 لمح اطراف در طورمعمولبه که است یبوم مبدأ شهیهم

 شودیم افتی یعیطب طوربه یجنگلکار موردنظر

(Marvi Mohadjer, 2005.) 

 Quercus) یرانیا بلوط گونه نکهیا به توجه با

brantii )و یاجتماع-یاقتصاد ،یکیاکولوژ نظر از 

 یهاجنگل در هاگونه نیترارزش با از یکی یحفاظت

-هجوان صفات یبررسپژوهش به این  در ،است زاگرس

 بلوط ایرانی، هاینونهال توده )بیوماس(زیو  زنی بذور

 دهش پرداخته ارتفاع از سطح دریای متفاوت، مبدأبا 

 .است

 هامواد و روش

 برداریبررسی و نمونهمورد  منطقه

 محدوده در کردستان استان غرب در بانه شهرستان 

 عرض و یشرق 46° 15'تا  45° 30'یی ایجغراف طول

 1550 رتفاعبا ا یشمال 36° 15' تا 35° 45' ییایجغراف

بلوط ایرانی  ۀبذور گون. دارد قرار ایدر سطح از متر

(Quercus brantii Lindl. ،)از 1396 زییپا در ،

متر از سطح  1750و  1650، 1550، 1450 ارتفاعات

که روستایی از توابع بخش  دریا در منطقه سیاه حومه

ه هر کالس ازنمشیر شهرستان بانه است، برداشت شد. 

سالم با حداقل  هیپا 10تعداد  یتصادف طوربه یارتفاع

 بقهطچهار  انتخاب شدند. یریبذرگ یمتر فاصله برا 50

 لیۀبودند. کط اقلیمی و خاک مشابه ارتفاعی دارای شرای

متر برداشت سانتی 25تا  20قطری  طبقهبذور از درختان 

 شدند.

 صفات مورد بررسی

بذرها شامل طول و  یشناسختیرابتدا مشخصات 

-ر اندازهمتمیلی دقتبهپهنای بذر با استفاده از کولیس 

گیری و سپس بذور با استفاده از ترازوی دیجیتال با 

 یآورجمع یبذرها توزین شدند. سپس گرم 01/0دقت 

 یدما در یك ماه مدت به ،ییسرما ازین رفع جهت شده

 هر از کاشت زمان در. گرفتند قرار گرادیسانت درجه 4

انتخاب و در  سالم بذر 15 یتصادف طوربه یارتفاع طبقه

و رطوبت  گرادیسانتدرجه  24 یگلخانه )با دما طیشرا

 یهادر گلدان یتصادف کامالً درصد( در قالب طرح  30

 مشابه که تیپرل و تیاز خاک پ یدر مخلوط یکیپالست

 ظورمنبه کاشت از قبل. شدند کشت است یجنگل خاک

 محلول در قهیدق چهار مدت به بذور ،کردنیضدعفون

 .قرار گرفتند تریل در گرم 2 غلظت با لیبنوم کشقارچ

 و هایجنگلکار در زایماریب و یکروسکوپیم یهاقارچ

 هستند، تیاهم حائز یطورکلبه یمصنوع یهاجنگل

 به هاقارچ توسط جنگل یهایماریب از درصد 96 رایز

 قارچ (.Marvi Mohadjer, 2005) دیآیم وجود

Penicillium که است بلوط بذر روی جیرا هایقارچ از 

 یمنف ریتأث یزنجوانه نظر از بلوط بذرهای تیفیک روی

 بذرها یزنجوانه(. Mukherjee et al., 2006) گذاردیم

 120) چهارماهه ةباز كی در و کنترل روزانه طوربه

 خاک، یرو هاجوانه شدن ظاهر با. شد یبررس( روزه

 هایویژگیسپس . شد ادداشتی یزنجوانه خیتار
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زنی، درصد جوانه ةزنی بذرها شامل طول دورجوانه

)رابطۀ  زنی روزانه، میانگین جوانه(1)رابطۀ  زنیجوانه

 ندشدمحاسبه  (3)رابطۀ  زنیو سرعت جوانه (2

(Tabandeh Saravi and Rahimi Nasab, 2017.) 
 (n / N) 100 (1رابطۀ )
 Σ Cpsgt / T (2رابطۀ )
 Σ (ni / ti) (3رابطۀ )
: nشده؛ کاشته ی: تعداد بذرهاNروابط،  نیدر ا که 

 کل طول: Tدوره؛  یدر ط زدهجوانه یبذرها کل تعداد

 یبذرها یزنجوانه درصد: Cpsgt ؛یزنجوانه یدوره

 شروع از پس یروزها تعداد: ti ؛دوره یط در زدهجوانه

 ةباز كی در زدهجوانه یبذرها تعداد: niو  یزنجوانه

 .است tiمشخص  یزمان

 هیفقط در مراحل اول نکهیسپس با توجه به ا

با گذشت  ،کندیم استفاده بذر ةریاستقرار، نهال از ذخ

زی  و برداشت هانونهال ،یزنجوانه خیماه از تار كی

 یوتراز با شهیر و ییهوا اندام. شد یریگاندازهآنها  توده

در دو حالت تر و  (اعشار رقم چهار)با دقت  تالیجید

 در شدن خشك جهت هااندام. ندشد نیتوزخشك 

 72 مدت به گرادیسانت ۀدرج 60 یدما با آون دستگاه

 .قرار گرفتند ساعت

 هاداده لیوتحلهیتجز

از این پژوهش شامل دو گروه  آمدهدستبهاطالعات 

های قبل از کاشت )شامل صفات مورفولوژیکی داده

زنی و های بعد از کاشت )شامل نرخ جوانهبذور( و داده

صفات رویشی( است که برای چهار گرادیان ارتفاعی 

 از نرمال بودن نانیپس از اطمنظر گرفته شده است. در

-Kolomogorovبا استفاده از آزمون  هاپراکنش داده

Smirnov مورفولوژیکی بذور  یپارامترها سهیمقا یبرا

 هیتجز آزمون از مختلف یهاطبقهدر زنی و جوانه

 همراه به( one-way- ANOVA) طرفهكی انسیوار

 نانیدر سطح اطم Duncan یهانیانگیم سهیمقا آزمون

ولی نتایج تجزیه واریانس برای . شددرصد استفاده  5

ه ها ببر این اساس دادهدار نبود. ها معنینونهال زی توده

 هسیمقا انجام جهتدو گرادیان ارتفاعی تقسیم شد و 

 مستقل استفاده شد. Tاز آزمون  هامیانگین ۀگاندو

 SPSS 21 افزارنرم از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز

 گرفت. انجام

 نتایج

 صفات مورفولوژیکی بذور

اثر ارتفاع از سطح دریا بر هر سه صفت قطر، طول و 

(. کمترین مقدار قطر و 1دار بود )جدول وزن بذر معنی

ترین مقدار آنها به متر و بیش 1450ارتفاع  طول بذر به

ترین (. کم2متر اختصاص داشت )جدول  1550ارتفاع 

متر از سطح  1450ترتیب در ارتفاع مقدار وزن بذر نیز به

ترین آن در ارتفاع گرم و بیش 48/16دریا به مقدار 

 (.2)جدول  مشاهده شدگرم  85/24متر به مقدار  1550

 ، طبقه ارتفاعی دومپژوهشبر اساس نتایج این 

تری برخوردار تر و درشتاز بذور وزین متر( 1550)

ترین در هر سه ضعیف متر 1450ارتفاع است. بذور 

 .هستندصفت 
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 یکی بذرژتجزیه واریانس اثر ارتفاع بر صفات مورفولو -1جدول 

Table 1. The effect of altitude on seed morphologic characteristics (ANOVA) 
 صفت

Characteristics 
 منابع تغییر

Source of variation 
 درجۀ آزادی

df 
 مجموع مربعات

SS 
 میانگین مربعات

MS 
F Sig. 

 قطر بذر
Seed diameter 

 جمعیت

Population 
3 173.180 52.727 34.989 0.000 

 خطا

Error 
65 107.240 1.65   

 طول بذر

Seed lenght 

 جمعیت

Population 
3 80.894 20.298 3.204 0.029 

 خطا

Error 
65 411.759 6.335   

 وزن بذر

Seed weight 

 جمعیت
Population 

3 582.237 194.07 35.211 0.000 

 خطا

Error 
65 358.274 5.512   

 
 وزن بذر در ارتفاعات مختلفمیانگین و اشتباه معیار قطر، طول و  -2جدول 

Table 2. Mean value and standard error of seed diameter, length and weight in different altitude 

classes 

 متغیر

Variable 
 طبقات ارتفاعی )متر(
Altitude class (m) 

 میانگین

Average 
 معیار اشتباه

Standard error 

 متر()میلیقطر بذر 

Seed diameter (mm) 

1450 d25.11  ±0.3 
1550 a29.56  ±0.3 
1650 b28.17  ±0.3 
1750 c26.88  ±0.3 

 متر(طول بذر )میلی
Seed length (mm) 

1450 b39.34  ±0.7 
1550 a41.72  ±0.4 
1650 b39.62  ±0.7 
1750 ab40.79  ±0.5 

 بذر )گرم( وزن

Seed weight (gr) 

1450 c16.48  ±0.4 
1550 a24.85  ±0.5 
1650 b20.49  ±0.7 
1750 b19.49  ±0.6 

 

 روزنی بذصفات جوانه

متر از سطح دریا  1550نتایج نشان داد که بذور ارتفاع 

. درصد (3)جدول  کامل جوانه زدند طوربهمتر  1750و 

(. 1)شکل  همه کمتر بودمتر از  1450زنی ارتفاع جوانه

متر  1750متر و  1650ارتفاع روزانه زنی میانگین جوانه

برابر و از بقیه طبقات بیشتر بود این پارامتر در ارتفاع 

ا ین مقدار رمتر نسبت به ارتفاعات دیگر کمتر 1450

 زنی مربوط بهسرعت جوانه بیشترین(. 2)شکل  داشت

 ترین آنو کم متر از سطح دریا 1750و  1650ارتفاع 

بود )شکل  متر از سطح دریا 1450نیز مربوط به ارتفاع 

 یزنروز جوانهدر مورد تعداد  انسیوار هیتجز جینتا(. 3

. کمترین مقدار میانگین تعداد روز بود داریمعن نیز

متر از سطح دریا  1450روز( در ارتفاع  8/30زنی )جوانه

 1550روز( به ارتفاع  88/46مشاهده شد و بیشترین آن )

 (.4متر اختصاص داشت )شکل 
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 بذر زنیجوانهتجزیه واریانس اثر ارتفاع بر صفات  -3جدول 

Table 3. The effect of altitude on seed germination characteristics (ANOVA) 

 صفت
Characteristics 

 منابع تغییر
Source of 

variation 

درجۀ 

 آزادی
df 

مجموع 

 مربعات
SS 

میانگین 

 مربعات
MS 

F Sig. 

 زنیدرصد جوانه

Percentage of germination 

 جمعیت
Population 

3 7.646 2.549 1.246 0.05 

 خطا
Error 

65 132.910 2.045   

 زنی روزانهمیانگین جوانه

Daily average of 

germination 

 جمعیت
Population 

3 1.272 0.424 2/737 0/048 

 خطا
Error 

65 10.117 0.156   

 زنیسرعت جوانه

Germination rate 

 جمعیت
Population 

3 0.000 0.000 2.723 0/039 

 خطا
Error 

65 0.000 0.000   

 زنیجوانه تعداد روز

Days of germination 
 

 جمعیت
Population 

3 2186.06 728.699 1.903 0.049 

 خطا
Error 

65 24888.51 382.9   

 

 
 در ارتفاعات مختلفزنی جوانه درصد -1 شکل

Figure 1. Percentage of germination in different altitude classes 
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 مختلف روزانه در ارتفاعاتزنی جوانهمیانگین  -2شکل 

Figure 2. Daily average of germination in different altitude classes 

 

 
 در ارتفاعات مختلفزنی سرعت جوانه -3 شکل

Figure 3. Germination rate in different altitude classes 

 

 
 در ارتفاعات مختلف زنیجوانهتعداد روز  -4شکل 

Figure 4. Days of germination in different altitude classes 
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 هانونهال تودهزی

بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، وزن تر و خشك اندام 

ارتفاعی نشان داد  داری در دو طبقۀهوایی اختالف معنی

ارتفاعی  وزن تر و خشك ریشه در دو طبقۀ کهیدرحال

 مقدار نیترکم ن،یانگیمداری نداشت. اختالف معنی

 20/1) ایدر سطح از متر 1450 ارتفاع در شهیر تر وزن

متر از سطح  1550مقدار آن در ارتفاع  نیترشیب وگرم( 

گرم( مشاهده شد. درباره صفت وزن خشك  13/2) ایدر

 سطح از متر 1450 ارتفاع یبرا مقدار نیترکم زین شهیر

 1550 ارتفاع یبرا مقدار نیترشیب و( گرم 49/0) ایدر

 وزن مقدار نیترکم. بود( گرم 85/0) ایدر سطح از متر

 ایدر سطح از متر 1750 ارتفاع به مربوط ییهوا اندام تر

 تفاعار مربوط صفت نیا مقدار نیترشیب و( گرم 60/0)

-کم نیهمچن. بود( گرم 92/0) ایدر سطح از متر 1550

 از متر 1750 ارتفاع به ییهوا اندام خشك وزن نیتر

 اعارتف به زین مقدار نیترشیب و( گرم 24/0) ایدر سطح

 داشت اختصاصگرم(  36/0) ایدر سطح از متر 1550

 .(4)جدول 

 

 (1750-1650و  1650-1450در دو طبقه ارتفاعی ) هانهالنو تودهزیمستقل صفات  تی آزمون نتایج -4 جدول

Table 4. Results of independent sample t-test for seedling biomass characteristics in altitude class 

(1450-1650 and 1650-1750) 
 متغیر

Variable 
 طبقات ارتفاعی
Altitude class 

 میانگین

Average 
 معیار اشتباه

Standard error 
t df p 

 ریشه )گرم( تر وزن

Root wet weight (gr) 

1450-1650 1.87 ±0.15 
0.133 63 0.5 

1650-1750 1.72 ±0.14 

 ریشه )گرم( خشك وزن

Root dry weight (gr) 
1450-1650 0.75 ±0.05 

0.405 63 0.186 
1650-1750 0.66 ±0.0.042 

 هوایی )گرم( اندام تر وزن

Stem wet weight (gr) 
1450-1650 0.91 ±0.09 

1.818 63 0.017 
1650-1750 0.64 ±0.062 

 هوایی )گرم( اندام خشك وزن

Stem dry weight (gr) 
1450-1650 0.252 ±0.024 

2.01 

 
63 0.009 

1650-1750 0.2454 ±0.1 

 

 بحث

بندی پوشش گیاهی یا جوامع های طبقهیکی از پایه

سطح دریاست که منجر به جنگلی عامل ارتفاع از 

و  بند، کوهستانیای، میانهای جلگهبندی جنگلتقسیم

ارتفاعات زیاد است. ارتفاع از سطح دریا برای یك 

 هاتننهجنگلبان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا 

یکی از عوامل مهم در تعیین و تفکیك جوامع جنگلی، 

، های مشخصی استوجود یا فقدان درختان یا گونه

بلکه در رابطه با انتخاب گونه برای جنگلکاری نیز از 

مختلف  لیبه دالای برخوردار است. اهمیت ویژه

ها در هر منطقه در اکولوژیك حد باالی گسترش جنگل

 Marvi)شود یك ارتفاع مشخصی متوقف می

mohadjer, 2005.) های روی بذر گونه هاپژوهش نتایج

اندازه  زنی ومختلف، ارتباط متفاوتی را بین درصد جوانه

 Pinusروی بذر  بررسی مثالعنوانبهدهند، بذر نشان می

strobus ذر ب ةزنی با اندازنشان داد که بین درصد جوانه

(. Parker et al., 2006داری وجود ندارد )ارتباط معنی

Zolfaghari ( ن2012و همکاران )گونه ارتباطی یز هیچ

زنی انهوشناسی بذر با خصوصیات جبین صفات ریخت

از  .شان مشاهده نکردنددر سه گونه بلوط مورد بررسی

 های دیگر مانندزنی بذر گونهطرفی بررسی جوانه

 Q. rugosa  وQ. laurina  نیز نشان داد که بذرهای

زنی بهتری برخوردارند تر از قدرت جوانهسنگین

(Broncano et al., 1998در بعضی گونه .) های دیگر
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ار زنی بیشتری برخوردتر از درصد جوانهبذرهای سنگین

که توسط ی پژوهش(. در Karrfalt, 2004نبودند )

Dlamini (2011) ۀروی بذرهای گون Sclero 

caryabirrea که بذرهای  شدمشخص  ،انجام شد

ه سبت بارتفاعات باالتر از ابعاد و وزن بیشتری ن

این با نتایج  ؛ کهتر برخوردارندارتفاعات پایین

-آوریدر بین بذور جمعهمچنین مطابقت دارد. پژوهش

متر  1450شده از ارتفاعات مختلف، بذرهای ارتفاع 

دارای کمترین ابعاد )طول و پهنا( و وزن بودند و 

ه ارتفاعی دید ۀزنی هم در این طبقکمترین درصد جوانه

به دلیل فراهم آمدن  احتماالًتوان اظهار داشت می ؛ کهشد

ریب آن تخ تبعبهشرایط رویشی مناسب و دسترسی و 

متر از سطح دریا و باالتر بذرها  1550کمتر در ارتفاعات 

 کنند.پیدا می یتربزرگابعاد 

 ارتفاع از سطح این پژوهش نشان داد که اثر نتایج

دار بود که یدریا روی صفت قطر، طول و وزن بذر معن

( در 2014و همکاران ) Karimi Hajipamaghبا نتایج 

سه جمعیت دیگر از این گونه مطابقت دارد. نتایج 

متر  1550ها نشان داد که بذور ارتفاع مقایسه میانگین

تر هستند. اندازة بذر صفتی است که تر و سنگیندرشت

ود شدر نتیجۀ سازگاری با شرایط اکولوژیك حاصل می

و عالوه بر شرایط خشکی و رطوبت رویشگاه به 

مواردی از قبیل نیازهای پراکنش، استقرار گیاهچه و 

-Fener, 2000; Jian)رقابت گیاهی نیز مرتبط است 

Xan et al., 2005.) رخ در ن یتوجهقابل ریتأثبذر  ةانداز

رود بذور ارتفاع دوم بنابراین انتظار می؛ زنی داردجوانه

زنی و ارتفاع اول کمترین درصد درصد جوانهباالترین 

 باشند. زنی را داشتهجوانه

 Tabandeh Saravi and Rahimi پژوهشدر 

Nasab (2017)  اثر مبدأ بذر روی صفات طول و وزن

زنی و وزن زنی، میانگین مدت جوانهبذر، سرعت جوانه

 پژوهش مرتبطاین های دار بود که با یافتهریشه معنی

نیز اثر مبدأ بذر روی صفات طول،  پژوهشاست. در این 

زنی، میانگین مدت قطر و وزن بذر، سرعت جوانه

 دار است.زنی و وزن ریشه معنیجوانه

 Haghdust and Akbarinia (2013) پژوهش در

ر و شناسی بذنیز که روی اثر ارتفاع بر صفات ریخت

جام انزنی و رویشی توسکا ییالقی خصوصیات جوانه

نی زداری در میانگین جوانهگرفته بود به نتایج معنی

زنی رسیدند. همچنین اختالف روزانه و درصد جوانه

شناسی ارتفاعات مختلف دار صفات ریختآماری معنی

دو ارتفاع  پژوهشهمین مبدأ بذر نیز وجود دارد. در 

بهترین مبدأ بذر برای توسکا  عنوانبهمتر  1400و  800

تخاب شدند. در این پژوهش نیز مبدأ ارتفاعی ییالقی ان

بهترین مبدأ ارتفاعی  عنوانبهمتر از سطح دریا  1550

 ود.شبرای گونه بلوط ایرانی در منطقه بانه معرفی می

 Deans andپژوهشها همچنین با نتایج این یافته

Harvey (1995) روی بلوط سسیل (Quercus 

sessiliflora) تر های مناطق گرمکه نشان داد بذور مبدأ

 ؛خوانی داردزنند، همتر از مناطق سردتر جوانه میسریع

کمتری جوانه  زمانمدتدر  1450زیرا بذرهای ارتفاع 

بودن ارتفاع محل  تركینزدبه دلیل  تواندیمزدند که 

آوری آن باشد. در پژوهش کاشت بذر با محل جمع

شده از آوریجمع Celtis australisروی بذرهای گونۀ 

متر از سطح  1980تا  550مبدأ بذر )دامنه ارتفاعی  13

دریا( در هندوستان مشاهده کردند که صفات درصد 

 زنیزنی و شاخص جوانهزنی، میانگین زمان جوانهجوانه

 تفاوت داشتداری طور معنیهای بذر بهبین مبدأ

(Singh et al., 2006 .) پژوهشدر Heydari  و همکاران

( که بر روی بذر بنه در طبقات ارتفاعی مختلف 2013)

ن ایاز سطح دریا بررسی شده، نیز به نتیجه مشابه 

شده از سه آوریپژوهش رسیدند، آنها بذرهای جمع

 2100متر از سطح دریا، بین  2100طبقه ارتفاعی کمتر از 

متر از سطح  2500متر و طبقه سوم بیشتر از  2500تا 
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ین ب طرفهكیا بررسی کردند. با تجزیه واریانس دریا ر

متوسط وزن هزار دانه در طبقات ارتفاعی مختلف، به 

این نتیجه رسیدند که ارتفاع از سطح دریا بر بذردهی 

درختان بنه اثر داشته و با کاهش ارتفاع، پوکی بذرها 

، شود. بهترین مبدأ بذر را نیز طبقه ارتفاعی دومبیشتر می

 درصد پوکی بذر بررسیمعرفی کردند. همچنین در این 

های ارتفاعی متر بیشتر از دامنه 2100در ارتفاع کمتر از 

دیگر بود، در این پژوهش نیز طبقه ارتفاعی اول بذرهای 

 ژوهشپتری نسبت به ارتفاعات دیگر داشت. در ضعیف

Eslami ( بر روی بذر توسکا نیز از 2016اران )و همک

و  هایشان رسیدندداری بر ارتفاع بذر در یافتهاثر معنی

 1400متر، ارتفاع  1600تا  50از شش مبدأ ارتفاعی 

شده بهترین مبدأ گیریمتری از لحاظ مشخصات اندازه

پژوهش  نیز از چهار طبقه این معرفی شد. نتیجه 

-نههترین مبدأ بذر برای جواب عنوانبهارتفاعی، طبقه دوم 

شود. بذرهای ها معرفی مینونهال تودهزیزنی و 

 پروتئینی بیشتری برخوردار بوده از ذخیرة تربزرگ

اند دهایجاد کر تربزرگهایی با ابعاد بنابراین نهال است؛

بیشتری هم برخوردار  یزنجوانههمچنین از درصد  و

بودند. از لحاظ مشخصات موفولوژیکی نیز ارتفاع 

متر از سطح دریا دارای قطورترین بذور و ارتفاع  1550

 . از نظرهستندترین قطر بذر متر نیز دارای کم 1450

زنی بذرها نیز ارتفاع میانی از درصد باالیی درصد جوانه

از وضعیت  1550ارتفاعی  بذرهای برخوردار است.

شود که جهت بهتری برخوردار بودند و توصیه می

جنگلکاری و نهالستان از بذرهای این دامنه انتخاب 

 تودهزیزنی، های حاصل نیز از نظر جوانهشوند. نونهال

های ارتفاعی دیگر بود. طبقه تر از دامنهو استقرار قوی

زنی ز جوانهمتر از سطح دریا نی 1750ارتفاعی چهارم، 

 ارتفاعی دوم، وضعیته طبقصددرصد داشتند و پس از 

هایی خود تری داشتند. وجود چنین تفاوتمطلوب

بیانگر تأثیر شرایط اقلیمی بر خصوصیات بذرها و لزوم 

بررسی شرایط محیطی برای انتخاب گیاهان مادری 

 مناسب است.

متر از سطح دریا دارای  1450ارتفاعی اول،  طبقه

زنی اندازه بذر بوده و تعداد روز جوانه نیرتکوچك

بذور از سه طبقه ارتفاعی دیگر نیز کمتر بود، بدلیل اینکه 

آوری آن مشابه بود، ارتفاع کاشت بذور با ارتفاع جمع

زنی بذور این زنی و درصد جوانهولی سرعت جوانه

ذخیره بذر  تر بود.ارتفاع نسبت به سه ارتفاع دیگر پایین

نامیه بذر در این بذور کم بود. برای  عبارتی قوةا بهی

متر از سطح دریا بهتر  1450برداشت بذر از ارتفاع اول 

ور بذ تری انتخاب شود.تر و وزیناست بذرهای درشت

ند. زنی بیشتری داشتتر درصد جوانهتر و بزرگسنگین

روز بلندی و به عبارتی -محل کاشت از نظر روز کوتاهی

زنی نیز مشابه مبدأ برداشت بر جوانه پریود(فتواثر نور )

 (.Mohammadi et al., 2011بذور بود )

دلیل از ارتفاعات باالتر به شدهیآورجمع بذور

اند اما تعداد زنی دیرتری داشتهروزکوتاه بودن جوانه

جوانه زدند. اگر ارتفاع برداشت  شانیبذرهابیشتری از 

زنی روز جوانه اندازةبذر با ارتفاع کاشت آن مشابه باشد 

و  Hamzeh Surakiها با نتایج آید. این یافتهپایین می

انجام  گنجشكزبان ۀ( که بر روی گون2018همکاران )

آنان نیز ارتفاعات نزدیك  پژوهششد مشابه است، در 

 وری را برای کاشت مناسب دانستند.آبه محل جمع
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Abstract 

Seed provenance testing, which is often done to determine the best seed provenance in terms of 

seedlings' survival and growth, is one of the common methods for seed quality evaluation and seed 

germination. In this research, healthy seeds of Quercus brantii Lindl. were collected from four 

altitudinal gradients located in Baneh. After measuring the morphological characteristics of the seeds, 

they were planted in a mixture of pitted and perlite soil and stored in greenhouse conditions. Then, the 

germination characteristics, ground and aerial biomass of seedlings were measured. The results of this 

study showed that the effect of altitude on diameter, length and seed weight was significant. The results 

of the mean comparison showed that the seeds from 1550 m taller and heavier than the others. Seed size 

is a trait that results from compliance with ecological conditions. Also, seed size has a significant effect 

on germination rate. In this research, the origin of altitude of 1550 m was introduced as the best altitude 

for Q. brantii species in Baneh region. 

Keywords: Germination percentage, Germination rate, Iranian oak, Seed size. 
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