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تاريخ پذيرش١٤٠١/٠١/٢٤ :

چكيده
درخت بلوط ايراني ) (Quercus brantii Lindl.از نظر اكولوژيكي ،اقتصادي -اجتماعي و حفاظتي يكي از با ارزشترين ﮔونﻪﻫا است كﻪ بهرهبرداري
بيرويﻪ ،حيات آن را با تهديد جدي روبﻪرو كرده و جﻨﮕﻞكاري و احياي اين جﻨﮕﻞﻫا بسيار ضروري ميباﺷد .در اين زميﻨﻪ آﮔاﻫي بيشتر در مورد روشﻫاي كاﺷت
بذر و ايجاد ﺷرايط بهيﻨﻪ براي توليد نهالﻫاي سالم از اﻫميت ويژهاي برخوردار است .تحقيق حاضر بﻪصورت آزمايش فاكتوريﻞ با دو فاكتور زمان كاﺷت بذر در دو
سﻄﺢ )آذر و اسفﻨد ماه( و روش كاﺷت بذر در سﻪ سﻄﺢ )كاﺷت مستقيم بذر ،خيساندن بذر در آب بﻪ مدت  ٤٨ساعت و خيساندن بذر در آب بﻪ مدت  ٧٢ساعت( در
قالب طرح كامﻼ تصادفي متعادل با  ٤تكرار و  ١٠ﮔلدان در ﻫر تكرار در نهالستان ايوان واقع در استان ايﻼم انجام ﺷد .نتايج تجزيﻪ واريانس نشان داد براي اثر
اصلي زمان كاﺷت صفات زندهماني ،درصد زندهماني ،بﻨيﻪ ﮔياﻫچﻪ ،طول ساقﻪ و وزن خشك ساقﻪ در سﻄﺢ  ١درصد و براي صفات قﻄر يقﻪ طول ريشﻪ در سﻄﺢ ٥
درصد معﻨيدار بوده است .ﻫمچﻨين براي روش كاﺷت تمام صفات بﻪجز قﻄر يقﻪ و طول ريشﻪ در سﻄﺢ  ١درصد داراي اختﻼف معﻨيدار بودند .نتايج مقايسﻪ ميانﮕين
با آزمون دانكن نشان داد بذور كشت ﺷده در آذر ماه براي تمام صفات جوانﻪزني و رويشي نهال بهتر از بذور كشت ﺷده در اسفﻨد ماه بوده است .ﻫمچﻨين نتايج
مقايسﻪ ميانﮕين نشان داد در بين روشﻫاي مختلف ،بذوري كﻪ قبﻞ از كاﺷت بﻪمدت  ٤٨ساعت در آب قرار ﮔرفتﻨد ،از نظر صفات جوانﻪزني و رويشي نهال بهتر از
ساير بذور بودند .بﻪطور كلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد آذر ماه بهترين زمان كاﺷت و خيساندن بذور بﻪ مدت  ٤٨ساعت قبﻞ از كاﺷت ،بهترين روش كاﺷت براي
بذور بلوط ايراني ميتواند باﺷد.
واژههاي كليدي :بلوط ايراني ،روش كاﺷت ،زمان كاﺷت ،زندهماني ،نهالستان.

مﻘدمه
يكي از وسيعترين مناطق رويشي كشور منطقه زاگرس

عمدهاي را ايفا نمايد .اما رويشگاههاي آن به دﻻيل مختلف

مانند بهرهبرداري براي چوب سوخت و ساختمان ،چراي دام،

است كه با پنج ميليون هكتار جنگل تقريبا وسعتي معادل ٤٠

فعاليت كشاورزي در جنگل و استفاده از بذر آن بهعنوان غذاي

درخت بلوط ايراني ) (Quercus brantiiاز نظر اكولوژيكي،

همكاران .(١٣٨٣ ،بنابراين بايد سعي بر اين باشد كه از طريق

است كه بيش از نيمي از مساحت جنگلهاي غرب )زاگرس(

جهت احياء اين جنگلها برداشته شود.

درصد از كل جنگلهاي كشور را به خود اختصاص داده است.

اقتصادي ،اجتماعي و حفاظتي يكي از باارزشترين گونهها
را تشكيل داده و ميتواند در احياء مناطق تخريبيافته نقش

دام و عشاير به شدت در حال تخريب است )ﺛاقبطالبي و

بذركاري و نهالكاري در قالب پروژههاي احيايي گامي در
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مشخصات نهال در زمان رشد اوليه خود در نهالستان ،اغلب

در مورد اﺛر تيمارهاي مختلف بر رويش بذر بلوط ايراني

به عنوان عاملي حياتي در تعيين سرنوشت نهالكاريها عمل

ميتوان به نتايج تحقيق حيدري و همكاران ) (١٣٩٠اشاره نمود.

ميكند و قدرتمند بودن نهالهاي كاشته شده يكي از عوامل مهم

در اين تحقيق تاﺛير تيمارهاي مختلف زمان و عمق كاشت بر

اين باشد كه در نهالستان بهترين وضعيت ممكن براي رشد و

كشت آذر ماه و عمق كاشت  ٧تا  ٨سانتيمتر بيشترين تاﺛير را

و كيفيت مناسبي برخوردار باشند .ميزان رشد و كيفيت نهال

مختلف بر جوانهزني بذور و رويش كنار نيز توسط صالحي و

توليد شده در نهالستان جنگلي برآيند اﺛر متقابل عوامل محيطي

همكاران ) (١٣٩٥مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد

در موفقيت هر جنگلكاري است .بنابراين همواره بايد سعي بر

نمو نهالها فراهم شده و نهالها هنگام ورود به عرصه از رشد

جوانهزني بذر بلوط مورد بررسي قرار گرفت .تيمار تركيبي
بر صفات جوانهزني و رويشي نهال بلوط داشت .تاﺛير تيمارهاي

مانند رطوبت ،حرارت ،نور ،مواد غذايي و نحوه كاشت با عوامل

بهترين تركيب تيماري براي جوانهزني و رشد نهال كنار،

دروني و فيزيولوژيك گياه مانند ذخيره مواد قندي ،ميزان

خيساندن بذور به مدت  ٤٨ساعت در آب قبل از كاشت ،كشت

هورمونهاي مختلف و مقاومت در برابر يخبندان ميباشد .در

در خاك نيمهسنگين و استفاده از روش هر روز آبياري است.

نمايد مجموعه عوامل فيزيولوژيك و محيطي ديگر نيز تحت

عوامل اﺛرگذار بر زندهماني بذور كاج سياه ميباشند )بهمني و

نتيجه وقتي يكي از عوامل محيطي از قبيل رطوبت يا دما تغيير

تاﺛير قرار گرفته و رشد و كيفيت نهالهاي توليد شده را تحت
تاﺛير قرار ميدهند.

بر اين اساس مﻼحظه ميگردد بستر كاشت و مبدا بذر نيز از
همكاران.(١٣٩٣ ،

 Hadinezhadو همكاران ) (٢٠١٣در تحقيقات خود به

تيمار خيساندن بذر قبل از كاشت و زمان كاشت مناسب

اين نكته اشاره داشتند كه جوانهزني به عنوان ظهور جنين از

جمله مهمترين عوامل موﺛر در بذركاري ،رويش بذرها ،رشد

تنفس ،سنتز پروتﺌين و تحرك ذخاير غذايي پس از جذب آب

بذر چه در گلدانهاي پﻼستيكي و چه در بذركاري مستقيم از

بذر به وسيله شروع انواعي از فعاليتهاي سنتز و تجزيه شامل

نهال ،موفقيت كاشت و توليد نهالهاي موفق محسوب ميشوند

تعريف ميشود (١٩٩٠) Mc creary .نيز تاﺛير زمان كاشت بذر

) .(Thompson, 2003بذور گونه بلوط ايراني حساس به از

بر رويش دو گونه بلوط  Q. douglasiiو  Q. lobataرا مورد

هنگام كاشت تاﺛير زيادي بر جوانهزني آن دارد ) & Sowa

از اواخر مهر ماه به اسفند ماه باعث تاخير در جوانهزني و كاهش

كاشت بذور در درختان جنگلي مطالعاتي در ايران و جهان بر

امر را بهرهگيري از بارندگي و رطوبت موجود در خاك دانست.

روي برخي گونهها انجام شده است.

 (٢٠٠٣) Thompsonبا بررسي زمان كاشت بذر اذعان داشت

دست دادن رطوبت ميباشند ،بنابراين مقدار رطوبت بذر در

 .(Connor, 2003در زمينه تاﺛير زمان و روشهاي مختلف

نتايج بررسي غﻼمي و همكاران ) (١٣٨٦در خصوص زمان

بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه تغيير زمان كاشت بذر

ميانگين ارتفاع نهال و درصد زندهماني ميشود .وي دليل اين

كه كاشت زود هنگام بذور باعث افزايش زندهماني ،جوانهزني،

كاشت مناسب براي بذر بنه ) (Pistacia atlanticaنشان داد

رشد نهال ،طول ساقه و در كل ابعاد نهال ميشود.

بذور تاﺛير معنيداري بر قطر يقه نهالها دارد .همچنين نتايج

هيدرولوژيكي منطقه ،تحت تاﺛير الزامات شكست خواب بذر

و زندهماني بذر بنه در شرايط نهالستان نيز نشان داد بذور در

پورهاشمي ) (١٤٠٠نيز دليلي بر اين ادعا است ،چرا كه نتايج

نيمي خاك )خاك ،ماسه و زئوليت( همراه با آبياري كاشته شوند

شرايط اكولوژيك و اقليمي مطلوبتر از جمله رطوبت بيشتر از

كه دهه اول بهمن ماه زمان مناسبي بوده و كاشت زودهنگام
ارزيابي اﺛرات آبياري ،خاك بستر و عمق كاشت بر ميزان رويش
عمق سطحي )كمتر از  ٤سانتيمتر( با بستر نيمي كود دامي و

)داغستاني و همكاران.(١٣٩٨ ،

پويايي جوانهزني بذور بلوط در پاسخ به رژيم

ميباشد ) .(Hawkins, 2018نتايج بررسي حسيني و
بررسي آنها نشان داد موفقيت بذركاري در جهت شمالي به دليل
جهتهاي جنوبي ميباشد .با توجه به اهميت اﺛر زمان كاشت

بر جوانهزني بذور و خصوصيات نهال ،هدف از انجام اين

اثر زمان و روشهاي مختلف كاشت بذر بر زندهماني و رويش نهالهاي بلوط ايراني در شرايط نهالستان ايوان١٠٩/...
تحقيق تعيين تاﺛير تيمارهاي قبل از كاشت بر رويش بذور بلوط

انتخاب شد .جهت حذف قرابتهاي ژنتيكي ناشي از تكثير

زندهماني نهالهاي بلوط ايراني بود.

متر در نظر گرفته شد ) .(Hampton & Tekrony, 1995از

و تاﺛير زمان كاشت و روش كاشت بر قدرت جوانهزني و
مواد و روشها

براي انجام اين تحقيق توده جنگلي بلوط ايراني از ارتفاعات

مختلف زاگرس مياني واقع در استان ايﻼم )شكل  (١شناسايي
شد .بهطور تصادفي  ٣٠درخت مادري سالم بذرده بلوط ايراني

رويشي ،فاصله درختان مادري از يكديگر حداقل  ١٠٠تا ٣٠٠
هر درخت بهطور متوسط تعداد  ١٠عدد بذر انتخاب و

جعآوري گرديد .در نهايت حدود  ٣٠٠بذر از درختان مادري

جمعآوري شد كه پس از بررسي صفات مورفولوژيك بذور در

آزمايشگاه تعداد  ٢٤٠بذر براي اجراي آزمايش انتخاب شد.

ﺷكﻞ  .١موقعيت محﻞﻫاي جمعآوري بذر و نهالستان در استان ايﻼم

براي انجام تحقيق از طرح آزمايشي فاكتوريل با دو فاكتور

توپوگرافي عرصه مسطح و داراي شيب  ١-٢درصد ميباشد.

زمان كاشت در دو سطح آذر و اسفند ماه و روش كاشت در

در اين نهالستان متوسط دماي ساﻻنه حدود  ١٥/٣درجه

سه سطح شامل كشت مستقيم بذر ،خيساندن بذر به مدت ٤٨

سانتيگراد ،حداقل و حداكثر مطلق دما به ترتيب -١٢ ،و ٤٣

ساعت و خيساندن بذر به مدت  ٧٢ساعت در قالب طرح پايه

درجه سانتيگراد و متوسط رطوبت نسبي  ٤٧/٩درصد است.

شده به دو دسته تقسيم شد ١٢٠ .بذر پس از اعمال تيمار

در اين منطقه حدود  ٥/٥ماه بوده كه از اواسط ارديبهشت تا

باقيمانده پس از اعمال تيمار روش كاشت شده در اسفند ماه

متوسط بارندگي ساﻻنه نهالستان در طول دوره زماني سي ساله

 ٢٠٢٠٦٠سانتيمتر در نهالستان سردسيري ايوان كاشته

و  ٧٣٩ميليمتر ميباشد .اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن

كامﻼ تصادفي با  ٤تكرار استفاده شد .تعداد  ٢٤٠بذر انتخاب
روشهاي مختلف كاشت در آذر ماه كشت شدند و بذور

كشت شدند .تمام بذور در گلدانهاي پﻼستيكي به ابعاد
شدند .اين نهالستان به فاصله  ٢٣كيلومتري شمال شهر ايﻼم و
در ارتفاع  ١١٨٠متر از سطح دريا واقع شده است .از نظر

بر اساس نمودار آمبروترميك )شكل  (٢تعداد ماههاي خشك
اواخر آبان ميباشد .بر اساس اطﻼعات هواشناسي شهر ايﻼم
 ٥٧٣ميليمتر ،حداقل و حداكثر بارندگي ساﻻنه بهترتيب٣٩٧ ،

جز اقليم مديترانهاي و بر اساس روش آمبرژه جز اقليم
نيمهخشك ميباشد.
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ﺷكﻞ  .٢نمودار آمبروترميك نهالستان سردسيري ايوان )ارتفاع از سﻄﺢ دريا  ١١٨٠متر(

در طول اجراي آزمايش عمليات وجين بهطور مرتب انجام

يا سبز شدن و ارتفاع نهال محاسبه و قطر يقه نهالها نيز

شد و آبياري طبق آبياري رايج در نهالستان )سيستم قطره باراني(

بهوسيله كوليس بر حسب ميليمتر اندازهگيري شد .با استفاده

اواسط فروردين شروع و به صورت دو هفتهاي تا اواخر مهرماه

شاخص بنيه گياهچه ) (SVIنيز طبق رابطه زير محاسبه گرديد

صورت گرفت .با شروع سبز شدن بذرها ،شمارش آنها از

ادامه يافت و در پايان فصل رويش زندهماني و درصد زندهماني
رابطه )(١

از صفات درصد سبز شدن )درصد زندهماني( و ارتفاع نهالها،
):(Abdul-Baki & Anderson, 1973; Kim et al., 1987

] /١٠٠ميانگين طول گياهچه × درصد سبز شدن[ = شاخص بنيه گياهچه

براي بهدست آوردن طول ريشه و ساقه ،نهالها از گلدانها

مقايسه ميانگين اﺛرات اصلي فاكتورهاي مورد آزمايش و اﺛرات

خارج شدند .سپس ساقه ،ريشه و برگ آنها جدا شد و دو

متقابل تركيبي فاكتورها با استفاده از آزمون دانكن در سطح

سانتيمتر و تا دقت ميليمتر اندازهگيري شد .در مورد نسبت

متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون در محيط نرمافزار آماري

نهالها از گلدانها ،دو قسمت ساقه و ريشه جدا شده و به مدت

نتايج

قسمت ساقه و ريشه بهطور جداگانه با خطكش بر حسب
وزن خشك ساقه به وزن خشك ريشه نيز بعد از خارج كردن

 ٤٨ساعت در آون با درجه حرارت  ٧٠درجه سانتيگراد قرار
گرفتند .سپس وزن خشك هر قسمت به وسيله ترازوي ديجيتال

بر حسب گرم اندازهگيري شد )الوانينژاد و همكاران،
١٣٨٨؛ .(Hampton & Tekrony, 1995

صفات كمي موجود در اين تحقيق شامل صفات زندهماني،

درصد زندهماني ،شاخص بنيه گياهچه ،ارتفاع نهال ،قطر يقه،
طول ساقه ،طول ريشه ،وزن خشك ساقه ،وزن خشك ريشه و

نسبت وزن خشك ساقه به ريشه بود .نرمال بودن دادههاي
صفات كمي با استفاده از آزمون كولموگروف -اسميرنوف

ارزيابي شد و تجزيه واريانس دادهها بهصورت آزمايش فاكتور
با دو فاكتور و  ٦تركيب تيماري در قالب طرح كامﻼ تصادفي
با  ٤تكرار در محيط نرمافزار آماري  SPSSانجام شد .آزمون

احتمال  ٥درصد صورت پذيرفت .براي تعيين همبستگي بين

استفاده شد.

نتايج تجزيه واريانس نشان داد سطوح مختلف اﺛرات اصلي

زمان كاشت از نظر بيشتر صفات شامل زندهماني ،درصد
زندهماني ،بنيه گياهچه ،طول ساقه و وزن خشك ساقه در سطح
احتمال يك درصد و براي صفات قطر يقه و طول ريشه در

سطح احتمال  ٥درصد با يكديگر اختﻼف معنيدار داشتند

)جدول  .(١اين نتايج نشان داد تغييرات زمان كاشت در بذور
بلوط باعث ايجاد تغييرات صفات جوانهزني و رويشي نهال

ميشود .بنابراين يافتن بهترين زمان كاشت يكي از اصولي است

كه در كاشت بذور بلوط بايد مورد تاكيد قرار گيرد .همچنين
نتايج نشان داد اﺛرات اصلي روشهاي كاشت بذور براي تمام

صفات جوانهزني بذر و رويشي نهال بهجز قطر يقه و طول
ريشه داراي اختﻼف معنيدار آماري در سطح احتمال يك

اثر زمان و روشهاي مختلف كاشت بذر بر زندهماني و رويش نهالهاي بلوط ايراني در شرايط نهالستان ايوان١١١/...
درصد ميباشند )جدول  .(١اختﻼف معنيدار روشهاي كاشت

نداشت .بنابراين دو فاكتور مورد بررسي در اين تحقيق تاﺛيري

پس از قرارگيري در خاك جذب آب است كه اعمال سطوح

بهصورت مستقل و جداگانه است ،يعني روشهاي مختلف

دارد.

ساعت در آب و خيساندن بذر به مدت  ٧٢ساعت در آب(

بر يكديگر نداشته و اﺛرات هر كدام بر روي صفات مورد بررسي

بذور قابل انتظار و امري بديهي است ،زيرا اولين واكنش بذر

كاشت بذور )كشت مستقيم بذر ،خيساندن بذر به مدت ٤٨

مختلف اين فاكتور تاﺛيرات بهسزايي در صفات رويشي بذر
تجزيه واريانس نشان داد اﺛرمتقابل زمان كاشت در روش

تغييري در صفات جوانهزني و رويشي نهال در زمانهاي

كاشت براي تمام صفات داراي اختﻼف معنيدار آماري نبود

مختلف كشت آذر و اسفند ندارد و اگر بين اين روشهاي

)جدول  .(١به عبارت ديگر رابطه معنيدار آماري بين تغييرات

كاشت اختﻼف معنيداري وجود داشته باشد در هر دو تاريخ
كاشت اختﻼف معنيدار به يك نسبت وجود خواهد داشت.

زمان كاشت و روشهاي مختلف كاشت در اين مطالعه وجود

جدول  .١نتايج تجزيﻪ واريانس اثر زمان و روش كاﺷت بر خصوصيات جوانﻪزني و رويش نهال بلوط بر اساس آزمايش فاكتوريﻞ

منابع تغيير

ميانگين مربعات

درجه

آزادي

زنده ماني

درصد زنده

بنيه

ارتفاع

ماني

گياهچه

نهال

قطر يقه

طول ريشه طول ساقه

وزن خشك

وزن خشك وزن خشك
ساقه

ريشه

ساقه به ريشه

زمان كاشت

١

**١١٧/٤

**١١٠٨/٤

**٦/٢

١/٢١

*١/٧٥

*٣٧١/٣

**٤٠/٩

**٩١/٨

٠/٤٢

٠/٠٠٥

روش كاشت

٢

**٩٢٠/٤

**٥٧٥٢/٣

**٣٢/١

**٥/١٣

٠/٧٣

١٥٠/٣

**٢٢/٢

**٩٩/١

**٢/٥٧

**٠/١٠٣

زمان كاشت × روش كاشت

٢

٣/١

١٨/٨

٠/٦

٠/٨٦

٠/٩٣

٥٦/٧

٣ /٦

٧ /٦

٠/٣٦

٠/٠٠٤

خطاي آزمايشي

٦٦

٢١/٤

١٣٣/٩

١/١

٠/٧٦

٠/٣٩

٧٢/٣

٣ /٧

١٢/٨

٠/٣٥

٠/٠١٤

) CV(%خطا

—

١٦/٢

١٦/٢

١٥/٩

١٥/٦

٢٥/٨

١٣/٤

٢٠/١

١٧/١

١٢/١

٢٣/٧

)R-Squre(%

—

٨٨/٩

٨٨/٩

٨١/٥

٩١/٧

٨٤/٣

٨٢/٧

٨٧/٤

٨٦/٣

٨١/٥

٨٩/٤

Root MSE

—

٤/٦

١١/٦

١/١

٠/٨٧

٠/٦٣

٨/٥

١ /٦

٣ /٦

٠/٥٩

٠/١٣

** :معنيدار در سطح آماري يك درصد و * :معنيدار در سطح آماري  ٥درصد

نتايج مقايسه ميانگين با استفاده از آزمون دانكن در سطح

است .به عبارت ديگر بذور كشت شده در آذر ماه از نظر صفات

احتمال  ٥درصد براي فاكتور زمان كاشت نشان داد ميانگين

جوانهزني و رويشي اختﻼف معنيدار آماري با بذور كشت شده

در اسفند ماه داشتند )جدول .(٢

تمام صفات در كشت آذر ماه بيشتر از كشت اسفند ماه بوده

جدول  .٢نتايج مقايسﻪ ميانﮕين فاكتور زمان كاﺷت بر خصوصيات جوانﻪزني و رويش نهال بلوط با استفاده از آزمون دانكن
سطوح فاكتور
كشت آذر ماه

كشت اسفند ماه

ميانگين صفات
زندهماني

درصد زندهماني

بنيه گياهچه

قطر يقه

طول ريشه

طول ساقه

وزن خشك ساقه

٣٠/١١a

٧٥/٢٨a

٤/٣٩a

٢/٥٨a

٢٧/٧٥a

١٠/٣٢a

١٠/٧٩a

٢٦/٩٧

b

٦٧/٤٣

b

٣/٨

b

b

٢/٢٧

٢٣/٢١

b

٨/٨١

b

٨/٥٤

b

آزمون  LSDدر سطح احتمال  ٥درصد صورت گرفت ).(P=٠/٠٥
حروف همسان )مشابه( نشاندهنده عدم اختﻼف معنيدار و حروف ناهمسان نشاندهنده وجود اختﻼف معنيدار است.

نتايج مقايسه ميانگين صفت زندهماني براي زمان كاشت

 ٣٠/١١بود و با كشت اسفند ماه اختﻼف معنيدار آماري داشت

نشان داد در كشت آذر ماه زندهماني بيشترين مقدار و برابر

)شكل  .(٣اين نتيجه نشان داد در كشت اسفند ماه دماهاي پايين

 /١١٢مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال دوازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٤٠٠پياپي سي و شش(
زير صفر درجه باعث يخ بستن رطوبت داخل خاك و عدم

بوده و اختﻼف معنيداري با بذور كشت شده در اسفند ماه دارد

و يا به عبارتي زندهماني و سبز شدن ميشود .عدم سبز شدن

چنان كه در شــكل ) (٣آمده اســت نتايج مقايس ـه ميانگين

ناميه پايين اصﻼ جوانه نزنند و دوم اينكه بذور جوانه زده ،ولي

از اسفند ماه بوده و با يكديگر اختﻼف معنيدار آماري داشتند.

سطح خاك ظاهر نشوند .نتايج مقايسه ميانگين صفت درصد

طول ري شه بود و در ك شت آذر ماه ) ١٠/٣٢سانتيمتر( بي شتر

زندهماني نيز مانند زندهماني بود كه در آن كشت آذر ماه داراي

بود .اين نتيجه بيانگر آن است كه در ك شت آذر ماه طول دوره

استفاده آن توسط بذور ميشود و سبب كاهش درصد جوانهزني
ميتواند به دو صورت اتفاق بيافتد :اول اينكه بذور به دليل قوه

بهدليل برخورد با عوامل نامساعد محيطي سبز نشود يعني در

)شكل .(٣

نشان داد در كشت آذر ماه طول ريشه بيشتر ) ٢٧/٧٥سانتيمتر(
همچنين نتايج مقايس ـه ميانگين براي صــفت طول ســاقه مانند

بيشترين مقدار بود .براي صفت بنيه گياهچه نتايج مقايسه

روي شي بي شتر و در نتيجه طول ساقه و ري شه بي شتر مي شود.

ميانگين نشان داد در كشت آذر ماه بنيه گياهچه با  ٤/٣٩بيشترين

براي وزن خشــك ســاقه نتايج مقايســه ميانگين نشــان داد در

مقدار بوده و با كشت اسفند ماه اختﻼف معنيدار آماري دارد.

نتايج مقايسه ميانگين صفت قطر يقه نيز نشان داد بذور كاشت

شده در آذر ماه با  ٢/٥٨سانتيمتر داراي بيشترين ميزان قطر يقه
درصد زنده ماني

65

آذر

60

a
قطر يقه )ميلي متر(

0

آذر

b

9
8

اسفند

آذر

3

اسفند

7

آذر
a

2
30
28
26
24

b

22

اسفند

آذر

20

طول ريشه )سانتي متر(

10

5
4

b

11
طول ساقه )سانتي متر(

a

آذر

24

بنيه گياهچه )ميلي متر در تعداد(

1

اسفند

26

اسفند

2

28

b

3

a

30

زنده ماني )تعداد(

75

b

32

a

70

b

)شكل .(٣

80

a

اسفند

كشــت آذر ماه وزن خشــك ســاقه ) ٢/٣٣گرم( بيشــتر بود

اثر زمان و روشهاي مختلف كاشت بذر بر زندهماني و رويش نهالهاي بلوط ايراني در شرايط نهالستان ايوان١١٣/...

وزن خشك ساقه )گرم(

اسفند

آذر

3
2
1
0

وزن خشك ريشه )گرم(

b

a

a

11
10
9

b

8

آذر

اسفند

7

ﺷكﻞ  .٣نمودار ميانﮕين صفات جوانﻪزني بذر و رويشي نهال بلوط در تاريخﻫاي مختلف كاﺷت

نتايج مقايسه ميانگين فاكتور روش كاشت نشان داد ميانگين

روش كشت مستقيم بذر و در مورد صفت نسبت وزن خشك

تمام صفات ،بهجز صفات وزن خشك ساقه و نسبت وزن

ساقه به ريشه روش خيساندن بذر به مدت  ٧٢ساعت در آب

خشك ريشه به ساقه در روش خيساندن بذر به مدت  ٤٨ساعت

بهتر بود )جدول  .(٣اين نتايج نشان داد عدم تامين رطوبت بذر

اختﻼف معنيدار آماري دارد .در مورد صفت وزن خشك ساقه

كاشت باعث كاهش صفات جوانهزني و رويشي بلوط ميگردد.

قبل از كاشت و افزايش ماندگاري بذور در رطوبت قبل از

در آب بيشترين بوده و با ساير روشها در سطح  ٥درصد

جدول  .٣نتايج مقايسﻪ ميانﮕين فاكتور روش كاﺷت بر خصوصيات جوانﻪزني و رويش نهال بلوط با استفاده از آزمون LSD
ميانگين صفات
درصد زنده-

بنيه

ارتفاع

طول

وزن خشك

وزن خشك

ماني

گياهچه

نهال

ساقه

ساقه

ريشه

وزن خشك ساقه به ريشه

كشت مستقيم بذر

٣٠/٠٠b

٧٥/٠٠b

٤/٣٧b

٥/٨٠a

٩/٦a

١١/٨٥a

٢/٢٧a

٠/٢٠b

خيساندن  ٤٨ساعت در آب

٣٣/٨٧a

٨٤/٨٩

٥/٠٩

٥/٩٤

١٠/٥

٩/٢٩

٢/٥٨

٠/٢٦

سطوح تيمار
زندهماني

خيساندن  ٧٢ساعت در آب

٢١/٧٥c

a

٥٤/٣٨c

a

٢/٨٣c

a

a

٥/٠٨b

٨/٦b

b

٧/٨٥b

a

١/٩٢b

b

٠/٣٤a

آزمون  LSDدر سطح احتمال  ٥درصد صورت گرفت )(P=٠/٠٥
حروف همسان )مشابه( نشاندهنده عدم اختﻼف معنيدار و حروف ناهمسان نشاندهنده وجود اختﻼف معنيدار است.

نتايج مقايسه ميانگين صفت زندهماني براي روشهاي

بيشترين ميزان ارتفاع نهال ) ٥/٩٤سانتيمتر( بود )شكل  .(٤يكي

كاشت نشان داد در روش خيساندن بذر به مدت  ٤٨ساعت

از دﻻيلي كه ميتوان براي كاهش بنيه گياهچه و ارتفاع نهال با

در سطح  ٥درصد اختﻼف معنيدار آماري داشت .نتايج مقايسه

افزايش رطوبت در بذور و اطراف آن است كه باعث كاهش

روش كشت خيساندن بذر به مدت  ٤٨ساعت با ميزان ٨٤/٨٩

ممكن است دچار خفگي شود.

زندهماني بيشترين مقدار و برابر  ٣٣/٨٧بود و با ساير روشها

ميانگين صفت درصد زندهماني نيز مانند زندهماني بود كه در آن
درصد داراي بيشترين مقدار بود )شكل .(٤

افزايش خيساندن بذر تا  ٧٢ساعت بيان كرد خفگي بذور در اﺛر
جذب اكسيژن توسط بذر و ريشه گياه شده و ريشه گياه يا بذر
نتايج مقايسه ميانگين براي صفت طول ساقه نشان داد بذور

نتايج مقايسه ميانگين صفت بنيه گياهچه براي روش كاشت

كاشت شده با روش خيساندن بذور به مدت  ٤٨ساعت در آب

نشان داد خيساندن بذور به مدت  ٤٨ساعت در آب باعث

داراي بيشترين ميزان طول ساقه ) ١٠/٥سانتيمتر( بوده است.

آماري در سطح  ٥درصد با ساير روشهاي كشت بذر دارد.

روش كشت مستقيم بذر و خيساندن بذور به مدت  ٤٨ساعت

شده با روش خيساندن بذور به مدت  ٤٨ساعت در آب داراي

ميزان بودند )شكل .(٤

بيشترين ميزان بنيه گياهچه ) (٥/٠٩شده و اختﻼف معنيدار
براي ارتفاع نهال نيز نتايج مقايسه ميانگين نشان داد بذور كشت

همچنين براي صفت وزن خشك ريشه نتايج نشان داد هر دو
در آب بهترتيب با مقادير  ٢/٢٧و  ٢/٥٨گرم داراي بيشترين

 /١١٤مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال دوازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٤٠٠پياپي سي و شش(

c
خيساندن بذر خيساندن بذر كشت مستقيم
 ٧٢ساعت

 ٤٨ساعت

خيساندن بذر خيساندن بذر كشت مستقيم
 ٧٢ساعت

6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0

بذر
a

خيساندن بذر  ٧٢خيساندن بذر  ٤٨كشت مستقيم
ساعت

بذر

خيساندن بذر  ٧٢خيساندن بذر  ٤٨كشت مستقيم
ساعت

ساعت

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

بذر

وزن خشك ساقه به ريشه

b

خيساندن بذر

خيساندن بذر كشت مستقيم
 ٤٨ساعت

بذر

11
a

10

9

b

8
خيساندن بذر

خيساندن بذر

كشت مستقيم

 ٧٢ساعت

 ٤٨ساعت

بذر

a
b

a

خيساندن بذر

خيساندن بذر

كشت مستقيم

 ٧٢ساعت

 ٤٨ساعت

بذر

7

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

وزن خشك ريشه )گرم(

a

b

c

a
وزن خشك ساقه )گرم(

b

b

6
5
4
3
2

طول ساقه )سانتي متر(

b

ساعت

a

 ٧٢ساعت

12
11
10
9
8
7

 ٤٨ساعت

بذر

بنيه گياهچه

b

 ٤٨ساعت

 ٧٢ساعت

بذر
a

c

خيساندن بذر خيساندن بذر كشت مستقيم

ارتفاع نهال )سانتي متر(

a

درصد زنده ماني

a
b

زنده ماني)تعداد(

90
80
70
60
50

a

b

35
30
25
20
15

ﺷكﻞ  .٤نمودار ميانﮕين صفات جوانﻪزني و رويش نهال بلوط در روشﻫاي مختلف كاﺷت

بﺤﺚ و نتيجهگيري
در مورد اﺛر اصلي زمان كاشت با افزايش دوره رويش از

گونههاي مختلف بلوط مطابقت داشت .چرا كه بر اساس نتايج
تحقيق  (٢٠١٩) Hawkinsجوانهزني بذور پس از كاشت متاﺛر

 ٥ماه در كشت اسفند به  ٨ماه در كشت آذر درصد زندهماني

از دماي محيط ميباشد .بنابراين اين نتيجه نشان داد در كشت

سريعتر ظاهر شده و همچنين ميانگين زندهماني و درصد زنده-

خاك و عدم استفاده آن توسط بذور ميشود كه كاهش درصد

حدود  ٨درصد افزايش داشت .بذرهايي كه زودتر كاشته شدند
ماني آنها بيشتر نيز بود .اين نتايج با نتايج بررسي

(٢٠١٩)Hawkins؛  Hawkinsو همكاران ) (٢٠١١و Mc

 (١٩٩٠)crearyدر مطالعه اﺛر زمانهاي مختلف كاشت بر بذور

اسفند ماه دماهاي زير صفر درجه باعث يخ بستن رطوبت داخل
جوانهزني و يا به عبارتي زندهماني و سبز شدن ميشود.

خيساندن بذور بلوط قبل از كاشت روي زندهماني نهالها

تاﺛير معنيداري داشت .در واقع تفاوت معنيداري بين

اثر زمان و روشهاي مختلف كاشت بذر بر زندهماني و رويش نهالهاي بلوط ايراني در شرايط نهالستان ايوان١١٥/...
روشهاي كشت وجود دارد ،به اين صورت كه درصد

زندهماني نهالهايي كه بذور آنها به مدت  ٤٨ساعت در آب

زندهماني است .همچنين نتايج نشان داد در كاشت آذر ماه مقدار

اين صفت بيشتر و در روش خيساندن بذر به مدت  ٤٨ساعت

خيسانده شده بود نسبت به نهالهايي كه بذر آنها خيسانده نشده

در آب نيز بيشتر از ساير روشها بود.

 ١١و  ٣٠درصد بيشتر بود .اين نتايج نشان داد در كشت مستقيم

اختﻼف معنيداري با يكديگر نداشتند .همچنين نتايج نشان داد

بود و يا بيش از  ٧٢ساعت خيسانده شده بود بهترتيب حدود

نتايج نشان داد ارتفاع نهال در زمانهاي مختلف كاشت

بذور ديرتر رطوبت مورد نياز جوانهزني خود را تامين كرده و

ارتفاع نهال در روشهاي مختلف كاشت در مورد خيساندن بذر

ممكن است تعدادي از بذور پس از خروج ريشهچه با كاهش

به مدت  ٤٨ساعت در آب بيشتر بوده و اختﻼف معنيدار آماري

رطوبت در خاك مواجه شده و بنابراين سبز نگردند .بنابراين

با ساير روشها داشت .مقايسه ميانگين صفت قطر يقه در روش

افزايش ماندگاري بذور در رطوبت قبل از كاشت باعث كاهش

بذور در آب اختﻼف معنيداري بر قطر يقه نداشتند .اين نتايج

ميتوان نتيجه گرفت عدم تامين رطوبت بذر قبل از كاشت و

صفات جوانهزني و رويشي بلوط ميگردد .نتايج تحقيقات

هاي مختلف كاشت نيز نشان داد روشهاي مختلف خيساندن
با نتايج مطالعه حيدري و همكاران ) (١٣٩٠بر خصوصيات

 (٢٠١٩) Hawkinsدر خصوص بذور گونههاي مختلف بلوط

جوانهزني و رويشي نهال بلوط مطابقت داشت .همچنين نتايج

شدن بذور ميگردد .همچنين در مورد بذوري كه به مدت ٧٢

بذور كشت شده در اسفندماه بود كه با نتايج غﻼمي ) (١٣٨٥در

بذور اتفاق افتاده است .خفگي بذور در اﺛر افزايش رطوبت در

قطر يقه در تاريخهاي مختلف كاشت مطابقت داشت .اساسا

نيز حاكي از اين نكته بود كه كمبود رطوبت موجب كاهش سبز
ساعت در آب خيسانده شدهاند ميتوان نتيجه گرفت خفگي

نشان داد بذور كشت شده در آذر ماه داراي قطر يقه بيشتر از

بررسي اﺛر زمان كاشت بر رويش نهال گونه بنه در مورد افزايش

بذور و اطراف آن است كه باعث كاهش جذب اكسيژن توسط

حساسيت قطر يقه نسبت به شرايط نهالستان بسيار باﻻست

بذر و ريشه گياه شده و ريشه گياه يا بذر ممكن است دچار

).(Devagiri, 2007

خفگي شود .اين نتايج با نتايج صالحي و همكاران ) (١٣٩٥در

نتايج نشان داد طول ريشه در بذور كشت شده در آذر ماه

خصوص مطالعه تاﺛير تيمارهاي مختلف بر جوانهزني و رويش

داراي طول  ٤/٥سانتيمتر بيشتر از بذور كشت شده در اسفند

زندهماني در اﺛر خيساندن بذر به مدت  ٤٨ساعت نشان داد با

اندامهاي زيرزميني نهال متوقف نشده و بر طول آنها افزوده

توسط محورهاي ريشهچه و ساقهچه به سادگي شكسته شده و

يكديگر اختﻼف معنيدار آماري نداشت .خيساندن بذر در آب

جوانهزني افزايش مييابد و از طرفي به محض خروج ريشهچه

ممكن است اﺛر خود را بهصورت افزايش سرعت رشد ريشه

نهالهاي كنار مطابقت داشت .ميتوان نتيجه گرفت افزايش
افزايش رطوبت در اطراف بذر ﻻيههاي سخت چوبي بذور

ماه است .اين نتيجه نشان داد با افزايش طول دوره رويشي رشد
ميشود .طول ريشه در روشهاي مختلف خراشدهي با

از بذور رطوبت كافي در اختيار آن قرار داشته و سبز شدن گياه

نشان دهد ،ولي بر مقدار طولي رشد ريشه تاﺛير نداشته باشد.

تامين و تسريع ميشود .از طرفي كاهش زندهماني در اﺛر افزايش

مكانيسم خيساندن بذر در آب را ميتوان به عنوان راهي براي

طوﻻنيمدت بذور اﺛر منفي بر روي آن گذاشته و قدرت جوانه-

طي خشكي و رسيدن ريشه به آب رشد خود را ادامه داده ولي

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد در مورد بنيه گياهچه

اين نتايج با نتايج صالحي و همكاران ) (١٣٩٥مطابقت داشت.

سطح احتمال يك درصد بودند .مقدار بنيه گياهچه در مبدا چهل

شده در آذر ماه داراي طول ساقه به ميزان حدود  ٢سانتيمتر

زندهماني محاسبه شده و بنابراين نتايج آن در راستاي نتايج

ميانگين صفات براي فاكتور روش كاشت نشان داد روشهاي

ميزان خيساندن بذور تا  ٧٢ساعت نيز نشان داد خيساندن
زني آن را كاهش ميدهد.

تمام اﺛرات اصلي فاكتورها داراي اختﻼف معنيدار آماري در

زرعي با  ٤/٧٧بيشترين بود .صفت بنيه گياهچه از روي صفت

فرار بذر و ريشه از خشكي در نظر گرفت ،بهطوريكه پس از

از لحاظ اندازه ريشه تفاوتي با بذور خيس نشده در آب نداشت.
اﺛر تاريخ كاشت مختلف بر طول ساقه نشان داد بذور كشت

بيشتر از بذور كشت شده در اسفند ماه بود .نتايج مقايسه

 /١١٦مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال دوازدهم ،شماره  ،٢پائيز و زمستان ) ١٤٠٠پياپي سي و شش(
مختلف كاشت در مورد صفت طول ساقه با يكديگر اختﻼف

آذر و اسفند ماه يكسان بود .بنابراين طبق نتايج اين تحقيق آذر

خراشدهي بر روي بذر و نهال بلوط ممكن است بهصورت

قبل از كاشت بهترين روش كاشت براي بذور بلوط ايراني

معنيدار داشتند .اين يافته نشان داد اﺛر روشهاي مختلف

ماه بهترين زمان كاشت و خيساندن بذور به مدت  ٤٨ساعت

تسريع در جوانهزني ،يكنواخت كردن جوانهزني و يا افزايش

ميتواند باشد .نكته قابل توجه اينكه بر اساس نتايج تحقيق

درصد جوانهزني و سبز شدن باشد .هر چند در مورد طول ريشه

زينالييادگاري و سيدي ) (١٣٩٨اندازه بذر نيز تاﺛير قابل

كوچك در طول ريشه باعث ايجاد اختﻼف زياد در طول ساقه

بررسي اﺛرات تيمارهاي مختلف بر جوانهزني بذور بلوط ايراني،

و بخش هوايي گياه ميشود .بنابراين اين نتايج نشان داد رابطه

اندازه بذر نيز به عنوان عامل اﺛرگذار مدنظر قرار گيرد.

)ريشه گياه( وجود دارد .اين نتايج با نتايج حاصل از مطالعه

الوانينژاد ،س ،.طبري ،م ،.اسپهبدي ،ك ،.تقوايي ،م .و حمزه-

ميزان تاﺛير خيساندن بذر معنيدار نشده است ،ولي اختﻼف

بسيار قوي و مثبتي بين بخش هوايي و بخش زيرزميني گياه
حيدري و همكاران ) (١٣٩٠بر روي بلوط مطابقت دارد.

اﺛر زمانهاي مختلف كاشت بر وزن خشك ساقه و ريشه

معنيدار بود ،بهطوريكه براي بذور كشت شده در آذر ماه ميزان
وزن خشك ساقه و ريشه بهترتيب  ٢/٥و  ٠/٢گرم بيشتر از

بذور كشت شده در اسفند ماه بود .اين نتايج با نتايج حيدري و
همكاران ) (١٣٩٠بر روي بلوط مطابقت داشت .همچنين

روشهاي مختلف كاشت تاﺛير معنيداري بر وزن خشك ساقه
و ريشه داشت .اين نتايج نشان داد كاشت بذور با روشهاي
مختلف خيساندن ممكن است باعث رفع اﺛر ركود و خواب در

بذر شود و درصد جوانهزني يا سبز شدن را تحت تاﺛير قرار
دهد و بر روي ساير مراحل رشد نهال تاﺛير داشته باشد .اين

نتايج با نتايج حيدري و همكاران ) (١٣٩٠بر روي بلوط و
صالحي و همكاران ) (١٣٩٥بر روي كنار مطابقت داشت.
همچنين نسبت وزن خشك ساقه به ريشه در كاشت آذر و
اسفند ماه يكسان بود .بنابراين تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

صفت نسبت وزن خشك ساقه به ريشه حاكي از وجود اختﻼف
معنيدار در روشهاي كشت خيساندن بذر در آب بود .با

افزايش مدت زمان خيساندن بذر از صفر تا  ٧٢ساعت در آب
ميزان نسبت وزن خشك ساقه به ريشه از  ٠/٢٠به  ٠/٣٤افزايش

يافته است.

بهطور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد اﺛرات دو فاكتور زمان

و روش كاشت بر تمام صفات كمي مورد مطالعه اختﻼف معني-
دار آماري داشتند ،ولي اﺛر متقابل آنها براي تمام صفات

غيرمعنيدار بود .بهعبارت ديگر اﺛر روشهاي مختلف كاشت
در مورد صفات جوانهزني و رويشي در بذور كشت شده در

توجهاي در نرخ جوانه زني دارد .بنابراين پيشنهاد ميشود در

مﻨابﻊ

پور ،م (١٣٨٨) .تحقيق بر روي صفات مورفولوژيك و

جوانهزني بذر بلوط ايراني ) (Quercus brantii Lindlدر

نهالستان .تحقيقات جنگل و صنوبر ايران-٥٢٣ :(٤)١٥ ،
.٥٣٣

بهمني ،ف ،.بانجشفيعي ،ع ،.اسحاقيراد ،ج .و پاتو ،م(١٣٩٣) .
تاﺛير بستر كاشت ،دور آبياري ،مبدا بذر ،پوشش بذر و تاريخ

كاشت بر جوانهزني بذر كاج سياه ،پژوهش موردي نهالستان
دارلك مهاباد .نشريه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،

.٤٣٣-٤٢٣ :(٣)٢٢

ﺛاقبطالبي ،خ ،.ساجدي ،ت .و يزديان ،ف (١٣٨٣) .جنگلهاي
ايران .تهران :انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
كشور ٥٥ ،صفحه.

حسيني ،ا .و پورهاشمي ،م (١٤٠٠) .اﺛر جهت دامنه و موقعيت
كاشت بر ميزان ظهور و زندهماني نهالهاي حاصل از
بذركاري بنه ،كيكم و ارژن در جنگلهاي ايﻼم .مجله جنگل

ايران.٤٠٨-٣٩٥ :(٤)١٣ ،

حيدري ،ا ،.متاجي ،ا ،.كيادليري ،ه .و شعبانيان ،ن (١٣٩٠) .تاﺛير
تيمارهاي مختلف زمان و عمق كاشت بر جوانهزني بذر

بلوط ايراني .فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،
.١٤٠-١٢٨ :(١)١٩

داغستاني ،م ،.ايدهلويي ،ع .و صالحي ،ب (١٣٩٨) .تاﺛير آبياري،
خاك بستر خزانه و عمق كاشت بر ميزان رويش و زندهماني
نهالهاي بنه ) (Pistacia atlantica Desfدر نهالستان
كوشكن زنجان .مجله بومشناسي جنگلهاي ايران:(١)١٣ ،

.٨٢-٧٦

١١٧/...اثر زمان و روشهاي مختلف كاشت بذر بر زندهماني و رويش نهالهاي بلوط ايراني در شرايط نهالستان ايوان
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( تاﺛير ارتفاع از سطح١٣٩٨) . ن، و سيدي. ل،زينالييادگاري

.دريا بر جوانهزني بذور و زيتوده نونهالهاي بلوط ايراني

.٤١٧-٤٠٥ :(٣)٥ ،فصلنامه علمي پژوهش و توسعه جنگل

( بررسي١٣٩٥) . ر، و بصيري. و، اعتماد،. ا، متاجي،. ا،صالحي
تاﺛير تيمارهاي مختلف بر زندهماني بذر و رويش نهالهاي

 مجله جنگل و.(Ziziphus spina-christi L.) كنار
.٦٩٩-٦٨٩ :(٤)٦٩ ،فرآوردههاي چوب
 عمق،( اﺛر وجين١٣٨٦) . ا، و صياد.م. س، حسيني،. ش،غﻼمي
.و زمان كاشت بذر روي رشد نهالهاي بنه در نهالستان

.٨٠-٧١ :(٢)٧٥ ،مجله پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي
Abdul-Baki, A.A. and Anderson, J.D. (1973) Vigor
determination in soybean seed by multiple
criteria. Crop Science, 13(6): 630-633.
Devagiri, G.M., Dhiman, R.C., Kumar, P.N. and
Patial, C.S.P. (2007) Seed source variation in
seedling and nodulation characters in Dalbergia
sissoo Roxb. Silvae Genetica, 56(2): 88-91.
Hadinezhad, P., Payamenur, V., Mohamadi, J. and
Ghaderifar, F. (2013) The effect of priming on
seed germination and seedling growth in
Quercus castaneifolia. Seed Science and
Technology, 41: 121-124.
Hampton, J.G. and Tekrony, D.M. (1995)
Handbook of vigor test methods (3rd Edition).
International seed testing association (ISTA).
Zurich, Switzerland, 117p.

( )پياپي سي و شش١٤٠٠  پائيز و زمستان،٢  شماره، سال دوازدهم، مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده/١١٨

Effect of different seeding methods and time on survival and growth of Iranian
oak seedlings in the Eivan nursery conditions of Ilam province
Fatemeh Abdi1, Asadollah Mataji2 and Somayeh Esmaeili3
1)
2)
3)

M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran.
Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic
Azad University, Tehran, Iran. *Corresponding Author Email Address: amataji@srbiau.ac.ir
Assistant Professor, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Date of Submission: 2022/01/17

Date of Acceptance: 2022/04/13

Abstract
The Iranian oak (Quercus brantii Lindl.) is one of the most ecologically, economically, socially and protectively
valuable species that over-exploitation is a serious threat, and the afforestation and reforestation are essential for these
forests. In this regard, getting more knowledge about seed planting methods and creating optimum conditions for the
production of healthy seedlings is necessary. The present study was a factorial experiment with two factors: seed planting
time at two levels (December and March) and seed planting method at three levels (direct sowing, soaking seeds in water
for 48 hours and sowing seeds in water for 72 hours), in a completely randomized design with 4 replications and 10 pots
per replication was done at Ivan nursery located in Ilam province. The results of the analysis of variance showed that for
the main effect of planting time, survival traits, survival percentage, seedling vigor, stem length and stem dry weight were
significant at 1% level and for collar diameter traits, root length was significant at 5% level. Also, for planting method,
all traits except collar diameter and root length had a significant difference at the level of 1%. The results of mean
comparisons with the Duncan test showed that the seeds sown in December were better than the seeds sown in March for
all germination and vegetative traits of seedlings. Also, the results of mean comparisons showed that the seeds that were
soaked in water for 48 hours before sowing among the different methods were better than other seeds in terms of
germination and vegetative traits. In general, the results of this study showed that December is the best time for seed
planting and soaking the seeds for 48 hours before sowing can be the best planting method for Iranian oak seeds.
Keywords: Iranian oak, Nursery, Seeding method, Seeding time, Survival.

