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) Quercus castaneifolia(بررسي ميزان جوانه زني بذر گونه بلوط بلندمازو

 تحت تاثير دماها و زمان هاي مختلف نگهداري بذر

4،  مهندس فالح3، دكتر سيد محسن حسيني2، مهندس مريم مالشاهي1مهندس افسانه رضايي
 

  

  چكيده

بلوط بلند مازو، بـذرهاي ايـن گونـه    به منظور بررسي اثر مدت زمان نگهداري بر ميزان جوانه زني بذر 

سـپس  . درجه سانتي گراد تيمار شـدند  -8، -1، +4بعد از جمع آوري تحت شرايط سردخانه با دماي 

در فواصل زماني، يك هفته، دوهفته، سه هفته،  يك ماه، دو ماه، چهار ماه، شش ماه اقـدام بـه نمونـه    

و بـدون  ) ماسـه (ت آن به دو صورت با بستر جهت كاشت بذر اقدام به كاش. گيري و كاشت بذر گرديد

با اندازه گيري ميزان جوانه زني بذرها، مشخص گرديد كه ميزان جوانه زني بـا گذشـت   .  بستر  گرديد

مدت زمان نگهداري داراي روندي نزولي است اما اين كاهش در بذرهاي كاشته شده در شـرايط فاقـد   

مـاه جوانـه زنـي در     2نگهداري بذر، بعـد از گذشـت    نتايج حاصل نشان دادند كه با. بستر كمتر است

درجه سانتي گراد با افزايش مدت  4هم چنين با نگهداري بذر در دماي . تري رخ مي دهد پريود كوتاه

با بررسـي بـذرهاي نگهـداري    . ماه بذر ديگر قادر به جوانه زني نمي باشند 2زمان نگهداري  بيش از  

نيز مشاهده شد كه بذرها بعد از گذشت سه هفتـه يـخ زده و از    درجه سانتي گراد  -8شده در دماي 

درجه سانتي  4توان آنها را در دماي  نتيجه كلي اينكه براي نگهداري كوتاه مدت بذر، مي. بين رفته اند

درجـه و يـا    -1گراد ذخيره ساخت در صورتي كه براي نگهداري طوالني مدت بايد بذرها را در دماي 

  .   تپايين تر ذخيره ساخ

  .بلوط ، ذخيره سازي بذر، جوانه زني، دماي نگهداري: كلمات كليدي

  

  

  

  

                                                           
 كارشناس مركز بذر خزر - 1

  مهندس مريم مالشاهي - 2
  دكتر سيد محسن حسيني - 3
  فالحمهندس  - 4
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  مقدمه

باشد كه در حال حاضر به داليل مختلـف مـورد تخريـب قـرار      بلوط يكي از گونه هاي كشور ايران مي

يكي از راههاي آن كمك . و ضرورت دارد كه براي احياء آن گام هاي موثري برداشته شود گرفته است

 Fagales و از راسته   Fagaceae، از تيره  Quercusبلوط از جنس . دبد حيات بلوط استبه تج

كه اغلب جنگل هاي وسيعي را در كشورهاي مختلف در بر گرفته اسـت كـه عمومـا درختـي و     . است

  ). 1373ثابتي، (گاهي درختچه اي مي باشند 

در شـمال ايـران، ارسـباران و غـرب      جنس بلوط در ايران داراي چندين گونه و واريته است كه عمدتا

 Quercusاز گونـه هـاي موجـود در منطقـه شـمال مـي تـوان بـه         . كشور پراكنش و استقرار دارند

castaneifolia, Quercus macranthera, Quercus iberica, Quercus 

atropantana  1373ثابتي، (اشاره كرد كه از آستارا تا گليداغي گسترش دارند .(  

مناسب بودن شرايط طبيعي جنگل ها به ويژه مشكالت سـفت بـودن خـاك، حضـور دام، و     به دليل نا

از اين رو براي جبران كمبود . زادآوري طبيعي به شدت كاهش يافته است... آفات، تخريب و بيماريها و 

از داليل عمده عدم موفقيت در طرحهاي جنگلكـاري  . اين نياز، بايد مبادرت به بذركاري مصنوعي كرد

، انبـارداري و نگهـداري   )زمان مناسب، درخـت مـادري مرغـوب   ( توان در روش نامناسب تهيه بذر مي

نامناسب بذر، نامشخص بودن زمان مناسب كاشت، حفاظت و مراقبت ضعيف، شرايط نامناسب جـوي،  

عدم وجود پوشش گياهي و گونه هاي پرستار، نبود بستر مناسب، كمبود رطوبـت مناسـب در هنگـام    

  . ت بودن رويه خاك و تغذيه حيوانات بخصوص خوك جستجو كردكاشت و سف

كه نبايد هيچوقت بيشـتر از از  . عامل بحراني در انبار نمودن بذرهاي بلوط ميزان رطوبت بذر مي باشد

 40به عبارت ديگر منحني جوانه زدن بذر با ميزان رطوبت . گردد) براساس وزن خيس بذر(درصد  40

بـا كـاهش رطوبـت منحنـي     . تفاوتي در درصد جوانه زني بذر وجود ندارددرصد يكنواخت مي باشد و 

بـاال بـودن درجـه    . باشـد  عامل مهم ديگر، ميزان درجه حرارت محيط نگهداري مـي . شود نزولي تر مي

اكبـري و همكـاران در   . شود حرارت سبب جوانه زني و پايين بودن زياد آن سبب از بين رفتن بذر مي
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  Quercus persicaه تفاوت معني داري در ميزان جوانه زني بـذرهاي   نشان دادند ك 1380سال 

. درجه سانتي گراد ذخيره شده بودند وجود دارد 1-5كه  در دو شرايط هواي آزاد و سردخانه با دماي 

Gungadurdoss   بيان كرد كه درجه حرارت پايين نگهداري، نقش اساسـي در   2003نيز در سال

هم چنين بيان كرد كه افزايش رطوبـت بـذر سـبب تسـريع در رونـد      . ر داردحفظ ميزان قوه ناميه بذ

به طور سنتي براي حفظ رطوبت بـذر، بايـد آنهـا را در بسـترهاي     . شود كاهش ميزان قوه ناميه آن مي

مرطوب قرار داد ولي بررسيهاي انجام شده نشان داده است كه امكان نگهداري بذرهاي بدون بستر در 

اين روش براي كارهاي عملي . باشد طوبت بذر به اندازه كافي حفظ گردد، ميسر ميصورتي كه ميزان ر

كند و بعـد از انبـار نمـودن مشـكل جـدا       زيرا بستر فضاي سردخانه را اشغال مي. باشد نيز سودمند مي

هدف از انجام تحقيق فوق تعيين مدت زمان نگهداري بذر بلوط و نيز . كردن بذرها از بستر وجود دارد

  .  ين دماي مناسب جهت ذخيره سازي بذر آن مي باشدتعي

  ها مواد و روش

در آزمايش تعيين شرايط مناسب نگهداري بذر بلوط در انبار، تيمارهاي زير با هم تحت مقايسـه قـرار   

براي انجام آزمايشات از بذرهاي تازه جمع آوري شده از درختان پارك جنگلـي نـور اسـتفاده    . گرفتند

مـي باشـد  و    36، ْ 34و عرض جغرافيايي َ  51، ْ 50ي نور داراي طول جغرافيايي َپارك جنگل. گرديد

. كيلومتري شرق نوشهر واقـع شـده اسـت    50متري از سطح درياهاي آزاد و در  43تا  -20در ارتفاع 

بـرزه  (توسكا، ليلكـي توسـكا   -انجيلي، ممرز-بلوط، توسكا، ممرز-جوامع موجود در آن عبارتند از ممرز

جمع آوري گرديده و عاري از هر گونه عيب، حمله قارچها و  1386بذرها در پااييز سال ). 1374كار، 

  . درخت مادري جمع آوري گرديد 10حشرات بودند و حداقل از 

،  -1، 4درجه حـرارت   3و بدون بستر و در ) ماسه(تيمار درجه حرارت انبار تحت دو شرايط با بستر  

درصـد در تمـام طـول     42براي سه تيمار بدون بسـتر رطوبـت حـدود    . مورد آزمايش قرار گرفتند -8

تمام تيمارها در . براي بستر ماسه استريل شسته نشده مورد استفاده قرار گرفت. آزمايش حفظ گرديد

ظرفهاي باز نگهداري گرديدند و بخصوص تيمارهاي بدون بستر جهت تهويه مناسـب در كيسـه هـاي    
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ميزان . بذرها هر هفته تحت بررسي و بازديد قرار گرفتند. داري شدندبافته شده از الياف مصنوعي نگه

بـا  %) 42رطوبت كمتر از (رطوبت بذرهاي تيمارهاي بدون بستر با دقت تعيين و بذرها در صورت نياز 

درجه سانتي گـراد و   22براي تيمارها آزمايش جوانه زدن در درجه حرارت . آبپاشي مرطوب گرديدند

  : م گرفتبه ترتيب زير انجا

  جوانه زني بعد از يك هفته نگهداري -1

 جوانه زني بعد از دو هفته نگهداري -2

 جوانه زني بعد از سه هفته نگهداري -3

 جوانه زني بعد از يك ماه نگهداري -4

 جوانه زني بعد از دو ماه نگهداري -5

 جوانه زني بعد از چهار ماه نگهداري -6

 جوانه زني بعد از شش ماه نگهداري -7

درجه سانتي گراد  -8، -1، +4پس از جمع آوري در شرايط سردخانه و با دماي  بدين ترتيب كه بذور

. ذخيره شدند و سپس در فواصل زماني ذكر شده اقدام به نمونه گيري از آنها و كاشت آنهـا مـي شـد   

هدف از انجام اين تحقيق تعيين تاثير مدت زمان نگهداري روي جوانه زني بـذور در شـرايط حرارتـي    

  . مي باشدمتفاوت بلوط 

  نتايج

  . نتايج آزمايشات اوليه بذور بلوط را نشان مي دهد 1جدول شماره 

  اطالعات اوليه بذور بلوط جمع آوري شده:  1جدول 

ــه    درجه خلوص ــزار دانـــ وزن هـــ

  )كيلوگرم(

  درصد قوه ناميه  درصد رطوبت  تعداد بذر در هر كيلوگرم

98%  9523.81  105  43%  97%  
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درجه سانتي گـراد بـه شـرح     -1در بذرهاي نگهداري شده در درجه حرارت  نتايج آزمايش جوانه زني

 .ذيل مي باشد
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  -C1˚نتايج تيمار هاي جوانه زني در دماي:  1شكل 

در اين جا براي هر يك از تيمارهاي حرارتي يك كد در نظر گرفته شده است رقم اول در هر كد نشان 

وطه به شرحي است كه در قسمت مواد و روشها بيان دهنده نوع ميزان جوانه زني بعد از طي مدت مرب

  تيمار بدون بستر -2تيمار با بستر ماسه  -1شد و رقم دوم به نوع تيمار بستر بدين صورت كه 

هفته نگهداري را در بستر ماسه را نشان  1ميزان جوانه زني بعد از مدت  11براي مثال تيماري با كد 

  .مي دهد

ه مي شود ميزان جوانه زني بـا افـزايش مـدت زمـان نگهـداري بـذر       مشاهد 1همان طور كه در شكل 

نشان مي دهد در بذور بدون بستر اين ميـزان در   1اما همان طور كه شكل شماره . كاهش يافته است

% 51رسيده است در صورتي كه در بذور با بستر ماسه اي اين ميزان برابر % 79ماه به  6نهايت بعد از 

بـه ايـن   .  توان در جذب سريعتر رطوبت در بذرهاي با بسـتر ماسـه دانسـت    ميدليل آن را . بوده است

سريعتر از بذرهاي بدون بستر رطوبت موجود را جذب و جوانه ) با بستر ماسه اي(ترتيب كه اين بذرها 

+ 4نتايج مربوط بـه ذخيـره سـازي در دمـاي     . و حداكثر جوانه زني زودتر رخ مي دهد. نمايند زني مي

درجه + 4گراد نشان داد كه ميزان جوانه زني در بذرهاي نگهداري شده در درجه حرارت درجه سانتي 
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نتـايج آزمـون    2جـدول  . سانتي گراد در طي زمانهاي برداشت از اختالف معني داري برخوردار اسـت 

 .تجزيه واريانس را نشان مي دهد

 )ANOVA(نتايج آزمون تجزيه واريانس :  2جدول شماره 

ــي   فراواني  مربع ميانگين  رجه آزاديد  مجموع مربعات   ــطح معنـ سـ

  داري

  بين گروهي

  درون گروهي

  كل

1891.556  
750/105  

  

375/439  

9  
30  
  

39  

069/37  

525/3  

516/10  0.00  

  

درجه سانتي گراد نشان داد كه ميزان جوانه زني  -4هم چنين نتايج مربوط به ذخيره سازي در دماي 

 3جـدول  . برداشت از اختالف معني داري برخـوردار اسـت   در بذرهاي نگهداري شده در طي زمانهاي

  . نتايج آزمون تجزيه واريانس را نشان مي دهد

  

 )ANOVA(نتايج آزمون تجزيه واريانس :  3جدول شماره 

ســـطح معنـــي   فراواني  مربع ميانگين  درجه آزادي  مجموع مربعات  

  داري

  بين گروهي

  درون گروهي

  كل

732/9060  

250/84  

  

982/9144  

13  
42  
  

55  

979/696  

006/2  

456/374  0.00  

  

درجـه سـانتي گـراد را    + 4نيز ميزان جوانه زني در بذرهاي نگهداري شده در درجـه حـرارت    2شكل 

  .نشان مي دهد
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 +C4˚نتايج تيمار هاي جوانه زني در دماي:  2شكل 

زمان نگهداري بذر از ميزان جوانه زني بذر كاسـته  نتايج نشان دادند كه در اين جا نيز با افزايش مدت 

 2درجه سانتي گراد با افزايش مدت زمان نگهداري بـيش از    4اما با نگهداري بذر در دماي . مي شود

  . ماه بذر ديگر قادر به جوانه زني نمي باشند

رار گرفتنـد و  درجه سانتي گراد بعد از دو هفته متوالي، مورد آزمايش قـ  -8بذرهاي نگهداري شده در 

نتايج نشان دادند كه بذور فاقد قوه ناميه بودند، بررسيهاي انجام شده در آزمايش بريدن بذر نشان داد 

  .  كه بذرها يخ زده و مرده بودند بنابراين از ادامه آزمايش در اين  تيمار حرارتي صرفنظر شد

  بحث و نتيجه گيري 

 ماني بذور ميزان دما در هنگام ذخيره سازي مي باشد يكي از فاكتورهاي مهم و تاثير گذار روي زنده

(Dickie et al., 1990)  درجه سانتي گراد مي تواند زمان زنده ماني را تا دو برابـر   5كاهش دما تا

تحقيق نيز  نتايج حاصل از اين. (Harrington, 1972; Gomez-Compo, 1985)افزايش دهد 

به ترتيب بعد از ) با بستر و بدون بستر(درجه سانتي گراد + 4دهند بذرهاي نگهداري شده در  نشان مي

بـا بسـتر و   (درجه سانتي گـراد   -1ماه شروع به جوانه زدن كردند و بذرهاي نگهداري شده در  2و  1

ماه شروع به جوانه زدن نمودند در صورتي كه كاهش بيش از حـد   6و  4به ترتيب بعد از ) بدون بستر

اكبري و همكاران نيز در سال  .سبب يخ زدن بذور و از بين رفتن آنها شد درجه سانتي گراد -8دما تا 
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كه به مدت يك ) Quercus persica(نشان دادند كه ميزان جوانه زني در بذور بلوط ايراني  1380

از بذوري است كه به مدت يك ماه و در يخچال %) 23(ماه در هواي آزاد ذخيره شده بودند بسيار كمتر

هم چنين نشان دادند كه بـا  % ).  97.4(درجه سانتي گراد نگهداري شده بودند  1-5 با درجه حرارت

است اما به لحاظ آمـاري تفـاوت   %  95.5كاشت بذور بالفاصله بعد از جمع آوري قوه ناميه بذور برابر 

  . معني داري را با بذوري كه در يخچال نگهداري شده بودند نشان ندادند

. ماه نگهداري افزايش يافـت  2كه همزماني سبز شدن بذور بعد از گذشت  هم چنين نتايج نشان دادند

ماه نگهداري در دامنه طوالني تري از زمان قادر به سبز  2بدين صورت كه بذور كاشته شده با كمتر از 

  Kainer. ماه نگهداري بيشتر بوده اسـت  2شدن بودند اما همزماني جوانه زني در بذوري با بيشتر از 

جهت بهبود بخشيدن به روند جوانه زني و مديريت نهالسـتانها مطالعـه    1999ن نيز در سال و همكارا

 10مطالعـه روي بـذرهايي از   .  اي را روي شرايط بذرها در هنگام ذخيره سازي در برزيل انجام دادند

ماه تحت شرايط رطـوبتي مناسـب و در هـواي آزاد ذخيـره      5/5خانواده انجام شد و بذرها براي مدت 

) روز  60روز به جـاي   14( سپس تحت تست قوه ناميه قرار گرفتند اين بذرها خيلي سريعتر . شدند

و ميـزان  %)   53.5بـه جـاي   % 74.8. (جوانه زدند و درصد جوانه زني بيشتري را نيـز نشـان دادنـد    

ر مطالعـه نشـان داد كـه ذخيـره سـازي د     % ). 46.5به جاي% 25.2. ( بذرهاي پوسيده  نيز كمتر بود

  . شرايط رطوبتي مناسب، جوانه زني  را در برخي خانواده ها افزايش مي دهد

از مزاياي همزماني جوانه زني در رشد همگام و ايجاد يك تاج پوشش پيوسته در نهالستان است كه با 

سايه اندازي از رويش علف هاي هرز جلوگيري مي كند كه اين موضوع به لحاظ اقتصـادي از اهميـت   

 . وردار استبااليي برخ

 Paterson et)باشـند  شرايط و مدت نگهداري بذور نيز از فاكتورهاي اساسي در جوانه زني بـذر مـي  

al., 1976; Peishi et al., 1999; Murdoch and Ellis, 2000; Qaderi et al., 2005)  

گراد و  درجه سانتي+ 4مشاهده مي شود با نگهداري  بذور در درجه حرارت  2همان طور كه در شكل 

ماه ، بذور ديگر قادر به جوانه زني نمي باشند و اين نشان دهنده اين مطلب است  2به مدت بيشتر از 
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تـوان بـدون بسـتر در     بذرها را مـي ) از زمان جمع آوري تا زمان كاشت(كه براي نگهداري كوتاه مدت 

توان بدون  بذرها را ميدرجه سانتي گراد نگهداري نموده و براي نگهداري ميان مدت + 4درجه حرارت 

درجه سانتي گراد و بـراي نگهـداري بلنـد مـدت بـذرها را بايـد در درجـه         -1بستر در درجه حرارت 

بنابراين زنده ماني بذور در هنگـام ذخيـره   . درجه سانتي گراد نگهداري كرد -1حرارتهاي پايين تر از 

 Pita)د تهويه كافي بستگي دارد سازي به ميزان درجه حرارت محيط و شرايط رطوبتي بذر و نيز وجو

et al., 1998) .مدت زنده ماني بذور در درجه حرارتهاي پايين افزايش مي يابد.  

نتايج حاصل از تحقيق فوق نشان دادند كه با افزايش مدت زمان نگهداري بذر از ميزان جوانه زني بذر 

بـا  . ه حـرارت نگهـداري دارد  و اين كاهش در ميزان قوه ناميه بستگي كامل بـه درجـ  . كاسته مي شود

مـاه بـذر ديگـر     2درجه سانتي گراد با افزايش مدت زمان نگهداري بيش از   4نگهداري بذر در دماي 

درجه سانتي گراد كاهش  -1ولي زماني كه درجه حرارت  نگهداري به . قادر به جوانه زني نمي باشند

 -8(اما كاهش بـيش از حـد دمـا    . يابدمي يابد  اين مدت زمان نگهداري بذر به شش ماه افزايش مي 

  . باعث از بين رفتن بذر مي شود) درجه سانتي گراد
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