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  چكيده
بررسي  برايطي پژوهش حاضر، . آوري بذرهاي نمدار در نهالستانها آخر شهريورماه و اوايل مهرماه است زمان معمول جمع

به رنگ ( نارس با پوسته يرهايبذ ،شكلاقدام به تهيه بذر در سه  ،آن زني جوانهقوه ناميه بذر و درصد  بربذر،  آوري جمعاثر زمان 
در فواصل سه هفته از هم، شامل دهم  )اي به رنگ سبز متمايل به قهوه( رسيده كامالًو  )به رنگ سبز تيره( رس نيم، )سبز روشن

 نياز به تيمارهاي قبل از) پريكارپ(دليل سفت و سخت بودن پوسته  بهبذر نمدار . گرديدشهريور، آخر شهريور و بيستم مهرماه 
 1دهي با آب اكسيژنه  ، تحت خراشآوري جمعبذرهاي هر يك از سه تاريخ فوق بعد از  بنابراين. داردگذاري  و اليه زني جوانه

اي  بود، قرار گرفتند و سپس در ماسه رودخانه ياد شدهعنوان موثرترين تيمار  بهدقيقه كه در پژوهشهاي قبلي  40مدت  بهدرصد و 
شده بذرهايي  آوري جمعكردند كه در نهايت از بين سه نوع بذر  زني جوانهماه، بذرها شروع به  7دت بعد از م. شدندگذاري  اليه
  .را نشان دادند زني جوانهدرصد  بيشترينبودند  رس نيم داراي پوستهكه 

     
  .گذاري دهي، اليه بذر، خواب بذر، خراش آوري جمعنمدار، زمان  :ي كليديها هواژ
  

  مقدمه
ارزش و  الرشد، با هاي سريع گونهنمدار يكي از 

باشد كه از آستارا تا  شمال ايران مي جنگلهايچندمنظوره 
اي  نمدار گونه. شود گليداغي در ارتفاعات مختلف ديده مي

 جنگلهايصورت انفرادي در  بهپسند كه  است نيمه سايه
از شناسي  لحاظ جنگل به .نمايد ميراش و بلوط رشد 

متر از سطح دريا و و  1000 اتاعارتف بند تا منطقه پايين
ديده مرطوب  روي خاكهاي آهكي خشك تا نسبتاً

هاي ديگر مثل  صورت پراكنده با گونه بهاين گونه  .شود مي
ثابتي، (ون، راش و آلوكك وجود دارد  افرا، شيردار،

) پريكارپ(دليل سفت و سخت بودن پوسته  به). 1374
بلند ضخيم  بذر كه شامل يك اليه بيروني از فيبرهاي

 ،شود ميچوبي بوده و مانع از جذب آب، گازها و نور 

زني بذر جلوگيري يا  جوانه از ،عنوان يك عامل فيزيكي به
عالوه داشتن  به). Spaeth, 1934(شود  خير آن ميأباعث ت

) seed dormancy( پريكارپ سخت و حالت خواب بذر
ره زني و نيز به يك دو نياز به تيمارهاي قبل از جوانه

در تقسيم بندي خواب، بذرها به دو . دارند گذاري اليه
مربوط به پوسته (خواب بيروني  -1: شوند ميدسته تقسيم 

-Garcica) (مربوط به رويان(خواب دروني  -2) بذر

Gusano et al., 2003 .(  
خاطر وجود مواد  بهوجود خواب دروني در بذر  

و يا تركيبي بازدارنده و يا فقدان مواد تحريك كننده رشد 
عنوان هورمونهاي كنترل كننده  بهاز هر دو كه در بذر 

بذر نمدار داراي ). Khan,1971( باشند مي ،خواب هستند
  ).Heit, 1967(باشد  ميهر دو نوع خواب 
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بذر نمدار، زمان  زني جوانهاز موارد مهم در موفقيت 
بذر در زمان  آوري جمعزيرا  ،باشد بذر مي آوري جمع

، سبب سفت و سخت شدن بيش از اندازه رسيدن كامل
را ) استراتيفه(پوسته شده كه در نتيجه طول دوره تيمار 

زود هنگام بذر  آوري جمعبرعكس ، طوالني خواهد كرد
دليل  بهو يا پوسيدن بذر  زني جوانهنيز سبب كاهش ميزان 

زمان ). Vanstone, 1978( شود مينارس بودن بذرها 
زماني  ،باشد مي ريور و مهرماهبذر نمدار در شه آوري جمع

   استاي  كه رنگ بذرها سبز مايل به قهوه
(Meyer, 1993) .ي بذر در سه رآو اين تحقيق با جمع

نارس،  با پوستهزمان متفاوت و در سه طبقه بذرهاي 
رسيده،  كامالً با پوسته رس و بذرهاي نيمبا پوسته  بذرهاي

  .ردبذر دا آوري جمعسعي در يافتن بهترين زمان 
  

  مواد و روشها
پوسته بذر در منظور بررسي اثر ميزان رسيدگي  به

 ؛سه شكل بذر در آوري جمعروييدن بذر نمدار اقدام به 
از آنجايي . رسيده شد كامالًرس و  نارس، نيمبذر با پوسته 

كه فنولوژي و تاريخ دقيق فرايند تكاملي رسيدن بذرها از 
و هوايي سال  قبل مشخص نبوده و وابسته به شرايط آب
هاي  ها و پايه مربوطه است با بازديدهاي مداوم از عرصه

 بذر با پوسته بذر در سه شكل آوري جمعبه اقدام مادري 
  . رسيده شد كامالًو رس  نيمنارس، 

بذر اواخر  آوري جمعكه زمان متداول  جايي از آن
 ،)Meyer, 1993(است  ياد شده ماهشهريور و اوايل مهر

بازديدها در محدوده زماني مورد نظر در اين پژوهش 
بررسي اثر  برايانجام شد و در نهايت بذرهاي مورد نياز 

بذر در سه پوسته و اثر ميزان رسيدگي  آوري جمعزمان 
 آوري جمعسه هفته از يكديگر  تاريخ با فواصل تقريباً

 20/7/85و 30/6/85،  10/6/85: تاريخ 3بذرها در . ندشد
متري  1500ع در ارتفاعات واز واقجنگل ه ضاز حو

بذرها از سالمت كامل  كه ندشد آوري جمعچمستان، 
 هااز آنجايي كه ممكن است قوه ناميه بذر. برخوردار بودند

 ،در موقعيتهاي مختلف تاج درختان بذرده متفاوت باشد
بخش فوقاني تاج  و هاي رو به نور همه بذرها از شاخه

  .گرديد آوري جمع
  

ميه بذر از طريق آزمايش بـا محلـول   تعيين ميزان قوه نا
  تترازوليوم 

درحقيقت  ميزان قوه ناميه و ،عالوه بر كاشت بذرها
محلول (تترازوليوم  آزمايشدرصد بذر با جنين زنده با 

 25ساعت و در دماي  24مدت  بهدرصد تترازوليوم،  1/0
درصد و فرايند هر يك از . مطالعه شد) گراد درجه سانتي

تشخيص ميزان قوه ناميه . ثبت گرديد يآور جمعزمانهاي 
تترازوليوم از طريق رنگ بذرها  آزمايشبذر با استفاده از 

آيند، يا آزمايش  كه به رنگ ارغواني مايل به نيلي درمي
اما روش  ،(Anon., 1996)رسد  ميبريدن جنين به انجام 

كه فقط  استترين آزمايش  تترازوليوم معمولي آزمايش
  .دهد را نشان ميدرصد بذرهاي زنده 

آزمايش تترازوليوم يك روش سريع تعيين قوه ناميه 
هاي  است كه اگر تحت شرايط خودش انجام و با انديكس

مربوطه همخواني ) كدكس(ارائه شده در دستورالعمل 
خوبي از اطالعات درون بذر را از  داشته باشد، درجه نسبتاً

آزمايشگاه همواره بين كار . دهد دست مي لحاظ قوه ناميه به
و كار كاشت درمزرعه تفاوتهايي وجود دارد كه اين 
موضوع بين آزمون سريع و شرايط كاشت نيز صادق 

هدف از انجام اين آزمايش نيز نشان دادن ميزان اين . است
   .همبستگي است

، ابتدا چهار تكرار دهي خراشاعمال تيمار  براي
از . دصدتايي از بذرها براي هر يك از تاريخها انتخاب ش

 اكسيژنه اي آب دقيقه 40 آنجايي كه پژوهشهاي قبلي تيمار
)H2O2 ( و سپس نگهداري در ماسه مرطوب در سردخانه

 ,.Yang et al(ثر معرفي كرده بودند ؤعنوان تيمار م بهرا 

2007; Anon., 1996 در  ،)1384پول و همكاران،  فرجي؛
شده تحت تيمار  آوري جمعاين پژوهش هم بذرهاي 

دقيقه قرار  40مدت  به% 1با آب اكسيژنه  دهي خراش
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گرفتند و سپس بذرهاي فوق بعد از شستشو تحت 
) C4◦(در شرايط سردخانه  و) ماسه مرطوب( گذاري اليه

ماه بذرهاي فوق تحت شرايط  7بعد از مدت . قرار گرفتند
 رطبق نظ. نمودند زني جوانهشروع به ) C4◦( سردخانه

)1976 (Heit  خارج شوند  گذاري ماني از اليهبذرها بايد ز
 رهابدين منظور بذ. چه از بذر خارج شده باشد كه ريشه

هر هفته مورد بازديد و هوادهي قرار گرفتند و سپس 
 وشده  انتقال داده فضاي باز بهچه  محض خروج ريشه به
  .  داخل گلدانهاي پالستيكي كاشته شدند در

 2007افزارهاي  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده
 EXCEL 11.5و SPSS ابتدا آزمون آماري . انجام شد

Kolmogorov-Smirnov  ها بودن دادهبراي آزمون نرمال 
همگني واريانس گروههاي مورد  آزمونبراي . انجام گرديد

هاي  براي داده. استفاده شد Leveneاز آزمون  ،مقايسه
سه  طرفه براي مقايسه كلي نرمال از تجزيه واريانس يك

براي مقايسه جزئي و . تاريخ مورد مقايسه استفاده شد
 بودن اثبات نرمال پس ازدوي سه تاريخ مورد مقايسه  دوبه

استفاده  Tukey-HSDها، از آزمون  و همگني واريانس داده
از آزمون آماري  ،ي غير نرمالها هبراي داد. گرديد

Kruskal-Wallis  براي مقايسه كلي سه تاريخ مورد
  دوي  براي مقايسه جزئي و دوبه. استفاده شد مقايسه

از آزمون  ،ي غير نرمالها هسه تاريخ مورد مقايسه داد
Mann-Whitney-U استفاده گرديد .  

  
  نتايج

هر يك از سه تاريخ  بذر در آوري جمعابتدا بعد از 
 ،)تترازوليوم آزمايشبا استفاده از (فوق، ميزان قوه ناميه 

بت آنها در آزمايشگاه مورد وزن هزاردانه و درصد رطو
 1شرح جدول  بهگيري قرار گرفت كه نتايج آن  اندازه
  .باشد مي

 
 بذر آوري جمعنتايج آزمايش تعيين درصد رطوبت و قوه ناميه و وزن هزاردانه در تاريخهاي  -1جدول 

  
 )گرم( وزن هزاردانه زوليوماز تترا  قوه ناميه با استفاده درصد رطوبت آوري شدهجمعهايبذر  پوسته ميزان رسيدگي
 ۳۷۰/۳۳۹ ۷۵/۷۰ ۳۹/۶۲ نارسبذر با پوسته 
  ۶۴۵/۱۱۳ ۲۵/۳۱ ۳۳/۱۵ رس نيمبذر با پوسته 

 ۹۵۴/۱۲۵ ۲۵/۵۷ ۵۴/۱۴ رسيده كامالًبذر با پوسته 
  

 
بذرهاي  مشخص است 1طوركه از جدول  همان

داراي  ،اند صورت نارس بوده اي كه به شده آوري جمع
 آزمايشحاصل از (رطوبت و قوه ناميه ميزان  بيشترين

 ،رسيده كامالًو رس  نيمولي بذرهاي . باشند مي) تترازوليوم
لحاظ رطوبت نيز  به. قوه ناميه كمتري را نشان دادند

درصد رطوبت  دليل خشك شدن بهرسيده  كامالًبذرهاي 
  . كمتري را نشان دادند

 بذرها را پس از اعمال تيمار زني جوانه 1 شكل
 آوري جمعنتايج قوه ناميه بذرهاي  2 شكلو  دهي خراش

  . دهد نشان مي تترازوليوم آزمايششده با استفاده از 
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 حالتشده در سهآوريجمعبذرهاي زني جوانهدرصد   -1شكل

 )سردخانه(گراددرجه سانتي 4متفاوت در دماي 
حالت  شده در سه آوري زنده بودن بذرهاي جمعدرصد -2شكل

  تترازوليوم آزمايشوت با استفاده از متفا
 

نتايج  ،مشخص است 3 و 2 شكلهايگونه كه از  همان
 آزمايش عكس نتايج كامالًبذرهاي تيمار شده  زني جوانه

  . تترازوليوم است

بذرهاي تيمار شده را در  زني جوانهدرصد  3 شكل
هر يك از سه در ) شاهد(مقايسه با بذرهاي بدون تيمار 

  .دهد بذر نشان مي ريآو جمعزمان 
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a

  
  در مقايسه با تيمار شاهد شده و تيمار شده با آب اكسيژنه آوري جمعسري  بذر  3 زني جوانهدرصد   -3 شكل

  
شود با اعمال تيمار آب  ميطور كه مشاهده  همان

 رس نيمنارس،  بذر با پوسته( اكسيژنه در بين سه نوع بذر
 رس نيم پوسته داراي تنها بذرهايي كه )رسيده كامالًو 

داري را در مقايسه با  لحاظ آماري تفاوت معني هستند به
يعني اثرگذاري اعمال تيمار . دهند تيمار شاهد نشان مي

دار  معني رس نيم ي با پوستهاكسيژنه هم فقط در بذرهاي آب
  .است

هر يك از بذرها را طي  زني جوانهروند  4 شكل
  . دهد زمانهاي برداشت نشان مي
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  طي زمان) نارس، نيم رس، رسيده( ي با پوستهبذرهاي زني جوانهمقايسه روند  -4 شكل

  

لحاظ ميزان  بهنتايج آزمونهاي آماري نيز نشان دادند كه 
بين بذرهاي  )p<0.05( داري معنيتفاوت  زني جوانه
  .گانه فوق وجود دارد سه

ميزان  ،شود مشاهده مي 4 شكلطوركه در  همان
از  تريشرس بوده ب كه به حالت نيمدر بذرهايي  زني جوانه

باشد و يك سير صعودي را نشان  مي دو نوع بذر ديگر
 )Stratification( گذاري اليهبا افزايش دوره   يعني. دهد مي

در  زني جوانهولي . يابد نيز افزايش مي زني جوانهميزان 

كه  طوري به ،بذرهاي نارس و رسيده روند نامحسوسي دارد
صورت خطي موازي  رسيده به كامالًاي اين روند در بذره

 بر داري معنيثير أيعني اعمال تيمار ت. باشد محور افقي مي
  . نداشته است زني جوانه

بين نتايج حاصل از  ميزان همبستگي 6 و 5 شكلهاي
تترازوليوم و نتايج بذرهاي تيمار شده با  آزمايش

صورت جداگانه  درصد و تيمار شاهد را  به 1يژنه ساك آب
  . دهد ان مينش

  

    

  تترازوليوم و تيمار آزمايشنتايج همبستگي  -6شكل اكسيژنهآبتيمارتترازوليوم وآزمايشنتايج همبستگي -5شكل
  شاهد

  

y = -20.233Ln(x) + 96.321
R2 = 0.4804
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  بحث 
سفت و سخت بودن پوسته  ،موجودبراساس اطالعات 

بذر نمدار كه مانع از جذب آب، گازها و نور ) پريكارپ(
بذر  زني جوانهل فيزيكي از عنوان يك عام به ،شود مي

. )Spaeth, 1943(شود  ميخير آن أيا باعث ت و جلوگيري
همين دليل در نهالستانهاي شمال كشور روياندن بذر  به

بعضي از بذرها  .نمدار با موفقيت زيادي همراه نبوده است
 حتي كه سالم، رسيده و داراي قوه ناميه هستند، اينرغم  به

سبي از نظر رطوبت، حرارت و اگر در شرايط محيطي منا
اين حالت را خواب  ؛زنند گازها قرار گيرند، جوانه نمي

مانع فعاليتهاي متابوليكي  كهگويند  مي) dormancy(بذر 
  . شود در بذر مي

) scarification( دهي خراشتيمار  برايدر اين تحقيق 
افزايش  برايدقيقه  40مدت  بهدرصد و  1از آب اكسيژنه 

مطالعات  .نمدار استفاده شده است بذر زني جوانهميزان 
انجام شده نشان دادند كه براي شكستن خواب بذر، 

 ,.Yang et al)استفاده كرد) H2O2(اكسيژنه  توان از آب مي

 بذر زني جوانه براياين ماده سبب بهبود شرايط  . (2007
. دهد درصد افزايش مي 95شده و ميزان قوه ناميه را به 

شكستن خواب بذر در اين گونه  برايه همچنين اين ماد
مناسب بوده كه البته بستگي به غلظت آن و نيز مدت تيمار 

صورت سرد نيز يكي  به) stratification( گذاري اليه. دارد
از روشهاي معمول براي شكستن خواب بذر است 

)Mehanna, et al., 1985; Frisby & Seeley, 1993; 
Seeley et al., 1998; Zhou et al., 2003; Garcia-

Gusano et al., 2004.( بر دهي خراش مثبت آثار 
 همزمانمثبت و آثار  از .بذر شناخته شده است زني جوانه
 نيز گزارشهايي ارائه شده است دهي خراشو  گذاري اليه

)Olevera-Carrillo, et al., 2002.(  
در برخي از پژوهشهاي گذشته اعالم شده است كه 

بذر نمدار وقتي است كه رطوبت  آوري عجمبهترين زمان 
 آوري جمعدرصد باشد و بذرها بايد زماني  16 بذر تقريباً

اي مايل به خاكستري  شوند كه رنگ پريكارپ آنها قهوه

 يعني قبل از اينكه پريكارپ سخت و محكم شود ،است
)Vanstone, 1982 .(مشاهده  1طوركه در جدول  همان

حالت  بهپوسته آنها كه  شده آوري جمعبذرهاي  ،شود مي
در اند،  بوده درصد 15داراي رطوبت  است وبوده  رس نيم

كه با  اند را نيز نشان داده زني جوانهنهايت بيشترين نرخ 
اما ميزان . همخواني كامل دارد Vanstone (1982)نتايج 

قوه ناميه بدست آمده از طريق آزمايش تترازوليوم نمايانگر 
رس  نيم با پوسته ييدر بذرها كمتريدرصد قوه ناميه 

با شكافتن . باشد مينارس با پوسته نسبت به بذرهاي 
مشاهده شد كه آندوسپرم اين  ،با پوسته نارسرهايي بذ
 كامالًجنين داراي  اما ،سفت نشده است كامالًهنوز  رهابذ

تترازوليوم اين موضوع را تاييد  آزمايشو  دنباش مي سالم
با  هايبذر )نبودن آندوسپرمكامل ( بدين دليل. نمود مي

همچنين با شكافتن  .نبودند زني جوانهپوسته نارس قادر به 
مشاهده شد كه با گذشت روند رس  نيمبذرهايي با پوسته 

تكاملي بذر از ميزان رطوبت موجود در آنها كاسته شده و 
با تكامل بذر و  ولي. شود مياز ميزان قوه ناميه بذر كاسته 

آنها افزوده  زني جوانهقدرت بر ميزان  تر شدن بذرها رسيده
شود با  مي مشاهده 1كه در جدول  طور همان .شود مي

در  تر شدن پوسته سختگذشت روند تكاملي بذر و 
درصد زنده بودن بذر در مقايسه با  ،رسيده كامالًبذرهاي 

 يدليل سخت اما به ؛دشو ميبيشتر رس  نيمبذرهايي با پوسته 
تري  كم زني جوانه قدرتبذرها از اين  ،پوسته بيش از حد

  .برخوردار هستند
ت كه هميشه سا اين ،توان گرفت نتيجه كلي كه مي

) تترازوليومآزمايش (توان به نتايج آزمايشگاهي  نمي
چون اين نتايج نشان دهنده ميزان واقعي قوه  ،اطمينان كرد
باشند و تنها سالم بودن جنين را نشان  ميناميه بذر ن

كن است جنين با وجود سالم بودن قابليت ممو  دهند مي
اين دو موضوع  طور كلي بهاما  ،نداشته باشد زني جوانه

   .باشند ميداراي همبستگي 
بهتر است  ،بذر نمدار آوري جمعبراي  مجموعدر 

حالت  بهپوسته داراي شوند كه  آوري جمعبذرهايي 
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رسيده  كامالً با پوستهچون اگر بذر . باشندرس  نيم
 شتهدر اين حالت در خواب كامل قرار دا ،شود يآور جمع

تر خواهد شد و  سازي آن طوالني فعال برايو دوره تيمار 
هنوز دوره خواب خود را  )بهار(بذرها در فصل رويش 
مشكل  كهنخواهند بود  زني جوانهسپري نكرده و قادر به 

  . را خواهند داشت زني جوانهخير در أت
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Abstract 
     The best time of seed collection of Tilia in nurseries is at the end of September and the first of 
October. In this study, the effect of collection time on seed germination was investigated. Seeds were 
collected at the first of September, end of September and end of October with three weeks intervals. 
Because of their hard pericarps, seeds of Linden exhibit double dormancy and thus require both 
scarification and stratification (moist-prechilling) because of their impermeable seed coat and dormant 
embryo, respectively. Since the effectiveness of hydrogen peroxide (H2O2), of Tilia seeds were already 
investigated, in this study the seeds were immersed in concentrated hydrogen peroxide 1% for 40 minute, 
including stratification in river sand for 7 month, approximately. Stratification continued until emergence 
of radical. Then the seed were removed and counted. Results showed that the best time of seed collection 
is the first of September when the pericarp is semi-hard.   
 
Key words: Tilia platyphylus, seed dormancy, chemical treatment, stratification, scarification. 

  

 


