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 كيدهچ

 Boiss. Acer(هاي پلت  ماني و رويش نونهال وياندن بذر، زندهايش ر مناسب بذر پلت براي افزمنظور تعيين منشأ اين تحقيق به

velutinum (۲۲۰۰ و ۱۶۰۰، ۱۰۰۰، ۴۰۰ در ارتفاعات چهار مبدأز  پلت ابذرهاي.  در شمال كشور انجام پذيرفتدر نهالستان كوهستاني 

در قالب )  متر از سطح دريا۱۶۰۰(ده آوري و در نهالستان اوري ملك سنگ حوزه شهرستان ساري جمع هاي متر از سطح دريا در جنگل

و ) p = ۰۱۹/۰(زني   جوانهبر بذر اثر مبدأنتايج در اولين فصل رويش نشان داد كه . تصادفي در سه تكرار كاشته شدهاي كامل  بلوكطرح 

 كمتر از  متر از سطح دريا۲۲۰۰ ماني در ارتفاع دهزني و زن هاي جوانه كه ميانگين نرخ طوري به ،دار بود معني) p = ۰۱۳/۰(ماني نهال  زنده

. دار بود معنيها نيز   نهال)p = ٠١١/٠( و رويش قطري )p = ۰۰۰/۰( بذر روي رشد ارتفاعي اثر مبدأ. تر بوده است آنها در ارتفاعات پايين

 متر از سطح ۲۲۰۰ مبدأ، ولي براي بذر  متر از سطح دريا تفاوتي نداشت۱۶۰۰ و ۱۰۰۰، ۴۰۰هاي  ها براي بذر مبدأ رويش ارتفاعي نهال

ر سرماي ديررس بر مرگ و مير تاثي.  متر كاهش يافت۲۲۰۰ و ۱۶۰۰ ارتفاعات هاي مبدأررويش قطري نهال براي بذ. هش يافتدريا كا

 توليد  که براي پرورش ونشان دادنتايج اين تحقيق کلي  طور به. )p = ١٧٦/٠(دار نبود  هاي مختلف بذر معني گرفته از مبدأ ها، نشات نهال

هاي الجيم و  ، در مقايسه با مبدأ) جنگلي لمزرمنطقه( متر ۱۰۰۰توان همچنين از بذر ارتفاع  مذكور مينهال پلت در نهالستان كوهستاني 

 .  استفاده كرد،تر به محل توليد نهال است اشك، كه نزديک
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   همقدم

هاي جدي ملي براي  ركتبيش از دو دهه است كه ح
 عدم .كاري در شمال ايران آغاز شده استتوسعه جنگل

  بسياري از مناطق،ي بومي درها هموفقيت برخي از گون
  با.كند  اجتناب ناپذير مي را در اين زمينهانجام تحقيقات
وسيله نهال در هر ه قيت جنگلكاري بف موتوجه به اينكه

كيفيت بهتر همچنين  و  زيادرشدماني و  زنده توسطمنطقه 
هاي  لضروري است كه نها رو د، از اينشو يچوب سنجيده م

استا در اين ر. توليد شود لرشد و با كيفيت مطلوبا سريع
 دستيابي برايترين منابع  يكي از اساسي نانسوروپ بررسي
 بهبود خوب برايالرشد و با كيفيت  هاي سريع به نهال
 آزمايش پرونانس ،به بياني ديگر. استي جنگلكاري ها هبرنام

 بذر برتر، به لحاظ سازگاري و رويش أتعيين مبداغلب براي 
هاي  گيري روشكار امروز با به. بيشتر استارتفاعي و قطري 

 محيطي مشخص و با بررسي هايمناسب آماري، سهم اثر
راي تهيه بذر، توليد ها ب تيپژنوتغييرات ژنتيكي بهترين 

تفاعي  رويش ار.)۱۷( شود مي انتخاب كارينهال و جنگل
درجه . استها  ناسبي براي انتخاب سريع پروونانسصفت م

ار در نتايج گذ بذر نيز يكي ديگر از عوامل تاثير حرارت مبدأ
كه در  ، طوريهاي كمي و كيفي نتاج است حاصل از بررسي

تر از  تر سريع هاي مناطق گرم بيشتر موارد، پروونانس
كنند، اين در حالي  هاي مناطق سردتر رشد مي پروونانس

 تا ۵/۱ها به لحاظ عرض جغرافيايي از  است كه انتقال نهال
ي ي بذرهادهد مي اين نتايج نشان . )۱۰ (كند درجه تجاوز ن۲

منظور   به وقتي،شوند ميآوري  ي مادري جمعها هكه از پاي
با )  ارتفاع از سطح درياويژهب(در فاصله كمتري توليد نهال 

زني، رشد و   از جوانه،دشونآوري بذر كاشته  محل جمع
 ).١ و ۳(گردند  ميبرخوردار  بيشتري ماني زنده
هاي كمي و  نظر ارزشطور كلي توليد مناسب نهال از  به

عيت مناسب ادافيكي كيفي در يك نقطه خاص اغلب به وض
بازده ). ۵(دارد   بستگي بذر و محل كاشت آنو اقليمي مبدأ

 شده هاي توليد تلفات زياد و رشد نامطلوب برخي نهال ،كم
 دالئلي ،هاي شمال كشور تانبرگ بومي در نهالس پهن

ها منظور مطلوب كردن عملكرد آن بايد بههستند كه 

 براي تحقيقبه همين منظور اين . تحقيقاتي صورت پذيرد
بر اساس انتخاب ) Boiss. Acer velutinum(گونه پلت 

؛ سنگده، ۱۰۰۰؛ لمزر، ۴۰۰الجيم، (چهار رويشگاه آن 
از )  متر ارتفاع از سطح دريا۲۲۰۰ و اشك ۱۶۰۰
هاي حوزه جنگلداري شهرستان ساري در استان  جنگل

 نهال  بذر روي توليد و رشد تا اثر مبدأمازندران انجام گرفت
ماني، قطر يقه، روند سبز  ارتفاع، زنده. آن مشخص شود

ها از  رس روي مرگ و مير نهال شدن و تأثير سرماي دير
 اين  كهاستشده بعد از يك فصل رشد  جمله موارد ثبت

 .ستتحقيق به دنبال بررسي آنها
 

 ها مواد و روش

چهار توده جنگلي پلت از  براي انجام اين تحقيق نخست
. دشي شناساي) ۱جدول (ف استان مازندران ارتفاعات مختل

) هاي متوسط درختاني با ويژگي( پايه ۱۰از هر توده آنگاه 
د شآوري  قداري بذر از قسمت مياني تاج جمع مانتخاب و

 عدد بذر سالم در قالب طرح ٥٠ بعد از تعيين قوه ناميه،).۲(
و ) هاي يک متر مربعي کرت در(هاي كامل تصادفي  بلوك
نهالستان كوهستاني اوري ملك سنگده سه تكرار در در 

واقع در حوزه شركت  ) متر از سطح دريا۱۶۰۰ارتفاع (
) سفيد  كيلومتري جنوب شرقي شهر پل٣٠(چوب فريم 
 سنجي منطقه بر اساس اطالعات ايستگاه باران. كاشته شد

رندگي ساالنه ، متوسط با)هواشناسي اوري ملك ايستگاه(
، )٢جدول (متر  ميلي٨٢١ سال گذشته ٣٠الستان در نه

 ١١٦٣ و ٥/٦٤٥ه آن به ترتيب حداقل و حداكثر ساالن
 ٤/٢٠ مقدارحداقل بارندگي در زمستان به . استمتر ميلي

درصد بارندگي ساليانه و حداكثر آن در تابستان به مقدار 
ه ترتيب  بارندگي در بهار و پاييز بمقدار. است  درصد ٣٠
 ٤/٢٦ درصد و بارش برف به طور متوسط ١/٢٧ و ٥/٢٧

گراد،  درجه سانتي٩ط دماي ساالنه حدود متوس. استدرصد 
درجه + ٥/٢٣ و ‐٢٦حداقل و حداكثر مطلق دما به ترتيب 

.  درصد است٦/٧٩سانتيگراد و متوسط رطوبت نسبي حدود 
اقليم خيلي  اقليم منطقه براساس روش دومارتن جزء

ش ايوانف جزء اقليم مرطوب جنگلي و وو براساس رمرطوب 
 ).٤(باشد  ش آمبرژه جزء اقليم مرطوب سرد ميوبر اساس ر



 ٩٦٥                                                                                 ۹۷۰ تا ۹۶۳، از صفحه ١٣٨٦، مهر ماه ٣، شماره ٦٠نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 
 آوري بذر  مشخصات محل هاي جمع‐١جدول 

متوسط حداقل 

 ماه سردترين

 )سانتيگراد(

متوسط حداكثر 

 ترين ماه گرم

 )سانتيگراد(

متوسط دماي 

 ساالنه

 )سانتيگراد(

 متوسط بارندگي

 )يمترميل(

  متوسط

 تبخيرساالنه

 )ميليمتر( 

نوع اقليم بر 

اساس آمبرژه 
(Q2) 

۹/۶‐ ۵/۲۳ ۹ ۳/۸۲۱ ۳/۷۳۸ 
۰/۹۶  

 )مرطوب سرد(
 

 ) متر۱۶۰۰= اوري ملك، ارتفاع از سطح دريا  ( اطالعات اقليمي ايستگاه هواشناسي منطقه تحقيق‐٢ جدول

 )درصد(شيب  جهت جغرافيايي)متر(ارتفاع از سطح دريا   بذرأنام مبد

 ٢٠‐٣٠ شمالي ٤٠٠ الجيم
 ٢٠‐٥٠ غربي شمال  ١٠٠٠ لمزر
 ٣٠‐٤٠ شرقي شمال  ١٦٠٠  ®سنگده
 ٤٠‐٦٠ شمالي ٢٢٠٠ اشك

 محلي) پروونانس (أمبد  

 
 ها هزيه و تحليل دادجگيري و ت اندازه

شده از  هاي سبز  شمارش نونهال،بعد از سبز شدن بذرها 
  و آغازصورت هفتگي د بهاوايل فروردين تا پايان خردا

انجام ها در پايان مرداد  گيري قطر يقه و ارتفاع نهال اندازه
به سرماي ديررس بهاره  ۱۳۸۳/ ۳۱/۱در  كه  از آنجا.شد

 از ها ل نهاوضعيت  بالفاصله بعد از اين حادثه ،وقوع پيوست
 تحليل تجزيه و. ديدگي ناشي از سرما بررسي شد نظر آسيب

ابتدا . فتصورت گر SPSSافزار  ه از نرماطالعات با استفاد
–Kolmogorov با استفاده از آزمونها هنرمال بودن داد

Smirnov   با آزمون  و سپس دشانجامOne-Way-
Anovaبراي مقايسه . ها آناليز شد داده  اختالف آماري

تشخيص   و Leveneها، پس از آزمون  ميانگين داده
از آزمون ) زني  نرخ جوانه,قطريقه, ارتفاع(ها  برابري واريانس

Tukey-HSDدر صورت عدم برابري .  شد استفاده
  )از سرماماني و نرخ مرگ و مير ناشي  نرخ زنده(ها  واريانس
 .)۸(كار گرفته شد   بهDunnett’s T3آزمون 

 نتايج

 مبدأ و هارزني بذ ج نشان داد كه بين ميانگين جوانهنتاي
 وجود دارد يدار ينآنها در ارتفاعات مختلف، همبستگي مع

)۰۵۰/۰= p، ۵۷۷/٠‐ = r.(  بذر با قطر مبدأهمبستگي بين 
با رشد ارتفاعي )  = p ،۳۱۴/۰‐r =٠١٩/٠(يقه نهال 

)٠٠٠/٠= p ،۳۵۱/۰‐r =  (ماني  و با زنده)٠٠٤/٠= p ،
۷۶۰/۰‐r =  (دار نزولي است، يعني با افزايش ارتفاع  معني

طور  ها به ني نهالام از سطح دريا قطر يقه، ارتفاع و زنده
 . داري كاهش مي يابد معني

) One-Way-Anova(طرفه  نتايج آناليز واريانس يک
 ناشي از سرماي جز نرخ تلفاتحاکي از اين است که ب

شده با تغيير  گيري بقيه صفات اندازه, ها ديررس بهاره نهال
همچنين بين  ). ۳جدول (كنند  مبدأ بذر تغيير ميارتفاع 

 ،دار وجود دارد مبدأها اختالف معنيزني بذر  هانميانگين جو
 متر داراي ۲۲۰۰كه بذر رويشگاه اشك با ارتفاع  طوري به

تر  هاي پايين مبدأبود و بذر % ) ۷/۲۴(زني  جوانهكمترين 
درصد  ۵۲بيش از ) سنگده(و نيز  محلي ) الجيم، لمزر(

ماني و  ه بذر روي زندمبدأاثر ). ٤جدول (ند داشتزني  جوانه
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با  ماني زندهكه  طوري بهدار شد،  ها معني ويش ارتفاعي نهالر
. اهش يافتها ک مبدأ بذرافزايش ارتفاع از سطح درياي 

 ۱۶۰۰هاي تا ارتفاع  مبدأهاي با  رويش ارتفاعي براي بذر
  متر کاهش يافت۲۲۰۰ ولي براي آنها در ارتفاع ،متر ثابت

 مبدأياي همچنين با افزايش ارتفاع از سطح در. )٤جدول (
داري در  ، ولي تغيير معنيها كاسته شد بذر از قطر يقه نهال

طور  به. شدنرخ مرگ و مير ناشي از سرماي ديررس ايجاد ن
صد  در۸ تا ۵/۶مبدأهاي مختلف از  اين نرخ در بين ،كلي

 .)٤جدول (در نوسان بود 

ه دوره  همچنين آشكار شد كها هداد با تجزيه و تحليل 
تر  هاي با مبدأ ارتفاعات پايين  براي بذرزني بذرها جوانه
زني بذر هاي منطقه اشك  كه جوانه طوري بهتر شد،  طوالني

به ترتيب در )  متر۱۶۰۰سنگده،(و محلي )  متر۲۲۰۰(
 مبدأ بذرهاي زني جوانه خاتمه يافت ولي ۱۲/۲/۸۳ و۲/۲/۸۳

به ترتيب تا )  متر۱۰۰۰(و لمزر )  متر۴۰۰(الجيم 
 ).۱نمودار ( ادامه يافت ۲۷/۳/۸۳ و ۲۷/۲/۸۳

  
 آوري بذر روي صفات مربوط به توليد نهال مبدأ جمع هاياثر) MSمقادير (تايج آناليز واريانس  ن‐٣جدول 

 .دار نيست اختالف معني : ns. دار است  معني۰۵/۰در سطح  *: .دار است  معني۰۱/۰در سطح **:

 
 مختلف) ارتفاعات( هاي مبدأ نشات گرفته از بذر يها شده نهال  صفات اندازه گيري مقايسه ميانگين‐٤ جدول

  بذرمبدأ

ارتفاع از 

سطح دريا 

)متر(  

زني جوانه  

 (%)  

ماني هزند  

(%)  

رويش 

 ارتفاعي

)سانتيمتر(  

 رويش
 قطري

)ميليمتر(  

ناشي  تلفات

رماي ساز  
(%)س ردير  

۷/۵۲ ۴۰۰ الجيم  ± ۹/۹ a ۶/۸۰  ±  ۱/۱۰ a ۵/۴۱  ± ۱/۱۱ a۴/۷  ± ۱/۱ ab ۵/۶  ± ٣/۰  a 
۳/۶۱ ۱۰۰۰ لمزر  ± ۱/۳ a ۶/۶۶  ± ۶/۱۴ ab ۰/۳۹  ± ۲/۸ a ۰/۸  ± ۳/۱ a ۶/۷  ± ٧/۲  a 
۷/۵۲ ۱۶۰۰ سنگده  ± ۰/۱۷ a۶/۶۲  ± ۱ /۱۸ ab ۸/۳۹  ± ۷/۸ a ۴/۶  ± ۸/۱ b ۵/۶  ± ٣/۱  a 
۷/۲۴ ٢٢٠٠ اشك  ± ۲/۴ b ۳/۴۸  ± ۸/۱۶ b ۹/۲۵  ± ۸/۷ b ۵/۶  ± ۹/۰ b ۰/۸ ± ٠/١  a 

 .هاي مختلف استمبدأها در  دار بودن اختالف ميانگين دهنده معني روف نامشابه نشانح
 
 
 
 
 
 
 

 
نرخ 

 زني جوانه
رويش 

 ارتفاعي
رويش 

 قطري
 ماني زنده

تلفات 

 سرما
۵۵/۱۵۱ ٥٢/٧ ٦٨/١١٦٥ ١٤/١٣٦ ها ميانگين مربعات بين گروه  ١٤/٢٧٣ 

 ۰۵/۱۲۹ ١٦/٢٢ ۸۴/۱ ۴۶/۸۶ ۶۶/۲۲ ها ات داخل گروهميانگين مربع

F ٠١/٦ * **٨٣/٦* ٠٩/٤* ٤٨/١٣ ۱۱۷/۲  
ns

 

P ٠١٩/٠  ٠١١/٠ ٠٠٠/٠ ۰۱۳/۰ ١٧٦/٠  
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 تراكمي بذرهاي سبز شده پلت در هر كرت در تاريخ هاي مختلف) ميانگين( روند تعداد ‐۱ نمودار

 

 بحث

دهد كه توليد نهال پلت در  نتايج اين تحقيق نشان مي
التر از سطح  متر با۱۶۰۰(ملك  نهالستان كوهستاني اوري

در . استمختلف بذر ) ارتفاعات(هاي  متاثر از مبدأ) دريا
که توليد مناسب نهال از نظر توان اظهار داشت  واقع مي
كيفي در يك نقطه خاص اغلب به  هاي كمي و ارزش

 جمع آوري شده مبدأوضعيت مناسب ادافيكي و اقليمي 
ن آشكار شد همچني. )۵( دارد بستگي بذر و محل كاشت آن

مبدأهاي مختلف، متفاوت است،  بذر زني جوانهروند كه 
در مقايسه با ) تر گرم( تر  ارتفاعات پايينهايربذكه  طوري

تري دارند   طوالنيزني جوانه مدت ارتفاعات باالتر هايربذ
)١(.  

شده با افزايش ارتفاع  ها در نهالستان ذكر ماني نهال زنده
هاي  مبدأ ولي براي ،ر ثابت است مت۱۰۰۰ بذر تا ارتفاع مبدأ

به . يابد  متر كاهش مي۲۲۰۰ و ۱۶۰۰هاي  بذر در ارتفاع
ماني  شود زنده رسد آنچه سبب مي نظر مي ، بهعبارت ديگر

 ارتفاعات باالتر در نهالستان هايرهاي حاصل از بذ نهال
 گرماي شديد روزهاي تابستان باشد ،تر تهديد شود پايين

دهد كه با افزايش ارتفاع  له نشان ميدر واقع اين مسئ). ۱(
 زمينه در اين .يابد ها تنزل مي ماني نهال  بذر، زندهمبدأ

بين  کنند اثبات مينيز  ) ۳(و پور مجيديان ) ۱۴(شونيك 
 يدار ارتفاع از سطح دريا همبستگي معني ماني نهال و زنده

 مبدأشدت تحت تاثير كه اين مشخصه ب طوري بهوجود دارد، 
 .گيرد  ميبذر قرار

 بذر روي مبدأدهد اثر  تحقيق حاضر همچنين نشان مي
اين موضوع در خصوص . دار است رويش ارتفاع معني

در اين . است  هاي ديگر نيز گزارش شده بسياري از گونه
هاي  در تحقيقي روي پروونانس) ۷( سسيل و فر زمينه
هاي   كه نهالکنند پي گزارش مي سي سي هاي مي بلوط

 )تر گرم(شده از مناطق جنوبي  آوري رهاي جمعحاصل از بذ
شده از مناطق  آوري رشد بيشتري نسبت به بذرهاي جمع

و ) ۱۳( نينستات و اولسون تحقيقات .نددار) سردتر(شمالي 
هاي حاصل از  دهد كه نهال نيز نشان مي) ۱۵(اشميتلينگ 

قايسه با تر در م شده از مناطق گرم آوري  جمعهايبذر
) ۶(بتون و روث . برخوردارند تريز رشد بيشمناطق سردتر ا

گزارش  (loblolly pine)هاي كاج تدا  در بررسي نهالهم 
ندتر از طور متوسط بل تر به هاي منطقه گرم نهالکنند كه  مي
در بررسي هم ) ۱۶(اسلودر . ندهاي منطقه سردتر نهال
شده از  آوري  جمع،) (white pineيدكاج سفهاي  نهال
کند که در عرصه آزمايش،  اثبات مي، هاي مختلف محل
هاي  ندتر از نهالطور متوسط بل هاي مناطق جنوبي به نهال

ند و بين ارتفاع از سطح دريا و رشد ارتفاعي ا منطقه شمالي
 . وجود دارديدار ها همبستگي معني نهال



 ...ماني  زني، رشد و زنده        اثر مبداء بذر روي جوانه                                          ٩٦٨

 مبدأ در تحقيق جاري با افزايش ارتفاع از سطح دريا 
ها كاهش  ري نهالرشد قط, بذرها و سرد شدن محيط

که در ) ۱۰(جويس و همكاران   اين با نتايج.يابد مي
هاي  تحقيقي روي كاج سفيد نشان دادند كه پروونانس

 كنند،  از مناطق سردتر رشد ميبيشترتر  مناطق گرم
هاره بر  اثر سرماي ديررس بدر تحقيق حاضر،. مطابقت دارد

ت مختلف هاي ارتفاعارشده از بذ هاي توليد مرگ ومير نهال
در ) ۱۱( ليپ اين در حالي است كه. دار نيست معني

كند  بيان مي)  sessile oak(تحقيقي روي بلوط سسيل 
هاي مختلف  زدگي بين پرونانس  مقاومت به سرمامقداركه 

نيز در ) ۹(دينز و هاروي  بارهدر همين . استمتفاوت 
 تحقيقي روي همين گونه به اين نتيجه رسيدند كه

 زودتر زني جوانهدليل  هاي جنوبي به روونانسهاي پ نهال
 . گيرند در معرض خطر سرماي ديررس قرار ميبيشتر 
توان استنتاج کرد که  طور کلي از نتايج اين تحقيق مي به
منظور توليد مطلوب نهال پلت در نهالستان اوري ملک  به

 از ،هاي كمبود بذر محلي ، بهتر است در سالسنگده

د که به لحاظ ارتفاع از سطح دريا از شوبذرهايي استفاده 
 مبدأانتخاب بذر . خيلي دور نباشند) نهال(منطقه کاشت 

دليل برتر بودن اغلب صفات  به) متر۱۰۰۰ارتفاع (لمزر 
و )  متر۲۲۰۰( اشک مبدأشده در مقايسه با  گيري اندازه

تواند در اولويت قرار  مي)  متر۱۶۰۰( سنگده مبدأحتي 
 لمزر را در مبدأ استفاده از بذر مزيت ديگري که. گيرد

اشت در براي ک) ويژه الجيمب(ها مبدأمقايسه با ساير 
، بعد اقتصادي قضيه كند نهالستان ذکرشده توجيه مي

هاي  الستان و هزينهتر بودن به محل نه دليل نزديک به
. استآوري و تامين بذر و حمل ونقل آن  تر جمع ارزان

، "رويش طولي"ا به جاي ه ناگفته نماند كه در نهالستان
به عنوان تعيين را " شاخص قطر يقه به طول نهال"توان  مي

 شايان ).۱۲ (دادنهال استاندارد و مرغوب، مورد توجه قرار 
براي هاي مختلف   در ساليذكر است تکرار چنين آزمايش
گيري را  برگان بومي، نتيجه اين گونه و همچنين ساير پهن

گيري براي استفاده از  مکان تصميم و اكردهتر  تر و غني قوي
 .دكن تر مي بدأهاي متفاوت را دقيقبذرها با م
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Abstract 
This research, conducted in the mountainous nursery in the north, was aimed at finding the proper 

seed source with the ability to enhance germination, growth and survival of Caucasian maple (Acer 
velutinum Boiss.). Seeds were collected in heights at elevation of 400, 1,000, 1,600 and 2,200 m above 
sea level in Sari forest regions and planted in mountain nursery of Sangdeh (northern Iran) as 
completely randomized block design with three replications. The results obtained in the first season of 
growth show that the effect of seed source on germination (P = 0.019) and survival (P = 0.013) was 
statistically significant, so that germination and survival rates were lower for the seeds collected in 
altitude of 2,200 m as compared to those in lower elevations (P = 0.011). Height growth of seedlings 
for seed sources of 400, 1,000 and 1,600 m did not differ significantly but it decreased for that of 2,200 
m. Collar diameter growth reduced for seed sources of 1,600 m and 2,200 m. The results also showed 
that late frost does not have a significant effect on the mortality of seedlings with various seed sources 
(P = 0.176). Generally, based on results of this research it can be concluded that the seeds obtained 
from the elevation of 1,000 m (Lamzer forest region) is the best source for the production of seedlings 
of Acer velutinum as compared to the seeds collected in Lajim and Ashak, though these two locations 
are closer to the nursery.  
 
Keywords: Caucasian maple (Acer velutinum Boiss.), Germination, Growth, Late frost, Mountain 

nursery, Seed source, Survival 
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