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چکیده
اوجا از جمله درختان با ارزش جنگلهای شمال است که قابلیت کاربرد در فضای سبز را دارد 10 .اصلببه
درخت از درختان اوجا از جنگل حاشیه روستای وسطی کالی شهرآمل انتخاب گردید .جمعآوری بذر در اوایل
فرورینماه در سه فاصله زمانی ده روزه یعنی  19 ،9و  29فروردین ماه انجام گرفت .خصوصیبببات فیببب یکی
(درصد بذرهای سالم ،درصد رطوببت و وزن هب ار دانبه) ببذرها بالفاصبله بعبد از جمبع آوری در آزمایشبگاه
اندازه گیری شد .سپس بذر ها در دو محیط متفاوت گلدان (شرایط م رعه) و ژرمیناتور کشت گردیدنبد .پبس از
گردآوری داده ها ،ابتدا نرمال بودن و همگنی آن ها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و آزمبون لبون بررسبی و
آنگاه مقایسه کلی ،با تج یه واریانس و آنالی واریانس دوطرفه و مقایسه های چندگانبه ببا آزمبون دانکبن انجبام
گرفت .بررسی اثر زمان جمعآوری و نحوۀ کاشت بر ویژگیهای فی یولوژیکی نشان داد که هر دو عامل مبذکور
بر این ویژگیها اثر معنی دار دارند .نتایج آنالی واریانس دوطرفه نشان داد که دو عامل مورد بررسی و اثر متقابل
آنها بر روی تمامی ویژگیهای فی یولوژیک اندازهگیری شده تأثیر معنبیدار دارنبد .همچنبین بیشبترین درصبد
جوانهزنی و شاخص بنیه بذر و بیشترین جوانهزنی در روز مربوط به زمان دوم و کاشت در ژرمیناتور میباشد.
واژههاي کلیدي:آمل ،اوجا ،جوانهزنی بذر ،زمان جمع آوری ،ویژگیهای فی یولوژیکی .


مقدمه

1

اف ایش سطح فضای سز و پایداری فضای سز  ،ج با استفاده از روشهای نوین طراحی منظبر کبه ببومی گ ینبی و
بومی سازی در آن اولویت دارد ،بسیار سخت و پره ینه خواهد بود .ضرورت استفاده از گیاهان بومی در منظر و فضبای
سز  ،از سالها پیش به صورت علمی مطرح شده بود  .گیاهان بومی در منظرسازی ،بهدلیل سازگاری چند ه ار سباله ببا
اقلیم ،جغرافیا و هیدرولوژی منطقه ،بدون نیاز به کود ،آفت کشها و آبیاری ،توانایی بقبا و پایبداری مناسب

را خواهنبد

داشت ( .)Christopher, 2011بنابراین ،فرصتها و منابع فراوانبی در جهبت ببومی سبازی گیاهبان زینتبی و اسبتقرار و
استفاده از آنها در مناظر شهری متناس

با اقلیم مناطق مختلف ایران وجبود دارد ( .)Gahraman and Attar., 2010یکی

از رایجتبرین آزمایشها جهبت تعیبین کیفیبت ببذرها ارزیببابی قابلیببت جوانهزنی میباشد ( .)Latifi, 2002جوانهزنی
بذرها فرآیندی است کبه ببا مطالعه آن میتوان رونبد توسبعه وگسبترش گونبههبای مختلف گیاهی را مبورد بررسبی
قبببرار داد .متخصصبببان فی یولوژی گیاهی ،جوانهزنی را خروج ریشهچه از پوسته بذرتعریفکردهاند (
*نویسندهمسئول j_mahmoudi2005@yahoo.com:
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 .)1989متخصصان آنالی بذر ،جوانهزنی را بصورت" :ظهور و توسعۀ ساختارهای ضروری (بسته به نوع بذر) از جنبین
تعریف کردهاند که نشان دهندۀ توانمندی بذر در تولید یک گیاه طزیعی در شبرایط مطلبوب مبیباشبد (.)ISTA, 2008
استقرار و تجدید حیات مصنوعی نزاتات با استفاده از نهالکاری مستل م صرف وقت ،ه ینه و امکانات زیادی اسبت و
پس از آن نی ممکن است نهالهای حاصل از نهالکاری نسزت به نهالهبای حاصبل از ببذرکباری (در سبنین مشبابه)
سازگاری کمتری با محیط خود نشان دهند .لذا معموأل عملیات بذر کاری با توجه به ه ینه کمتر(

Y0ung and Evans,

 ،)2000توسعه ریشهای بهتر نهالها در عرصه و انعطاف پذیری بیشتر عملیات اجرایی ،بر عملیات نهبالکباری تبرجیح
داده میشوند ( .)Alen et al., 2001بذرهای رسیدهای که از نظر فی یکی و فی یولوژیکی به مرحلۀ بلوغ رسبیده باشبند،
پتانسیل الزم جهت بروز حداکثر بنیه را دارند .اگر چه الگوی کلبی جوانبهزنبی ببذر را صبفات ژنتیکبی گونبه کنتبرل
مینمایند ولی تظاهر این پدیده به شدت تحت تأثیر شرایط محیطبی مبیباشبد کبه گیباه در مراحبل مختلبف تکامبل،
برداشت ،عمل آوری ،ذخیرهسازی و کاشت بذر در معرض آنها قرار دارد .در مورد گونههایی کبه دارای اوج رسبیدگی
هستند ،تشخیص زمان برداشت بذر بسیار اهمیت دارد .این موضوع برای گونههایی که بذر آنهبا بالفاصبله بعبد از بباز
شدن میوه در فاصلههای دور انتشار مییابد یا آن دسته از میوههایی که مورد توجه پرندگان است بیشتر اهمیت پیدا می
کند ( .)Alizadeh and Nasiri, 2007به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر جوانهزنی و بنیه بذر دو رقم
لوبیا قرم  ،بیان داشتند که اثر تاریخ کاشبت ببر کلیبه شاخصبهای مبورد بررسبی معنبی دار ببوده

اسبت)et al., 2014

.(Danesh Shahraki
قاسمی فیروزآبادی و همکاران ) (Ghasemi Firuzabadi et al., 2010در تحقیقی مناس ترین زمان جمعآوری بذر
سه گونه مرتعی از گندمیان را بررسی نمودند .نتایج آزمایش نشان داد که میانگین درصد جوانهزنی همه گیاهبان مبورد
مطالعه در زمانهای مختلبف برداشبت دارای اخبتالف معنبیدار در سبطح یبک درصبد اسبت .حیبدری و همکباران
) (Heidari et al., 2011در تحقیق خود با عنوان ،تأثیر تیمارهای مختلف زمان و عمق کاشت بر جوانهزنی ببذر بلبوط
ایرانی Quercus brantii Lindl. 1که در مریوان انجام گرفت نتیجه گرفتند که زمان کاشت تأثیر معنیداری بر زندهمبانی
و نسزت وزن ساقه به ریشه در سطح 5در صد داشته ولی بر سایر مشخصههای مورد بررسی تأثیر معنبی داری نداشبته
است .همچنین عمق کاشت بر روی صفات مورد بررسی تأثیر معنیدار داشبته اسبت .مبال شباهی و همکباران

Molla

) (Shahi et al., 2008در پژوهش خود ،تاثیر زمان جمعآوری بر قوه نامیه و زندهمانی بذر نمدار را بررسی کردند و در
این راستا اقدام به تهیه بذر در سه شکل ،بذرهایی با پوسته نارس (به رنگ سز روشن) ،نیم رس (به رنگ سز تیره) و
کامالً رسیده (به رنگ سز متمایل به قهوهای) در فواصل سه هفته از هم ،شامل دهم شبهریور ،آخبر شبهریور و بیسبتم
مهرماه نمودند .در نهایت نتیجه گرفتند که از بین سه نوع بذر جمعآوری شده بذرهایی که دارای پوسته نیم رس بودند
بیشترین درصد جوانهزنی را داشتند.
گ نچیان و همکاران ) (Gazanchian et al., 2006در تحقیق خود با عنوان" تعیین مناس

ترین زمبان جمبع آوری

بذر درمنه در استان خراسان" با جمعآوری بذر درمنه از زمان تشکیل تا ری ش بذر به فاصله هر ده روز ببه مبدت 2/5
سال در ده منطقه شمالی ،مرک ی و جنوبی استان ،نتیجه گرفتند که مناس ترین زمبان جمبعآوری ببذر درمنبه منباطق
چشمهگل ،بیمرغ ،استاد ،پادگان قدس ،قلعه نورداب و کردیان  ،15-25قورخود  ،5-15باغلق ،بیبو و بجسبتان 10-20
آذرماه بود .بذر منطقه سز وار (پادگان قدس) بیشترین درصد جوانه زنبی را نشبان داد ( ،)P<0.05همچنبین مبی تبوان
1. Quercus brantii Lindl.
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برای رسیدگی بیشتر زمان جمعآوری بذر را به شرط عدم ری ش آن به تاخیر انداخت .نفیتو و

همکاران Neophytou et

( )al., 2007درتحقیقات خود با عنوان بررسی تفاوت ویژگیهای جوانهزنی در ارتزاط ببا زیسبتگاه طزیعبی سبه گونبۀ
نارون ژاپنی مشاهده کرد که در بذرهای  Ulmus davidianaدر دمای  30/20درجه سانتیگراد و در روشبنایی ،مقبدار

جوانه زنی باالتر از  99درصد و در بذرهای  U.laciniataو  U.parvifoliaمقدار آن  65/2و  23/8درصد بوده اسبت.
در تحقیقی با بررسی تأثیر دما و نور بر جوانهزنی سه گونه نارون  U.laevis ،U.glabra، U.minorدر ترکیبه ،ببا قبرار
دادن نمونهها در تیمارهای مختلف دما ونور دریافتند که وجود نور در اف ایش درصد جوانه زنبی اولیبه ببذرهای گونبه
 Ulmus glabraمؤثر نیست ،در حالی که دما دارای تأثیر معنی داری بر آن می باشد )1982( Vanstone .در پژوهشهای
خویش اعالم کرده است که بهترین زمان جمعآوری بذر نمدار وقتی است که رطوبت ببذر تقریزباً  16درصبد باشبد و
بذرها باید زمانی جمعآوری شوند که رنگ پریکارپ آنها قهوهای مایل به خاکستری است ،یعنی قزل از اینکه پریکارپ
سبخت و محکبم شبود( )Vanstone, 1987( .)Tilki and Cicek, 2007واننسبتون نشبان داد از موارد مهم در موفقیت
جوانهزنی بذر نمدار ،زمان جمعآوری بذر میباشد زیرا جمعآوری بذر در زمان رسیدن کامل سز

سفت و سخت

شدن بیش از اندازه ،پوسته شده که در نتیجه طول دوره تیمار (استراتیفه) را طوالنی خواهد کرد ،برعکس جمعآوری
زود هنگام بذر نی سز

کاهش می ان جوانهزنی و یا پوسیدن بذر به دلیل نارس بودن بذرها میشود .نتایج نشان داد که

کیفیت مطلوب بذر در زمان رسیدن فی یولوژیکی آن حاصل میشود .پس از این مرحله سن جنین زیاد شبده و عوامبل
مؤثر در کیفیت بذرنظیر قوۀ نامیه ،قدرت جوانه زدن و نی خاصیت زنده ماندن گیاهچه کاهش مییابد) Harington,
.)1972
درخت اوجا 1از جمله درختان جنگلهای هیرکانی است که در فضای سز کاربرد مناسزی دارد .اما مشبکل کنبونی
نارونها در جهان بیماری مرگ نارون 2میباشد .این قارچ درختان را بیمار کرده و در مدت نسزتأکوتاهی از بین میبرد
( .)Heybrock et al., 1982تکثیر جنسی و کشت نهالهای حاصل از بذر به منظور دستیابی به توانمنبدیهبای ژنتیکبی
موجود در درون گونه و نی انتخاب ژنوتیپهای مقاوم و سازگار اهمیت بس ایی دارد .ببذر مهمتبرین و اساسبیتبرین
بخش گیاه است که در بازسازی ،حفظ و انتقال مواد ژنتیکی گیاه و همچنین مکانی م پبراکنش ،تکثیبر و بقبای گیباه در
شرایط بسیار سخت نقش اساسی دارد .این تحقیق با جمع آوری بذر در سه زمان متفاوت و در سبه طزقبه ببذرهای نبیم
رس ،رسیده وکامأل رسیده وبررسیهای فی یولوژیکی آنها ،سعی در یافتن بهترین زمان جمعآوری بذر در ایبن گونبه را
دارد.

مواد و روشها
گونۀ اوجا با نام علمی  Ulmus minor mill.از خانوادۀ  Ulmaceaeمیباشد .این گونه غیر از طزقۀ رویشی میانبند
جنگل های شمال و شمال شرقی ایران ،بطور طزیعی در برخی مناطق نیمه خشک و خشک (مانند ی د و اراك) و سرد
(میانه،دشت مغان) ایران نی گسترش یافته است ( .)Mozafarian, 2004اوجا نور پسند بوده و به سایه نابردبار است.
ارتفاعش به  30متر بالغ می شود و قطر آن ممکن است بالغ بر یک متر باشد .تاج مخروطی شکل و تنه شیاردار و سیاه
رنگ دارد ( .)Sabeti, 2002با بررسی اولیه ،ایستگاه مورد نظر انتخاب و جهت تهیه بذر اقدام شد .نمونۀهای بذر از

1. Ulmus carpinifolia Mill.
2. Dutch elm disease
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جنگل اطرف روستای وسطی کال واقع در فاصله حدود  18کیلومتری شرق آمل ،در حد فاصل بین شهرستانهای آمل و
بابل در استان مازندران با مختصات " 36،23،18/1درجه شمالی و"18،39،52/8درجه شرقی جمعآوری شدند.
جمع آوری اطالعات در این پژوهش ببه روش کتابخانبهایبی و میبدانی انجبام گردیبد .ببرای بررسبی اثبر زمبان
جمعآوری و اثر می ان رسیدگی بذر ،بذرهای مورد نیاز در سه مرحله با فواصل ده روز از یکبدیگر ،یعنبی در  3تباریخ
 96/1/96، 19/1/9و  96/1/29از عرصه مورد نظر جمعآوری شدند .برای انجام این مطالعه 10اصله درخت از درختبان
اوجای منطقه ،با میانگین قطر برابر سینه  35سانتیمتر ،که با فاصله حبداقل  100متبر از یکبدیگر (ببرای جلبوگیری از
انتخاب درختان فامیل) قرار داشته اند انتخاب شد ( .)Neophytou et al., 2007بعد از جمعآوری بذرها ،ویژگیهبایی
فی یولوژیکی بذر به شرح جدول ذیل اندازهگیری شدند.دادههای حاصل از عملیات میدانی به کمبک نبرمافب ار

SPSS

) (ver. 18بررسی و نمودارهای مورد نظربه کمک نرماف ار  Excelرسم شد .کلیه آزمایشهبا ببر اسباس طبرح آمباری
بلوكهای کامل تصادفی با چهار تکرار از هر تیمار اجرا شد .پس از گردآوری دادهها ،ابتدا نرمال بودن و همگنی آنهبا
با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون لون بررسی و آنگاه مقایسه کلبی ،ببا تج یبه واریبانس و آنبالی واریبانس
دوطرفه و مقایسههای چندگانه با آزمون دانکن انجام گرفت.
جدول  :1صفات مورد بررسی و نحوه محاسزه آن
ردیف

صفات مورد بررسی

فرمول

1

درصد جوانهزنی

GP=ΣG / N*100

2

سرعت جوانهزنی

)= Σ (ni/Di

3

شاخص جوانهزنی

= ∑fini / N

مشخصات

منزع

 :GPدرصد جوانهزنی
 : ΣGتعداد بذرهای جوانه زده

)(Farhudi et al., 2006

 : Nتعداد کل بذر
 :nتعداد بذور جوانهزده در
روز iام
 :Diتعداد روز پس از شروع

()Farhudi et al., 2006

آزمایش
 : fiروز شمارش
 :niتعداد بذور جوانهزده در
همان روز

()Farhudi et al., 2006

 :Nکل بذور جوانهزده بر
اساس بذر/روز
 :VIشاخص بنیه
4

طول ریشهچه و ساقه
چه و گیاهچه:

VI= GP% * MSH / 100

 :MSHمیانگین طولی گیاهچه
( ریشهچه  +ساقهچه )

)(Lekh & Kairwal, 1993

 :Gr%درصد جوانهزنی
5

6

تعداد روزها از شروع
اولین جوانهزنی

از مشاهده اولین جوانهزنی
()Farhudi et al., 2006

در هر تیمار ثزت شده و
شمارش شروع میشود.

بیشترین جوانهزنی در

بیشترین تعداد جوانه زده

روز

بذر در روز ثزت میشود.
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نتایج
 آزمون نرمال بودن دادهها:جدول  :2آزمون نرمالیتی کلموگروف-اسمیرنوف

کلموگروف
اسمیرنوف
سطح
معنیداری

طول

طول

طول

سرعت

درصد

شاخص

تعداد روزها از شروع

بیشترین جوانهزنی

گیاهچه

ساقهچه

ریشهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیه بذر

اولین جوانه زنی

در روز

1/778

1/40

1/151

0/702

0/710

0/836

1/276

0/815

0/074

0/060

0/142

0/707

0/694

0/487

0/077

0/520


همانطور که در جدول  2نشان داده شده است سطح معنیداری برای تمبامی متغیرهبای مبورد مطالعبه بباالتر از 5
درصد میباشد و اختالف معنیدار بین دادهها وجود ندارد یا به عزارتی دیگر دادهها نرمال میباشند.
 آزمون همسان بودن واریانس دادههاجدول  :3آزمون همگنی لون

آماره لون
سطح
معنیداری

طول

طول

طول

سرعت

درصد

شاخص

تعدادروزها از شروع

بیشترین جوانهزنی

گیاهچه

ساقهچه

ریشهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیه بذر

اولین جوانهزنی

در روز

3/475

2/422

0/375

0/571

2/782

1/417

0/019

0/660

0/087

0/142

0/329

0/568

0/059

0/060

0/444

0/521


در جدول  3سطح معنیداری برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه باالتر از  5درصد میباشد و اختالف معنیدار بین
دادهها وجود ندارد یا به عزارتی دیگر دادهها همگن میباشند.
 بررسی اثر زمان جمعآوری و نحوه کاشت بر ویژگیهای فی یولوژیکی بذرجهت بررسی اثر زمان جمعآوری و نحوه کاشت بر ویژگیهای فی یولوژیکی بذر از آنالی واریانس دوطرفه استفاده
شده است .در این مطالعه منابع تغییرات شامل زمان جمعآوری و نحوه کاشت و اثر متقابل زمان جمعآوری و نحوه
کاشت میباشد .نتایج تحلیل واریانس در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آنالی واریانس دوطرفه اثر زمان جمعآوری و نحوه کاشت بر ویژگیهای فی یولوژیکی بذر
F
تعداد روزها از

بیشترین

شروع اولین

جوانه زنی

جوانه زنی

در روز
**15/41

درجه

طول

طول

طول

سرعت

درصد

شاخص

آزادی

گیاهچه

ساقهچه

ریشهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیه بذر

2

**54/55

**36/53

**52/80

**27/69

**44/66

**25/41

**7/99

نحوه کاشت

1

**60/31

**77/09

*6/44

**29/85

**56/18

**38/20

**36/84

**19/19

زمان

2

**51/66

**25/34

**80/48

*4/44

*4/55

*3/84

**10/83

**5/25

منابع تغییرات
زمان
جمعآوری
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جمعآوری*
نحوه کاشت

*و ** نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  5و 1درصد و  nsنشاندهنده عدم وجود معنیداری

جدول  4نشان میدهد که زمان جمعآوری و نحوه کاشت و اثر متقابل زمان جمعآوری و نحوه کاشت بر روی
تمامی ویژگیهای فی یولوژیک بذر اوجا بهطور معنیداری تأثیر دارد.
جدول  :5مقایسه میانگینهای حاصل از ویژگیهای فی یولوژیکی بذر با آزمون دانکن
زمان

نحوه

طول

طول

طول

سرعت

درصد

شاخص

جمعآوری

کاشت

گیاهچه

ساقهچه

ریشهچه

جوانهزنی

جوانهزنی

بنیه بذر

گلدان

59/91b

36/28bc

23/63cd

4/88a

38/15b

23/78b

b

c

cd

c

cd

زمان 1
زمان 2
زمان 3

bc

تعداد روزها از

بیشترین

شروع اولین

جوانهزنی در

جوانهزنی

روز

12/00c

12/50a

a

b

ژرمیناتور

64/90

43/66

21/23

12/29

65/00

44/21

4/00

30/00

گلدان

59/15b

34/35b

24/79d

14/60c

69/06c

40/56cd

8/00b

39/80b

b

c

b

c

d

d

a

b

ژرمیناتور

58/16

43/35

14/80

16/16

88/50

50/87

4/00

40/78

گلدان

0/000a

0/000a

0/000a

1/330a

6/65a

0/000a

4/80a

4/00a

b

bc

c

b

bc

a

ژرمیناتور

60/54

40/29

20/25

10/38

c

55/55

33/09

4/55

b

32/53

بحث
امروزه منظرسازی پایدار با استفاده از گونههای بومی به شدت مورد توجه قرار گرفتبه اسبت و بایسبتی ببه مبرور
گونههای بومی در عرصههای فضای سز وارد شوند .از آنجا که گونه اوجا یک گونه بومی بوده و از جلگه تبا میانزنبد
دامنههای الزرز را بصورت طزیعی در سیتره خویش قرار داده و نی با توجه به شکل ظاهری مناس

و مقاومت باالی آن

در برابر شرایط نامساعد محیطی ،میتوان از این گونه بهعنوان یکی از گونههای با ارزش زینتی در فضای سز شهری و
بین شهری استفاده نمود .نظر به اینکه بذر اوجا در برابر آفات و بیماری حسباس ببوده و تهدیبد مبیشبود ،لبذا زمبان
جمعآوری بذر آن از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بایستی در بهترین زمان ممکنه جمعآوری شوند تا عالوه بر حفظ
قوه نامیه از سالمت الزم بر خوردار گشته و بتوانند از نظر اقتصادی تولید مطلوبی را رقم زده و جوانهزنی مطلوب ببذر
و استقرار گیاهچههای حاصل شود .موفقیت در تولید ،به جوانهزنی کامل و سریع بذر و تولید گیاهچههای قوی وابسته
میباشد.
در پژوهش حاضر جهت بررسی ویژگیهای فی یولوژیکی بذر ،دو متغییر زمان جمبعآوری و نحبوه کاشبت مبورد
توجه قرار گرفت .نتایج آنالی واریانس دوطرفه نشان داد که دو عامل مورد بررسی و اثر متقاببل آنهبا ببر روی تمبامی
ویژگیهای فی یولوژیک اندازهگیری شده (طول گیاهچه ،ساقهچه ،ریشهچه ،سرعت و درصد جوانهزنی ،شباخص بنیبه
بذر ،تعداد روزها از اولین جوانهزنی و بیشترین جوانهزنی در روز) تأثیر معنیدار دارنبد

(Ghasemi Firuzabadi et al.,

 .)2010اظهار داشتند که میانگین درصد جوانهزنی همه گیاهان مبورد مطالعبه در زمبانهبای مختلبف برداشبت دارای
اختالف معنیدار میباشند .همچنین مالشاهی و همکاران ( )Molla Shahi et al., 2010هم تاثیر زمان جمبعآوری ببر
قوهنامیه و زندهمبانی ببذر نمبدار را بررسبی و اعبالم داشبتند با گذشت روند تکاملی بذر و سخت تر شدن پوسته در
بذرهای ،کامال رسیده درصد زندهبودن بذر در مقایسه با بذرهایی با پوسته نیم رس بیشتر میشود ،اما بببهدلیل سببختی،
بیش از حد پوسته این بذرها ازقدرت جوانهزنی کمتبببببببری برخوردار هستند .بنبببببببابرین همیشه نمیتوان به نتایج
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آزمایشگاهی (آزمایش تترازولیوم) ،اطمینان کرد چون این نتایج نشان دهنده می ان واقعی قوه نامیه بذر نمیباشند و تنها
سالم بودن جنین را نشان میدهند و ممکن است جنین با وجود سالم بودن قابلیت جوانهزنی نداشته باشد ،اما بطورکلی
این دو موضوع دارای همزستگی میباشند .نتایج مطالعه محققان مذکور نشان داد که از بین سبه نبوع ببذر جمبعآوری
شده بذرهایی که دارای پوسته نیمرس بودند ،بیشترین درصد جوانهزنی را داشتند .بنابراین نتایج بدست آمده ببا نتبایج
قاسمی فیروزآبادی و همکاران( )Ghasemi Firuzabadi et al., 2010مطابقت دارد .دستهبندی ویژگیهبا در زمبانهبا و
نحوه کاشت متفاوت با آزمون دانکن نشان داد که طول گیاهچه و ساقهچه در زمان اول و کاشبت در ژرمینباتور دارای
باالترین میانگین میباشد .میانگین طول ریشهچه در زمانهای اول و دوم و کاشت گلدانی نسزت به سایر تیمارها بیشتر
است .سرعت جوانهزنی در زمان دوم در هر دو نحوه کاشت در گروه  cقرار گرفته و دارای باالترین میب ان مبیباشبند.
درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در زمان دوم و کاشت در ژرمیناتور در باالترین می ان قرار دارند .تعداد روزهبا از
شروع اولین جوانهزنی در زمان اول و کاشت گلدان نسزت به سایر تیمارها بیشتر است و بیشبترین جوانبهزنبی در روز
مربوط به زمان دوم و کاشت در ژرمیناتور میباشد .در مجموع نتایج نشان میدهد که ویژگیهبای فی یولبوژیکی ببذرها
در زمانهای اول وخصوصأ دوم جمعآوری ،در وضعیت مطلبوبتبری مبیباشبد و در زمبان جمبعآوری سبوم (اوایبل
اردیزهشت) تقریزا تمامی ویژگیهای مورد بررسی دارای کمترین مقدار میباشند .هبارینگتن ( )Harington, 1972اظهبار
داشت ،کیفیت مطلوب بذر در زمان رسیدن فی یولوژیکی آن حاصل میشود .پس از این مرحله سن جنین زیاد شبده و
عوامل مؤثر در کیفیت بذر (نظیر قوۀنامیه ،قدرت جوانهزدن و نی خاصیت زندهماندن گیاهچه) کاهش مییابد .برداشت
زود هنگام بذر منجر به کاهش قدرت جوانهزدن و قدرت آن میشود ولی تأخیر در برداشت میتواند (بهدلیل شرایط نا
مساعد آب و هوایی ،نظیر خشکی و یا بارندگی) باعث کاهش کیفیت بذر شود .همبانطور کبه در نتبایج بدسبت آمبده
مشاهده میشود ،بذرهای جمعآوری شده که پوسته آنها به حالت نیم رس بوده است و دارای رطوبت متوسطی ببوده-
اند در نهایت بیشترین نرخ جوانهزنی را نیب نشبان داده انبد .دسبتاورد ونسبتون ( )Vanstone, 1987نشبان مبی دهبد
کبببببهجمعآوری بذر در زمان رسیدن کامل سز

سفت و سخت شدن بیش از اندازه  ،پوسته شده که در نتیجه طول

دوره تیمار (استراتیفه) را طوالنی خواهد کرد ،برعکس جمعآوری زود هنگام بذر نی سز

کاهش می ان جوانهزنی و

یا پوسیدن بذر به دلیل نارس بودن بذرها میشود .از طرفی سفت و سخت بودن پوسته (پریکارپ) بذر که شامل یبک
الیه بیرونی از فیزرهای بلند ضخیم چوبی بوده و مانع از جذب آب ،گازها و نور میشود ،بهعنوان یک عامبل فی یکبی،
از جوانهزنی بذر جلوگیری کرده یا باعث تأخیر آن می شود .بررسیها نشان داد که از حساستبرین مراحبل در مبورد
حفظ قوۀ نامیه بذر و جوانهزدن آن ،زمان برداشت و عملیات پس از برداشت میباشد .همچنین کاهش قدرت جوانبه-
زدن بذر تحت تأثیر برداشت زود هنگام نی میباشد .بنابرین نتایج بدست آمده با نتایج (،)Vanstone Vanstone, 1987
( )Harington, 2014( ،)Ghasemi Firuzabadi et al., 2010( ،)Molla Shahi et al., 2008تطابق دارد.
نتیجه گیري نهایی
لذا طزق نتایج بدست آمده و با توجه به فرضیه تحقیق و زمان جمعآوری ببر تمبامی ویژگبیهبای فی یولبوژیکی
اندازهگیری شده در این تحقیق تأثیر معنیداری مشباهده شبد .در نهایبت ،پیشبنهاد مبیشبود درتحقیقبات آینبده ،اثبر
نگهداری بذرها در انزار به منظور حفظ سالمت بذور تهیه شبده ،مزبارزه ببا آفبات و امبراض در مرحلبه انزبارداری و
همچنین کاشت آنها در نهالستان بررسی شوند.
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