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  پژوهش و توسعه جنگل پژوهشی -فصلنامۀ علمی 
  )1396، (249- 262ه ، صفح3، شماره 3جلد 

  
    

  ).Quercus brantii Lindl( یرانیبلوط ا هايبذر و نونهال يو مورفولوژ زنیهاثر مبدأ بذر بر جوان
  
  

  2*آفاق تابنده ساروي و 1نصبرحیمیعارفه 

    
  .رانی، ایزد، یزددانشگاه  ،یعی، دانشکده منابع طبجنگلداريکارشناسی ارشد  -1
  .رانی، ایزد، یزددانشگاه  ،یعی، دانشکده منابع طبيگروه جنگلداراستادیار،  -2

  13/06/96تاریخ پذیرش:       16/03/96تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

 Quercus brantii( هاي بلوط ایرانیزنی و مورفولوژي بذر و نهالبررسی اثر مبدأ بذر بر جوانه براي

Lindl. ،(شش جمعیت شامل: شد. بذر بلوط ایرانی از  تصادفی انجام کامالً آزمایشی در قالب طرح
کردستان، چله کرمانشاه، نوژیان لرستان، کبیرکوه ایالم و دورگ اناري از  سلینسردشت آذربایجان غربی، 

صورت نمونه بذر از هر جمعیت که به 25ابتدا صفات طول و وزن بذر  .انتخاب شد چهارمحال و بختیاري
ژرمیناتور شد. سپس بذرها از هر مبدأ در سه تکرار در  گیريبودند، اندازه شده تصادفی انتخاب کامالً

زنی طی بررسی صفات جوانه براي زدهجوانه بذورتعداد صورت روزانه هو پس از پنج روز ب کشت شدند
هاي حاوي مخلوطی از پیت و پرلیت تعداد سه تا پنج نونهال در گلدان سپس از هر مبدأ .ثبت شد روز 18

ر یقه، تعداد برگ، ها شامل: ارتفاع اندام هوایی، قطروز، صفات رویشی نونهال 30. پس از کشت شدند
داد که اثر مبدأ بذر روي صفات  شد. نتایج تجزیه واریانس نشان گیريوزن اندام هوایی و وزن ریشه اندازه

در  یطورکلبهدار بود. زنی و وزن ریشه معنیزنی، میانگین مدت جوانهطول و وزن بذر، سرعت جوانه
- از شرایط مناسبنوژیان لرستان و سلین کردستان  شده مبدأهاي تولیدبذر و نهال حاضرپژوهش شرایط 

  تري برخوردار بودند.

  .یختیصفات ر ،زنیجوانه ،یتیجمع نیمبدأ بذر، تنوع ب ،یرانیبلوط ا هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                                         
  :tabandeh@yazd.ac.irEmail                                        نویسنده مسئول: *
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 مقدمه

با بیش  Fagaceae ةاز خانواد )Quercus( جنس بلوط
خانواده را تشکیل ترین جنس این گونه، بزرگ 600 از

هاي اي بوده و در جنگلبلوط، درختی دولپه .دهدمی
گیاهان . شمالی گسترش دارد کوهستانی نیمکره ۀمعتدل

 یجنسهاي تکپایه بوده و داراي گلاین جنس یک
-متر می 30-20 ارتفاع درخت بلوط گاهی به. هستند

  ).Fatahi, 1995رسد (
هاي شاخصبا افزایش ارتفاع از سطح دریا 

یابند که شامل کاهش فشار هوا، اقلیمی تغییر می
کاهش درجه حرارت، افزایش تشعشع خورشیدي و 

 يزیحاصلختابش حرارتی در شب، همچنین تغییر در 
 اشعهرویش و افزایش  ةخاك، سرعت باد، طول دور

UV-B )Korner, 2007 (و نیز خشکی خاك )Grace 

et al., 2002 ،Danby and Hik, 2007( این . است
 Blionis et(دهی تغییرات سبب تفاوت در زمان گل

al., 2001(میزان فتوسنتز ، )Bresson et al., 2009 ( و
گیاهان ارتفاعات باال  کهيطوربه ،شودها میگل ةانداز
کنند و تر اما با تعداد بیشتري تولید میهاي کوچکگل

 Fabbro and( تر استکوچک بذور آنهادر نتیجه 

Korner, 2004 .(هاي مناطق از طرف دیگر نهال
درختی  در خطهاي واقع نهال خصوصبهارتفاعی باال 

شرایط محیطی معموالً داراي  سخت بودندلیل به
باشند تا بتوانند آب و مواد اي بهتري میسیستم ریشه

و در ) Korner, 1998( دکننغذایی را بهتر جذب 
 ی باال استها به سرما و خشکنتیجه مقاومت آن

)Blödner et al., 2005(.  
کاهش اندازه و وزن بذر با افزایش ارتفاع از 

برخی از سطح دریا همیشه یک اصل نیست، در 
 Boulli et al., 2001 ،Blionis( افزایش ها،پژوهش

and Vokou, 2002(  کاهش برخی دیگر،و در 
)Totland and Birks, 1996 (است و  شده نشان داده

، Kaya and Temerit, 1994( نیز بدون تغییردر برخی 
Gera et al., 2000( بوده است.  

بذر و صفات رویشی  مبدأتغییرات  پژوهشیطی 
در  Pinus wallichiana هاي طبیعینهال در جمعیت

که اکثر صفات بذر و نهال  گزارش شدبررسی و هند 
طول و عرض جغرافیایی و ( با عوامل جغرافیایی

دار دارند همبستگی معنی) دریاسطح  ارتفاع از
)Rawat and Bakshi, 2011 پژوهش). همچنین در 

 Quercusکه بذرهاي  مشخص شددیگر 

leucotrichophora از  ،شده از هفت منطقهآوريجمع
مانی ها و زندهصفات مورفولوژي بذر، رویش نهال نظر

 ,.Nautiyal et al(داري داشتند با هم تفاوت معنی

در فنالند، با عنوان اثر عرض  پژوهشیدر  ).2000
 Betula pendula ۀجغرافیایی مبدأ بذر بر روي گون

هاي داري در رویش نهالکه تفاوت معنی گزارش شد
-هاي جغرافیایی باال و پایین وجود دارد و نهالعرض

واقع در عرض جغرافیایی بذر هاي مبدأهاي حاصل از 
-Vihera(رند تر و ارتفاع بلندتري داباال رشد سریع

Aarnio and Heikkila, 2006.(  پژوهشیهمچنین در 
 نۀگوبذر هاي مبدأبا عنوان بررسی تغییرات 

Podocarpus totara سال  11 مبدأ بذر طی 36 در
پس از کاشت نیز به این نتیجه رسیدند که میانگین 

هاي مختلف مبدأهاي حاصل از ارتفاع و قطر نهال
اما همبستگی منفی با  ،داشتندداري باهم تفاوت معنی

عرض جغرافیایی و همبستگی مثبت با میانگین دماي 
  .)Bergin et al., 2008( مشاهده شدتابستان مبدأ بذر 

 ۀها بر روي مبدأهاي مختلف گونپژوهش
Podocarpus totora )Bering and Kimberley, 

 ۀو گون) Zhang et al., 2010( نراد ۀگون ،)1992
Pinus caribaea var hondurensis Barr. )Salazar, 

از  آمدهدستبههاي دادند که نهال نشان )1983
و رویش بهتري  سبز شدنارتفاعات باال از درصد 
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تر هاي حاصل از بذور ارتفاعات پاییننسبت به نهال
بر روي خصوصیات  پژوهش .برخوردار بودند

که از سه  Quercus aucheri ۀبذر گون یمورفولوژیک
داد که صفات  شده بود، نشان آوريمبدأ مختلف جمع

؛ بوده استمتفاوت  مبدأداري در سه طور معنیبذر به
هاي بذر و مشخصه ةداري بین اندازاما همبستگی معنی

 ,Tilki and Alptekinزنی وجود نداشت (جوانه

که  شده است گزارشهمچنین در این ارتباط  .)2005
سبز بذر، درصد  ةداري روي اندازمبدأ بذر اثر معنی

 ۀهاي گونو ارتفاع نهال سبز شدن، میانگین مدت شدن
Quercus dentate داشته است )Masaka, 2003(.  در

مبدأ بذر  20هاي حاصل از تحقیقی دیگر روي نهال
که مبدأ بذر  مشخص شد Dalbergia sissoo ۀگون

هاي ها، تعداد جوانهاع نهالداري روي ارتفثیر معنیأت
 Devagiri et( داشته استها نهال تودهزيهر نهال و 

al., 2007.( براي بررسیشده در تحقیق انجام 
 بذر )،Quercus brantii(مورفولوژیکی بلوط ایرانی 

درخت از دو جهت شمالی و جنوبی و از چهار  33
 متر، 1700تا  1200متر،  1200تا  700طبقۀ ارتفاعی (

متر از سطح  2700 تا 2200 متر و 2200 تا 1700
-جمعهاي استان کهگیلویه و بویراحمد دریا) از جنگل

آوري و مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق 
ضرب طول وزن بذر، طول بذر و حاصل مشخص شد

 یابددر پهناي بذر با افزایش ارتفاع کاهش می
)Zolfaghari et al., 2009.(  

داد  نشان گنجشکزبان ۀگون رويدیگر  پژوهش
 ظاهري، هايشاخص روي بذر مبدأ ارتفاع اثر که

درنهایت بود.  دارمعنی بذر سبز شدن و مانیزنده
 هايجنگل احیاء و جنگلکاري منظوربه شد هیتوص

 مشابه، مناطق دیگر و موردپژوهش ةدرمحدود زاگرس

 داراي که پایین ارتفاعات در واقع از مبدأهاي بذرها

آوري جمع هستند بیشتري دانه هزار وزن و مانیزنده
  ).Alvaninejad and Ebadianinejad, 2017شوند (

-جوانه هايویژگی بر بذر مبدأ اثر نتایج بررسی

 Amygdalusتنگرس ( ۀگون نونهالی صفات و زنی

lycioides (أاثر مبدداد  شوري نشان تنش شرایط در 
 و طول بذر، ۀبنی زنی،جوانه نرخ صفات يبر رو بذر

دار معنی چهریشه خشک و وزن تر چه،ساقه وزن تر
 مبدأ شور،آب تنش بدون شرایط در عالوهبهبود. 

 بهتري انتخاب بررسی هاي موردمبدأ بین از اردستان

  ).Tabandeh Saravi et al., 2016است (
 Quercus brantii بلوط ایرانی با نام علمی

Lindl.  ،اجتماعی و  -اقتصادياز نظر اکولوژیکی
ها است که بیش از ترین گونهحفاظتی یکی از با ارزش
هاي غرب ایران (زاگرس) را نیمی از مساحت جنگل

 افتهی بیتخرتواند در احیا مناطق و می داده لیتشک
). Alvaninejad et al., 2010( کند فایااي نقش عمده

هاي جنس این گونه گسترش وسیعی در بین گونه
رویشی زاگرس دارد و در حال حاضر  ةدر حوزبلوط 
سیلوانا در آذربایجان غربی تا ارتفاعات جنوبی  ةاز در

روستاهاي دادنجان و چنارسوخته شهرستان فیروزآباد 
-Jazirehi and Ebrahimi( فارس گسترش دارد

Rostaghi, 2003.(  
مناسب براي تهیۀ  بررسی تنوع و تعیین رویشگاه

هاي در این محدودة وسیع ازجنگل این گونه بذر
در نظر  پژوهشاین  رواز این .زاگرس، ضروري است

دارد با بررسی برخی از صفات مورفولوژیک بذر و 
بلوط ایرانی را در بین  ۀنهال، تنوع مورفولوژیکی گون

هاي آن بررسی کند. همچنین ارتباط برخی از جمعیت
سطح دریا بر ویژه ارتفاع از هاي جغرافیایی بهویژگی
زنی و صفات مورفولوژي بذر و نهال این گونه جوانه

  ارزشمند را مورد بررسی قرار دهد.
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  هامواد و روش
 ۀبذر بلوط ایرانی از شش جمعیت در طول دامن

هاي زاگرس شامل: سردشت پراکنش آن در جنگل
کردستان، چله کرمانشاه،  سلینآذربایجان غربی، 

م و دورگ اناري نوژیان لرستان، کبیرکوه ایال
صورت به 1394 آذرماهچهارمحال و بختیاري در اوایل 

و پس از انتقال به آزمایشگاه  شد يآورجمعتصادفی 
منابع طبیعی دانشگاه یزد و خروج  دانشکدهشناسی گیاه

بذور از پیاله، ابتدا صفات مورفولوژي بذر شامل: طول 
ترازوي متر و وزن بذر با بذر، با کولیس برحسب میلی

 25گرم بر روي  01/0دیجیتال برحسب گرم با دقت 
 تصادفی انتخاب صورت کامالًبذر از هر جمعیت که به

  شد. گیريشده بودند، اندازه
تایی بذر در  25سه تکرار  بذر، سپس از هر مبدأ

فتوپریود  گراد ودرجه سانتی 25دماي  باژرمیناتور 
 دکشت ش تاریکیساعت  16شنایی و ساعت رو شش

)Rhtian et al., 2016(زنی خروج ریشه. معیار جوانه-

زنی پس از پنج روز جوانه .گرفته شدچه در نظر 
-هروز، ب 18 به مدتزنی و تا اتمام جوانه شروع شد

در هر بازدید  .قرار گرفتبازدید صورت روزانه مورد 
زنی، پس از اتمام جوانه .ثبت شدزده جوانه بذورتعداد 

هاي تعداد سه تا پنج نونهال در گلدان بذر،أ از هر مبد
به و  کشت شدندحاوي مخلوطی از پیت و پرلیت 

قرار حدود یک ماه تحت مراقبت و آبیاري  مدت
. سپس صفات )Rashtian et al., 2016( گرفتند

کش ها شامل: ارتفاع اندام هوایی (با خطرویشی نونهال

 متر)، قطر یقه (با کولیس برحسببرحسب سانتی
متر)، تعداد برگ، وزن اندام هوایی و وزن ریشه میلی

 .ندشد گیري(با ترازوي دیجیتال برحسب گرم)، اندازه
میانگین  و زنیبراي محاسبه درصد و سرعت جوانه

  د:شه هاي زیر استفاداز رابطهترتیب بهزنی مدت جوانه
퐸푟  )1رابطه ( =

푛
푁
∗ 100 

퐸푆  )2رابطه ( =
푛
푡

 

푀푡푒  )3رابطه ( = (n . t )/푛 

ي تعداد بذرها nزنی، درصد جوانه Erکه در آنها، 
-کل بذرهاي کشت تعداد N، در طول دوره زدهجوانه

-ي جوانهتعداد بذرها inزنی، سرعت جوانه ES، شده

تعداد روزهاي  itمشخص،  زمانی ۀدر یک فاصل زده
-میانگین مدت جوانه Mteو  زنیجوانهشروع بعد از 

 ,Alvaninejad and Ebadianinejad( استزنی 

2017.(  
  هاداده لیوتحلهیتجز

هاي مربوط به آماري داده لیوتحلهیتجز براي
زنی و مورفولوژي مورفولوژي بذر، صفات جوانه

-بودن توزیع داده طور جداگانه، ابتدا نرمالهها، بنونهال

-ها در هر سري داده توسط آزمون کلموگروف
بذر  أبررسی اثر مبد براي. سپس شد یبررساسمیرنوف 

واریانس صورت  ۀ، تجزیبررسیبر صفات مورد 
ها از آزمون چند بندي میانگینگرفت و براي گروه

با  هالیوتحلهیتجز ۀ. کلیاستفاده شداي دانکن دامنه
  .انجام شد SASافزار استفاده از نرم
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  هاآوري بذرجمع أمشخصات مبد -1ل جدو
Table1. Seed sources characteristics 

  شماره
Number  

  استان
Province  

  رویشگاه
Site  

 حوزه
 جنگلی
Forest 

طول 
  جغرافیایی

Longitude 

عرض 
  جغرافیایی
Latitude  

ارتفاع از سطح 
  دریا (متر)

Altitude (m) 

  آذربایجان غربی  1
West Azarbaijan 

  ارومیه
Urmia  

  سردشت
Sardasht 

 
45° 16′ 17″ 

 
36° 15′ 45″ 

 
1550 

  کردستان  2
Kurdistan  

  مریوان به پاوه
Marivan to Pave  

  سلین
Selin  

46° 19′ 21″ 35° 13′ 31″ 1200  

  کرمانشاه  3
Kermanshah  

  غرب گیالن
Gilan-e Gharb  

  چله
Chele  

45° 78′ 46″ 33° 92′ 91″ 1440  

4  
 چهارمحال و بختیاري
Chaharmahal and 

Bakhtiari  

 شهرکرد
Shahrekurd  

  دورگ اناري
Dorag 
anari  

47° 37′ 53″ 35° 80′ 53″ 1800 

  لرستان  5
Lorestan  

  آبادخرم
Khoramabad  

  نوژیان
Nojhian  

48° 31′ 30″ 33° 15′ 30″ 2181  

  ایالم  6
Ilam  

 به آبدانان دره شهر
Dareshahr to 

Abdanan  

 کبیرکوه
Kabirkooh  

47° 45′ 00″ 32° 55′ 00″ 2000 

 
  تایجن

 نتایج صفات مورفولوژي بذر

و وزن بذر در سطح اثر مبدأ بذر بر هر دو صفت طول 
بر اساس نتایج  ).2دار بود (جدول یک درصد معنی

ترین مقدار طول بذر در مبدأ سردشت ، کم2جدول 
ترین متر و بیشمیلی 60/28آذربایجان غربی به مقدار 

متر میلی 35/54آن در مبدأ نوژیان لرستان به مقدار 
ترین مقدار وزن ). همچنین کم1(شکل  مشاهده شد

ترتیب در مبدأ دورگ اناري چهارمحال و بذر به
 637/7و  336/7بختیاري و چله کرمانشاه به مقدار 

ترین آن در مبدأ سلین کردستان به مقدار گرم و بیش
  ).2(شکل  مشاهده شدگرم  09/19

 زنی بذرنتایج صفات جوانه

دار نبود زنی معنیاثر مبدأ بذر روي صفت نرخ جوانه
زنی و میانگین مدت جوانهاما بر روي صفات سرعت 

  ).3داشت (جدول  دارثیر معنیأزنی تجوانه
 

  ت مورفولوژي بذراصف اثر مبدأ بذر بر تجزیه واریانس -2ل دوج
Table 2. ANOVA table of seed sources effect on seed morphological characteristics 

  صفت
Characteristics 

  منابع تغییر
Source of variation  

  درجۀ آزادي
df 

  مجموع مربعات
SS 

  میانگین مربعات
MS 

F  Sig.  

  طول بذر
Seed length 

  جمعیت
 Population  

5  14217.523  2843.504  76.00 <0.0001 

  خطا
 Error  

149 5574.899 37.415   

  وزن بذر
Seed weight 

  جمعیت
Population 

5  2179.481 435.896 56.03 <0.0001 

  خطا
 Error  

149 1159.110 7.779   
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 -3سلین، کردستان،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1( بلوط ایرانی طول بذر ر میانگیناثر مبدأ بذر بنمودار مقایسه  -1شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان -5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه، 
Figure 1. Comparison of seed sources effect on mean length seed of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 

 

 
 -3سلین، کردستان،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1( یرانیابلوط وزن بذر  میانگین اثر مبدأ بذر برنمودار مقایسه  -2شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان -5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه، 
Figure 2. Comparison of seed sources effect on mean weight seed of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 

  
  بذر زنیجوانهت اصف اثر مبدأ بذر بر واریانس هیتجز -3 جدول

Table 3. ANOVA table of seed sources effect on germination characteristics 
  صفت

Characteristics 
  منابع تغییر

Source of variation  
  درجۀ آزادي

df 
  مجموع مربعات

SS 
  میانگین مربعات

MS 
F  Sig.  

 زنینرخ جوانه
Seed length 

  جمعیت
 Population  

5  0.256  0.051  0.82 0.5565 

  خطا
 Error  

12 0.746 0.062   

  زنیسرعت جوانه
Seed weight 

  جمعیت
Population 

5  21.888 4.377 3.90 0.0248 

  خطا
 Error  

12 13.460 1.121   

  زنیجوانه میانگین مدت
Germination time 

  جمعیت
Population  

5 248.230 49.646 3.70 0.0295 

  خطا
 Error  

12 161.154 13.429   
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ترین مقدار داد که کم مقایسات میانگین نیز نشان
زنی مربوط به مبدأ دورگ اناري سرعت جوانه

ترین مقدار آن ) و بیش34/0چهارمحال و بختیاري (
) بود (شکل 23/3نیز مربوط به مبدأ نوژیان لرستان (

زنی ترین مقدار میانگین مدت جوانهکمهمچنین ). 3
ترین ) و بیش46/3نیز مربوط به مبدأ نوژیان لرستان (

مقدار آن در دورگ اناري چهارمحال و بختیاري 
 ).4(شکل  مشاهده شد) 15/15(

 هانتایج صفات رویشی نهال

دار بود اما اثر مبدأ بذر روي صفت وزن ریشه معنی
روي صفات قطر یقه، وزن اندام هوایی، تعداد برگ و 

 ).4دار نبود (جدول معنی ارتفاع اندام هوایی

 

 
سلین،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت - 1( زنی بلوط ایرانیجوانه سرعتمیانگین بر اثر مبدأ بذر نمودار مقایسه  -3شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان -5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه،  -3کردستان، 
Figure 3. Comparison of seed sources effect on mean germination rate of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 

 

 
سلین،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1( زنی بلوط ایرانیجوانه میانگین مدتاثر مبدأ بذر بر نمودار مقایسه  -4شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان -5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه،  -3کردستان، 
 Figure 4. Comparison of seed sources effect on mean germination time of Quercus brantii (1- 

Sardasht, West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal 
and Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 

 
ترین مقدار سات میانگین، کمبر اساس نتایج مقای

وزن اندام هوایی مربوط به مبدأ دورگ اناري 
ترین مقدار بیشو  گرم) 34/0چهارمحال و بختیاري (

گرم)  73/0این صفت مربوط به مبدأ نوژیان لرستان (

-کمنیز مقدار وزن ریشه در رابطه با ). 5بود (شکل 

-گرم) و بیش 62/0مبدأ کبیرکوه ایالم ( مقدار درترین 

گرم)  83/1مبدأ نوژیان لرستان ( درترین مقدار آن 
ترین مقدار تعداد ). همچنین کم6(شکل  مشاهده شد
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برگ به مبدأ دورگ اناري چهارمحال و بختیاري و 
بود مربوط ترین آن نیز به مبدأ نوژیان لرستان بیش

مبدأ  بهم هوایی ترین مقدار ارتفاع اندا). کم7(شکل 

این ترین مقدار متر) و بیشسانتی 37/9کبیرکوه ایالم (
متر) سانتی 37/22مبدأ نوژیان لرستان ( بهنیز  صفت

  ).8(شکل  اختصاص داشت
  

  هانونهالرویشی ت اصف اثر مبدأ بذر بر واریانس هیتجز -4 جدول
 Table 4. ANOVA table of seed sources effect on new seedling traits 

  صفت
Characteristics 

  منابع تغییر
Source of variation  

  درجۀ آزادي
df 

  مجموع مربعات
SS 

  میانگین مربعات
MS 

F  Sig.  

 ییوزن اندام هوا
Stem weight 

  جمعیت
 Population  

5  0.517  0.103  1.71 0.1697 

  خطا
 Error  

24 1.448 0.060   

  شهیوزن ر
Radicle weight 

  جمعیت
Population 

5  6.263 1.252 2.64 0.0489 

  خطا
 Error  

24 11.399 0.474   

 تعداد برگ
Leaf number 

  جمعیت
Population  

5 124.413 24.882 2.44 0.0632 

  خطا
 Error  

24 244.386 10.182   

  ارتفاع اندام هوایی
Stem height 

  جمعیت
Population  

5 410.538 82.107 2.35 0.0716 

  خطا
 Error  

24 838.382 34.932   

 قطر یقه
Collar diameter  

  جمعیت
Population  

5 0.063 0.012 0.38 0.8544 

  خطا
 Error  

24 0.794 0.033   

 

 
سلین،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1( بلوط ایرانی وزن اندام هوایی میانگین اثر مبدأ بذر برنمودار مقایسه  -5شکل 

کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان -5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه،  -3کردستان،   
 Figure 5. Comparison of seed sources effects on mean stem weight of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 
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سلین، کردستان،  - 2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1( بلوط ایرانی وزن ریشهمیانگین اثر مبدأ بذر بر نمودار مقایسه  -6شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان - 5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه،  -3
Figure 6. Comparison of seed sources effects on mean radicle weight of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 

  

 
سلین، کردستان،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1ی (بلوط ایران تعداد برگمیانگین اثر مبدأ بذر بر نمودار مقایسه  -7شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان - 5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه،  -3
Figure 7. Comparison of seed sources effects on mean leaf number of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 

    

  
سلین،  -2آذربایجان غربی،  ،سردشت -1( بلوط ایرانی ارتفاع اندام هوایی میانگین اثر مبدأ بذر برنمودار مقایسه  -8شکل 

  کبیرکوه، ایالم) -6 لرستان و ،نوژیان -5رگ اناري، چهارمحال و بختیاري، دو -4چله، کرمانشاه،  -3کردستان، 
Figure 8. Comparison of seed sources effects on mean stem height of Quercus brantii (1- Sardasht, 

West Azarbaijan, 2- Selin, Kurdistan, 3- Chele, Kermnshah, 4- Dorag anari, Chaharmahal and 
Bakhtiari, 5- Nojhian, Lorestan, 6- Kabirkooh, Ilam) 
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  بحث
اثر مبدأ بذر روي داد که  نشان این پژوهشنتایج 

 که با نتایج دار بودصفت طول و وزن بذر معنی
Karimi Hajipamagh ) در سه 2014و همکاران (

جمعیت دیگر از این گونه مطابقت دارد. نتایج 
سلین کردستان با  أداد که مبد مقایسات میانگین نشان

متر) بذرهاي  1200ترین ارتفاع از سطح دریا (کم
نوژیان  أتري داشت و پس از آن مبدتر و سنگیندرشت

متر) از این نظر برتر  2181لرستان با باالترین ارتفاع (
سازگاري با  ۀبذر صفتی است که در نتیج ةبود. انداز

شود و عالوه بر شرایط شرایط اکولوژیک حاصل می
قبیل نیازهاي  خشکی و رطوبت رویشگاه به مواردي از

ه و رقابت گیاهی نیز مرتبط پراکنش، استقرار گیاهچ
  ).Fener, 2000; Jian-Xan et al., 2005( است

اثر مبدأ بذر روي صفت ، پژوهشطبق نتایج این 
اما روي صفات سرعت  ،دار نبودزنی معنینرخ جوانه

در  .دار بودزنی معنیزنی و میانگین مدت جوانهجوانه
-آوريکه بذرهاي جمع شده است گزارشاغلب منابع 

ها یا ارتفاعات مختلف، از أیک گونه، از مبدشده 
تولید متفاوتی برخوردار  بازدهزنی، رشد و جوانه
 ;Todaria and Negi,1995; Isik, 1986( هستند

Chauhan et al, 1996 .(ویژه روي چنین تغییراتی به
زنی بذور و دیگر صفات در نه جمعیت گونۀ جوانه

تحت شرایط متناوب  )Juniperus procera(ارس 
 Mamo et( شده است مشاهدهنوري آزمایشگاه، نیز 

al., 2006.( هاي پژوهش بر این نتایج همچنین با یافته
زاگرس جنوبی  در حوزة روي بذور بلوط ایرانی

)Alvaninejad et al., 2010( ،همچنین مطابقت دارد .
در پژوهش اثر مبدأ بذر و پرایمینگ بر روي بلوط 

دو جمعیت استان فارس، بذور ارتفاع باالتر در ایرانی 
زنی کمتر مقایسه با بذور ارتفاع پایین از سرعت جوانه

زنی بیشتر برخوردار بودند. این نشان و مدت جوانه

تر) به زمان تر (پاییندهد که بذور مبدأهاي گرممی
زنی نیاز دارند و هرچه این زمان کمتري براي جوانه

شود که گیاهچه زودتر مستقر تر باشد موجب میکم
شده و از منابع و شرایط محیط بیشتر استفاده کند 

)Espahbodi et al., 2006ها همچنین با ). این یافته
روي بلوط  Deans and Harvey (1995)نتایج تحقیق 

داد بذور  که نشان )Quercus sessiliflora( سسیل
ي مبدأهااز  ترتر) سریعهاي جنوبی (مناطق گرممبدأ

خوانی دارد. زنند، همشمالی (مناطق سردتر) جوانه می
ثیر أدیگر دریافت که مبدأ بذر ت پژوهشگرهمچنین 

زنی، زنی (درصد جوانهدار روي صفات جوانهمعنی
 ,( داشته استزنی) زنی و توانایی جوانهسرعت جوانه

2005.Ginwal et al.(  ۀروي بذرهاي گون پژوهشدر 
Celtis australis مبدأ بذر  13شده از آوريجمع

متر از سطح دریا) در  1980تا  550(دامنه ارتفاعی 
زنی، هندوستان مشاهده کردند که صفات درصد جوانه

زنی بین زنی و شاخص جوانهمیانگین زمان جوانه
 Singh( تفاوت داشتداري طور معنیهاي بذر بهمبدأ

et al., 2004 .( در این ارتباط در تحقیقی روي
 گزارش شدپی، سیسیبلوط میمبدأهاي مختلف بذر 

تر) داراي هاي با منشأ بذور مناطق جنوبی (گرمکه نهال
هاي با منشأ بذور مناطق رشد بیشتري نسبت به نهال

). Cecil and Fare, 2002(شمالی (سردتر) بودند 
 نیز روي کاج بروسیا Isik (1986) هايپژوهش

)Pinus brutia ( وYosefzadeh ) 2007و همکاران( 
داد که  نیز نشان )Acer velutinumپلت (گونۀ روي 

زنی بذور مبدأ ارتفاعات باالتر (سردتر) داراي جوانه
تري در مقایسه با بذور هاي کوچککمتر بوده و نهال

این  تر) تولید کردند.مبدأ ارتفاعات پایین و میانی (گرم
خوانی ایالم هم أنتایج با نتایج تحقیق حاضر در مبد

ترین ارتفاع، کبیرکوه ایالم نیز با بیش أدارد، زیرا در مبد
ترین میانگین مدت زنی و بیشترین سرعت جوانهکم
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ترین اما در مبدأ لرستان با بیش؛ مشاهده شدزنی جوانه
میانگین ترین زنی و کمترین سرعت جوانهارتفاع، بیش
زنی و در مبدأ دورگ اناري در چهارمحال مدت جوانه

ترین سرعت ترین ارتفاع، کمو بختیاري نیز با کم
 ،زنیترین میانگین مدت جوانهزنی و بیشجوانه

تواند شرایط . دلیل این امر میمشاهده شدمغایرت 
رویشگاهی بسیار مطلوب در رویشگاه نوژیان لرستان 

دلیل ارتفاع باال کمتر تحت به أدباشد. همچنین این مب
  .داشته استتخریب و دسترسی دام و انسان قرار 

 أداد که مبد نتایج آنالیز واریانس همچنین نشان
دار و روي بقیه بذر تنها روي صفت وزن ریشه معنی

دار نبود. این در حالی است صفات رویشی نهال معنی
صفات رویشی  بیشترها را از نظر که آزمون دانکن نهال

 ،بندي کردهاي مختلفی گروهدر گروه بررسیمورد 
ترین وزن اندام هوایی و تعداد برگ بیش که يطور

نوژیان لرستان و پس از آن سلین  أمربوط به مبد
دورگ اناري  أترین این صفات در مبدکردستان و کم

ترین وزن ریشه و در چهارمحال و بختیاري بود. بیش
نوژیان لرستان پس از  أهوایی نیز در مبدارتفاع اندام 

 أترین این صفات در مبدآن سلین کردستان و کم
 Karimi تحقیق . نتایجمشاهده شدکبیرکوه ایالم 

Hajipamagh ) همچنین نتایج  ،)2014و همکاران
 Vihera-Aarnioگونۀ توس توسط  يبر روتحقیق 

and Heikkila (2006) هایی که در مبدأداد که  نشان
و ارتفاع  تند رشدترندهاي باالتر هستند، رضع

 ۀشده در مورد گونبلندتري دارند اما نتایج گزارش
dentate Quercus هاي جنوبی مبدأداد که  نشان

  .)Masaka, 2003رویش بیشتري دارند (
توان میاین پژوهش در نهایت و بر اساس نتایج 

زنی تر جوانهتر و وزیناظهار داشت که بذور درشت
کنند که تولید می يتند رشدترهاي تر و نهالسریع

 این گونهوري بذر آشود این مسئله در جمعتوصیه می
جدي قرار گیرد. بر این  موردتوجهمنظور تولید نهال به

مورد مبدأهاي بذر توان گفت که از میان اساس می
نوژیان لرستان و  أاین تحقیق، مبد شرایط در بررسی

تر نیز تر و سنگینبذور درشت ازکه سلین کردستان 
تري و مطلوب تند رشدترهاي برخوردار بودند، نهال

 کردند.تولید 
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Abstract 
To investigate effect of seed source on germination and seed and seedlings morphological 
traits of Quercus brantii lindl., a factorial experiment in a completely randomized design was 
considered. Seeds were selected of six populations including: Sardasht in West Azarbayejan, 
Selin in Kordestan, Chele in Kermanshah, Nojhian in Lorestan, Kabirkoh in Ilam and Dorag-
Anari in Chaharmahalo Bakhtiari. At First, seed length and seed weight of 25 sample seeds 
from each population were measured. Then seeds were planted in three replications in 
germinator. After 5 days, to investigate germination characteristics, every day, number of 
germinated seeds were counted during 18 days. Then 3 to 5 seedlings of each seed sources 
was planted in peat and perlite. After 30 days, growth parameters such as height shoot, collar 
diameter, leaf number, shoot and root weights were measured. The analysis of variance results 
showed that the effect of seed source on seed length, seed weight, germination speed, 
germination time and root weight were significant. Generally, in the condition of present 
study, seeds and seedlings of Nojhian in Lorestan and Selin in Kurdistan were more suitable. 

Keywords: Germination, Morphological traits, Persian oak, Provenance, Variation between 
populations. 
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