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   زاگرسي بذر سه گونه بلوط بومشناسي ريخت يهايژگيارتباط و
  ش نونهالي و رو  زني جوانهبا 

  
  ۱ نژاديو سهراب الوان ۱اضيام في ، پ۲يمي، خالد کر۲ي، مونا نظر۱*يه ذوالفقاريرق

  ، ايراناسوجي دانشگاه ،يدانشکده کشاورز ارياستاد۱
  ، ايرانوجاسي دانشگاه ،يارشد جنگلدار ي کارشناسيدانشجو۲

 )۵/۱۰/۹۰ :، تاريخ تصويب۸/۸/۸۹: تاريخ دريافت(
  

  ده يچک
.  داشته باشنديشتريش بي حاصل از آنها رويها  است که نهالي مناسبيازمند استفاده از بذرهاي بلوط غرب، نيها حفاظت و توسعه جنگل
 .Q(، مازودار )Quercus brantii(ودار  سه گونه بريها ش نونهالي و روزني جوانهات مثبت بذر در يبه منظور شناخت خصوص

infectoria(ول  ي و و)Q. libani(، درخت ۶۰ ي بذرها )۵  دريبند و پس از دستهيآور بانه جمعيها از جنگل)  درخت از هر گونه۲۰ 
 بذرها يول دارا ياد که گونه وج نشان دينتا. فتگر قرار يها مورد بررس ش نونهالي و رو  زني جوانه بذر بر شناسي ريخت، اثر صفات يطبقه وزن
 مختلف مشاهده نشد و تنها يها ن گونهي بزني جوانه از نظر درصد يدار يگر است، اما تفاوت معني نسبت به دو گونه ديتر بزرگيها و نهال

ورد مطالعه صفات در سه گونه بلوط م. گر برخوردار بودي نسبت به دو گونه ديشتري بزني جوانهن مدت زمان يانگيگونه مازودار از م
 يهاتر، نونهالنيتر، گردتر، بزرگتر و سنگ پهنيها بذرهاکه در همه گونهينحو ها موثر بود، به ش نونهالي از بذر بر روي مختلفشناسي ريخت
 شناسي ريختصفات ن ي بيچ ارتباطيشتر و در گونه مازودار کمتر مشاهده شد، اما هين ارتباط در گونه برودار بيد نموده و اي توليتربزرگ

  .   بذرها در سه گونه بلوط مشاهده نشدزني جوانهات يبذر با خصوص
  
  ش نونهالي بذر، روزني جوانه بذر، شناسي ريختول،  ي برودار، مازدارو، و:يدي کليها هواژ
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  مقدمه 
 مانند حفاظت ي زاگرس به لحاظ موارد گوناگونيها جنگل

ن چوب ي، تأميد محصوالت فرعيره آب، تولياز خاک، ذخ
ها به  ن جنگليااما . ت دارنديد علوفه دام اهميسوخت و تول
 مصارف ي مدت برايه و طوالنيرو ي بيبردار علت بهره

اهش افته و در حال کيب ين علوفه، تخري و تأمييروستا
ن يون هکتار از ايلي م٧/١ش از يکه ب يطور باشند، به   يم

از طرف  .ستا  شدهب ي تاکنون تخر١٣٤١ها از سال  جنگل
،  بروداريهاگر سه گونه بلوط واقع در زاگرس با ناميد

 يها پ خالص جنگلي درصد از ت۶۰حدود  ول يمازودار و و
 Jazirehi & Ebrahimi(دهند   يل ميزاگرس را تشک

Rostaghi, 2003 .(يها  با بذر گونهيکار ن جنگليبنابرا 
 ي چوبيها ن گونهي زاگرس که از مهمتريمختلف بلوط بوم

 يشوند، امر  يها محسوب م ن جنگليل دهنده ايتشک
  . رسد  ي به نظر ميضرور

توجه به  ن مطلب است کهيد ايمختلف مؤ ياه پژوهش
ها  يارک ت جنگليک عامل مهم در موفقي بذر شناسي ريخت

ش و اندازه نونهال دارد ي بر رويادير زيوزن بذر تأث. باشد  يم
)Gazala & Kubiske, 2004( بزرگتر  يو معموال بذرها
 ,Miao( کوچکتر دارند يبذرها نسبت به يش بهتريرو

1995 ; Eriksson, 1999 .(يشتري بيي غذا ره مواديذخ زيرا 
ند ينما  ين ميه رشد تأميها در مراحل اول   نونهاليرا برا

)Eriksson, 1999 .(ز ارتباط معکوس و ي موارد نياما در برخ
ش  نونهال حاصل از ين وزن بذر و روي بيا عدم همبستگي

که در مورد  پژوهشي که در يبه نحو. آن گزارش شده است
 يد، مشخص شد که بذرهايپتوس انجام گرديبذر اکال
شه و وزن کل يتوده ري با ارتفاع ساقه، زيها  نونهال،کوچک

ند ينمايد ميتر تول بزرگي نسبت به بذرهايشتريب
)Humara et al., 2002.( گونه در مورد مطالعه Picea 

sitchensisن اندازه بذر و رشد ي را بيدار يچ اثر معنيز هي ن
 Chaisurisri et al., 1994 .( Navarro et( نونهال نشان نداد

al. (2006) ن ي بيچ ارتباطيدند که هيجه رسين نتيبه ا

 .Q گونه يها   نونهالشناسي ريخت يها يژگياندازه بذر با و

ilexز که يگر ني ديامطالعه.  ماه رشد وجود ندارد۳۲ ي ط
 انجام Q. canariensis و Q. suberدر مورد دو گونه بلوط 
ه ي روز بعد از رشد با وزن اول۵۰اه يشد، نشان داد که وزن گ

 که يا نکته). Marañón et al., 2004(بذر ارتباط نداشت 
ن وزن بذر و رشد ين است که ارتباط بيت است، ايز اهميحا

 اول قابل يها ا ماهيها  نونهال ممکن است تنها در هفته
 ,.Marañón et al(د شود يمشاهده باشد و پس از آن ناپد

2004 ; Castro, 1999 .(ارتباط ،مختلف هاي بررسيج ينتا 
دهد، ياندازه بذر را متفاوت نشان م و زني جوانهن درصد يب
دهد که درصد ي مطالعات نشان ميکه بعضيطوربه

 ,Dillon (باشديشتر مي کوچکتر بيبذرها در زني جوانه

1984 ; Winn, 1988(. اما مطالعه در مورد گونه Pinus 

Strubusبا زني جوانهن درصد و سرعت ي نشان داد که ب 
 ,.Parker et al(جود ندارد  ويدار ياندازه بذر ارتباط معن

 و Q. rugosaگر بلوط مثل گونه ي ديها گونه بررسي). 2006
Q. laurina تر از قدرت  ني سنگيز نشان داد که بذرهاي ن

، اما )Broncano et al., 1998( برخوردارند ي بهتر  زني جوانه
 يگر مشخص شده است که بذرهاي ديهادر پژوهش

 Khan et(شوند   يتر سبز م ني سنگيتر زودتر از بذرها سبک

al., 1999 ; Murali, 1997.( ز يگر ني ديها  گونهيدر بعض
 يها ا  نونهالي باالتر   زني جوانهتر از درصد  ني سنگيبذرها

  ).Karrfalt, 2004(بزرگتر برخوردار نبودند 
اد يل تنوع زيدل  مختلف جنس بلوط بهيها ن گونهي در ب
، سهم يده گل (يدمثليتول و يکيولوژي بيها يژگيدر و

 شناسي ريخت يها تفاوت) د بذريدمثل و توليتوده در تول يز
 يز بذرهايک مبدأ بذر و ني حاصل از ين بذرهايز بي نياديز

تاکنون ). Miao, 1995(شود  ي مختلف مشاهده ميها گونه
 بذر شناسي ريخت در ارتباط با مشخصات يا چ مطالعهيه

 زني جوانهر آن بر يزاگرس و تاث ي مختلف بلوط بوميها گونه
ها انجام نشده است، اما   نونهاليشي رويها يژگيو و

 در گونه زني جوانهات ي در ارتباط با خصوصيمطالعات اندک
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ر مبداء بذر بر يرفته است، از جمله تاثيبرودار صورت پذ

ه  يه اولي و بني بذر، جوانه زنشناسي ريختات يخصوص
 ين محتواي، ارتباط ب)Alvaninejad et al., 2009(ها  نونهال
 ,.Alvaninejad et al( بذر زني جوانه بذر و درصد يرطوبت

 تا کاشت بذرها يآورر فاصله زمان جمعيز تاثيو ن) 2008
)Akbari et al., 2001 (ن ين در ايبنابرا. مطالعه شده است

 يها  زاگرس از جنگلي سه گونه بلوط بوميبذرها پژوهش
تا هم سه گونه بلوط مورد مطالعه از نظر  شد يآور بانه جمع

گر يکديها با  ش نونهالي بذر و روزني جوانه يها يژگيو
 بذر شناسي ريختن صفات يسه شوند و هم ارتباط بيمقا

 و زني جوانه يها يژگي بذرها با ويمثل وزن، طول و پهنا
  .رندي قرار گيک مورد بررسي آنها به تفکيها ش نونهاليرو
  

  ها  و روشمواد
 ۱۹۰۰۰به وسعت بانه  آرمرده يها در جنگل پژوهشن يا

 و طول ي  شمال۳۵° ۵۶΄ ۳˝  ييايهکتار که در عرض جغراف
 و در ارتفاع متوسط حدود ي  شرق۴۵° ۴۸΄ ۳۴˝  ييايجغراف
ن ي ايبرا. ا قرار دارند، انجام شدي از سطح دري متر۱۷۰۰

ک از سه گونه شامل ي هر يبرا۱۳۸۸ آبان ماهدر منظور 
 بذرده انتخاب شدند،  درخت۲۰ول يودار، مازودار و وبر
فاصله .  متر بود۱۰۰گر حداقل يکديکه فاصله آنها از يطور هب

ن خاطر در نظر گرفته ي به اين درختان مادري متر ب۱۰۰
 شود يريل جلوگي درختان فاميشد تا از نمونه بردار

)Neophytou et al., 2007 .(انتخاب يز طوريدرختان ن 
 و سالمت مشابه يکه تا حد امکان از نظر طبقه قطرشدند 

سپس حدود .  باشندي بذر کافيگر دارايباشند و از طرف د
- مختلف تاج درختان جمعيها لوگرم بذر از قسمتيک کي

 . انتخاب شدي بذر به طور تصادف۲۰ هر درخت ي و برايآور
 مختلف شامل طول بذر شناسي ريختمشخصات 

متر يليم(، حجم بذر )متر سانتي ( بذري، پهنا)متر سانتي(
ن يانگي م ويريگ  بذر اندازهيو نسبت طول به پهنا) مکعب

 ,.Tilki et al (دشه محاسبه ي همان پايبراآن صفات 

 يو پهنا بذر ي از ابتدا تا انتها طول بذرگيري اندازه .)2009
 با يتاليجيس دين قسمت بذر توسط کوليبذر در پهن تر
 حجم بذر يريگ  اندازهيبرا. نجام شدمتر ا يليدقت صدم م

 آب انداخته شد و يز بذر در داخل استوانه مدرج حاوين
. ش حجم آب به عنوان حجم بذر در نظر گرفته شديافزا

 وزن بذر يها درخت بر اساس طبقه۵سپس از هر گونه، 
ن تعداد بذر در يشتريبا ب( سبک يلي خيشامل بذرها

با (ن ي سنگيليخن و ي، سبک، متوسط، سنگ)لوگرميک
ماه  انتخاب شدند و در آذر) لوگرمين تعداد بذر در کيکمتر

 ۱۵ در ۳۵ يکي پالستيها بذرها در داخل گلدان
 هر طبقه ي گلدان برا۸۰ (ي خاک جنگلي حاويمتر سانتي

ط کامال ي و در شرايو در قالب طرح کامال تصادف) و هر گونه
 ياک رو متر خي سانت۳ کاشت يبرا. کسان کاشته شدندي

 مطالعهان ياز تا پايزان مورد نيخته شد و سپس به ميبذرها ر
 ي طبقه وزن۵ گونه، ۳( گلدان ۱۲۰۰در کل .  شدندياريآب

درصد . استفاده شدند بررسين ي ايبرا)  گلدان۸۰بذر، 
 ۲۸(ن بذر سبز شد ي که اوليز از زماني بذرها نيجوانه زن
ان ثبت ير مک روز ديماه به صورت  تا خرداد) ماه اسفند
، تعداد بذر سبز شده ي محاسبه درصد جوانه زنيبرا. ديگرد

 ١٠٠م  شد و سپس در عدد يبه کل بذر کاشته شده تقس
ن مدت زمان جوانه يانگي به دست آوردن مي برا.ضرب شد

 استفاده شد ۱از رابطه ه ي هر پايبرا) ۱MTE1 (يزن
)Souhani, 2007.(  

۱ (                              ∑ ∑= ntnMTE /)/(  
          وtد در زمان ي سبز شده جديبذرها= nکه در آن 

t =باشد  يتعداد روزها از زمان کاشت م .  
  )ا برداشت اولي دو ماهه يها نونهال( ماه  سپس در خرداد

با (قه ي، قطر )ا برداشت دومي سه ماهه يها نونهال( رماه يو ت
با استفاده از (ارتفاع ، )يتاليجيس دياستفاده از کول

حجم  .  شديريگ ها اندازه و تعداد برگ نونهال) کش خط
 Broncano et( محاسبه شد ۲ز با استفاده از رابطه ينونهال ن

                                                      
1 Mean time of emergence 
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al., 1998 ( که درآنV =ييحجم اندام هوا 

ارتفاع  = Hو ) متر سانتي(قه يقطر = D، )مکعبمتر سانتي(
  . است) متر سانتي(

۲ (                                          HDV ×= 2    
 به ۳ز از رابطه ين) ١SVI(اهچه يه گين شاخص بنيهمچن

 Kim(باشد   ي مزني جوانهدرصد = G%دست آمد که در آن 

et al., 1987 .(  
۳ (                                      HGSVI ×= %   
ها، به  شه، ساقه و برگ نونهالي رتودهي زگيري اندازه يبرا

 درجه قرار داده شدند ۸۰ ي ساعت در آون در دما۴۸مدت 
 بر ۰۰۱/۰ با دقت يتاليجي ديو سپس وزن آنها با ترازو

  .   شديريگحسب گرم اندازه
  يل آماريه و تحليتجز
ها  ع نرمال دادهي، ابتدا توزيل آماريه و تحلي انجام تجزيبرا

 و در يرنوف بررسيگروف ـ اسمله آزمون کولمويبه وس
 شد تا با استفاده از ي نرمال نبودند، سعها ه که داديموارد
ل يتبد با وجود که يدر صورت. ها نرمال شوندهل داديتبد
، از آزمون برقرار نبودها ها، فرض نرمال بودن دادهداده

ر يزان تاثيسپس م. س استفاده شدي کروسکال واليناپارامتر
 شد يک طرفه بررسيانس يه واريا انجام تجزعوامل مختلف ب

 ۵ها با آزمون دانکن در سطح احتمال  نيانگيسه ميو مقا
ن صفات با ي بيزان همبستگين ميهمچن. انجام شددرصد 

 يها ه آزمونيکل. ن شدييرسون تعياستفاده از آزمون پ
 انجام SPSS 16.0 ي فوق با استفاده از نرم افزار آماريآمار
رات کل يي موثر در تغي اصليها هن مولفييتعبه منظور . شد
ز يها، روش آنالک از گونهي بذر هر يخت شناسي ريهايژگيو

در نرم افزار ) PCA (ي اصليهامولفهبه ه يره تجزيچند متغ
PC-ORD 4.17 مورد استفاده قرار گرفت و سپس 

 يهايژگي بذرها و وزني جوانهها و ن مولفهي بيهمبستگ
  . ن شديي بلوط تعيها هک از گوني هر يها  نونهاليشيرو

                                                      
1 Seedling vigor index 

  ج ينتا
ه صفات يانس نشان داد که اختالف کليه واريج تجزينتا
 يها  طول بذر در گونهي بذر به استثنايخت شناسير

 يها نيانگيسه ميمقا. )۱جدول (دار است  يمختلف معن
ز نشان ي مختلف نيها ن گونهي بذر بيخت شناسيصفات ر

دار با  ي تفاوت معنيول دارا يبذر، وداد که در اکثر صفات 
 ينينابين لحاظ حالت بيباشد، اما برودار از ا  يگونه مازودار م

 ي بذرهايول دارا يکه گونه ويطوربه). ۲ جدول(دارد 
با ) ي و چه از نظر وزن  يچه از نظر حجم(تر  نيبزرگتر و سنگ

  . داردي کمتريشتر است، اما نسبت طول به پهناي بيپهنا
 يشي بذر و روزني جوانه يها يژگيانس ويه واريج تجزينتا

 مختلف بلوط در تمام يها ز نشان داد که گونهيها ن نونهال
اهچه و نسبت يه گي به جز شاخص بنيشي رويها يژگيو

.  دارنديدار ي با هم تفاوت معنيي به هواينياندام زم
 زني جوانهها از نظر درصد  ن گونهين هرچند که ايهمچن

ن مدت زمان يانگي از نظر مي نداشتند، وليدار يعنتفاوت م
 که يبه طور. )۳جدول ( با هم متفاوت بودند زني جوانه
ها   گونهيها   نونهاليشي روين پارامترهايانگيسه ميمقا

ول، از نظر  يهمانند صفات بذر نشان داد که گونه و
قه، تعداد برگ و ي مانند ارتفاع، قطر يشي رويها يژگيو

شه، يتوده ري در مرحله اول و دوم برداشت و زحجم نونهال
 يها  را نسبت به گونهيشترير بيساقه، برگ و کل، مقاد

 يهايژگين ويانگيسه ميج مقاينتا). ۴جدول (گر دارد يد
ز نشان داد که که مدت زمان سبز شدن گونه ي نزني جوانه

دار دارد و گونه برودار از يول تفاوت معنيمازودار با گونه و
ج روند ينتا). ۴جدول(باشد ي لحاظ حالت حدواسط منيا

ز نشان ي مختلف نيها  در زمانزني جوانه درصد يتجمع
 دارند اما در يکساني يدهد که هر سه گونه روند جوانه زن  يم

کشد تا بذرها   ي طول ميشتريگونه مازودار مدت زمان ب
  ).   ۱شکل (سبز شوند 
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   مختلف بلوط مورد مطالعهيها  بذر گونهشناسي تريخانس صفات يه واري تجز‐ ۱ جدول

صفات 
  بذرشناسي ريخت

 طول بذر
 )مترسانتي(

  بذريپهنا
 )مترسانتي(

تعداد بذر 
  لوگرميدر ک

 طول بذر به
   بذريپهنا

  حجم بذر
)متر مکعبيليم(

MST ۵۱۷/۰  ۹۱۲/۲  ۵۹۱۰۲ ۶۷/۴  ۲۸۶/۱۵۲  
F ۵۱۸/۱  ۵۴۳/۱۷  ۰۳/۸  ۸۲۲/۲۱  ۲۳۹/۱۰  
P ۲۵/۰ ns ۰۰۰/۰ ** ۰۰۶/۰ ** ۰۰۰/۰ ** ۰۰۳/۰ ** 

             MST = ن مربعات، يانگيمFشر، ي آزمون فP ،دار،  ي معن۰۱/۰ در سطح ** سطح احتمالnsباشد  يدار نم ي معن .  
  

   مختلف بلوط مورد مطالعهيها  بذر گونهشناسي ريختن صفات يانگيسه مي مقا‐۲جدول 

ول يو ذر بشناسي ريختصفات  برودار مازودار   
٣٦/٣  a ٧٠/٣  a ٧٩/٣  a  متر سانتي(طول بذر( 
٤/٢  a ٣٥/١  b ٦٦/١  ab متر سانتي( بذر يپهنا( 

٨٨ b ٢٤١ a ١٧١ ab لوگرميتعداد بذر در ک 
٤٢/١  c ٧/٢  a ٢٩/٢  b بذريطول بذر به پهنا  
٤٨/١١  a ٩٧/٣  b ٨٨/٥ b )متر مکعبيليم(حجم بذر

 .هاست نيانگين ميدار ب يد اختالف معنف نشان دهنده عدم وجويحروف مشابه در رد
 

   مختلف بلوط مورد مطالعهيها  گونهيها  نونهاليشي رويها يژگي بذر و وزني جوانهانس يه واريتجز ‐۳جدول 

  MST F P     MST F  P 
ارتفاع نونهال دو ماهه 

  )متر سانتي(
ch 
۱۰۵ 

** 
۰۰۰/۰   

شاخص بنيه گياهچه 
 نونهال سه ماهه

۵۷۷۹۳  ۷۹/۲  ns ۱/۰ 

  تعداد برگ نونهال دو ماهه
ch 
۴۵/۸۹ 

** 
**  ۱/۲۴  ۸۰۶/۰ )گرم(زيتوده ساقه    ۰۰۱/۰

۰۰۰/۰ 
قطر يقه نونهال دو ماهه 

 )متر سانتي(
  ch 

۱/۳۸۱ 
** 
** ۹/۱۹ ۷۴/۰  )گرم(زيتوده ريشه     ۰۰۰/۰

۰۰۰/۰ 
حجم نونهال دو ماهه 

 )متر مکعب سانتي(
۱۳/۲۲ ۳/۲۵۴ ** 

** ۲۶/۱۸ ۱۷۳/۰ )گرم(زيتوده  برگ    ۰۰۰/۰
۰۰۰/۰ 

شاخص بنيه گياهچه نونهال دو 
 ماهه

۵۰۴۱۵ ۳۸/۳ ns 
** ۹۲/۱۸ ۵/۰ )گرم(زيتوده کل نونهالها     ۰۶۸/۰

۰۰۰/۰ 
ارتفاع  نونهال سه ماهه 

  )متر سانتي(
ch 
۹/۱۰۵ 

** 
۰۰۰/۰   

نسبت ريشه به اندام 
  هوايي

۱۳/۲ ۱۲/۰ ns 
۱۲۵/۰ 

  تعداد برگ  نونهال سه ماهه
ch 
۸۹/۸۲ 

**  
 ns ۷۳/۰ ۷/۲۱۳  زني درصد جوانه    ۰۰۹/۰

۵۰۱/۰ 
قطر يقه  نونهال سه ماهه 

  )متر سانتي(
ch 
۳۱/۳۵۶ 

** 
 ۰۲/۰* ۷/۵ ۴/۸۹ )روز(زني  سرعت جوانه    ۰۰۰/۰

حجم  نونهال سه ماهه 
 )متر مکعب سانتي(

۹۱/۱۵ ۹/۲۲۴ ** 
۰۰۰/۰            

Fشر، ي آزمون فP ،سطح احتمال chدار،  ي معن۰۵/۰ در سطح *دار،  ي معن۰۱/۰  در سطح**اسکوار، ‐ آزمون کاnsباشد  يدار نم ي معن .    
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   مختلف بلوط مورد مطالعهيها  گونهيها  نونهاليشي بذر و روي جوانه زنيها يژگين ويانگيسه مي مقا‐ ۴جدول

ول وي مازودار برودار ها زني بذر و رويشي نونهال هاي جوانه ويژگي  

۹۷/۶  )متر سانتي(ارتفاع نونهال دو ماهه   b ۶۲/۶  b ۳۴/۸  a 
۷۲/۸ تعداد برگ نونهال دو ماهه  b ۷۲/۸  b ۸۲/۱۰  a 

۲۵/۰ )متر سانتي(قطر يقه نونهال دو ماهه   b ۲۱/۰  c ۳۵/۰  a 
۴۸/۰ ) مکعبمتر سانتي(حجم نونهال دو ماهه   b ۳۳/۰  c ۱۷/۱  a 

۳/۴۷۹ شاخص بنيه گياهچه  نونهال دو ماهه  a ۹/۳۷۹  a ۷/۵۸۰  a 
۹۷/۷ )سانتي متر(ونهال سه ماهه ارتفاع ن  b ۵۱/۷  b ۵۱/۹  a 

۲۵/۹ تعداد برگ نونهال سه ماهه  b ۳۳/۹  b ۵۸/۱۱  a 
۲۹/۰ )متر سانتي(قطر يقه نونهال سه ماهه   b ۲۴/۰  c ۳۹/۰  a 

۷۳/۰ ) مکعبمتر سانتي(حجم نونهال سه ماهه   b ۵۰/۰  b ۰۸/۲  a 
۹/۵۴۵ شاخص بنيه گياهچه  نونهال سه ماهه  a ۴۷/۴۴۳  a ۴۱/۶۵۸  a 

۲۶/۰ )گرم(زيتوده ساقه   b ۲/۰  b ۴۹/۰  a 
۹۶/۱  )گرم(زيتوده ريشه   b ۴/۱  c ۸/۲  a 
۳۱/۰ )گرم(زيتوده برگ   b ۳۴/۰  b ۴۸/۰  a 

۴۶/۲ )گرم(زيتوده کل نونهالها   b ۹۶/۱  b ۷۶/۳  a 
۴/۳  نسبت ريشه به اندام هوايي  a ۸۱/۲  a ۱/۳  a 

۹/۶۸  زني درصد جوانه  a ۷/۵۷  a ۱/۶۹  a 
۱/۱۱۶ )روز(زني  سرعت جوانه  b ۴/۱۲۴  a ۷/۱۱۸  ab 

  .هاست نيانگين ميدار ب يف نشان دهنده عدم وجود اختالف معنيحروف مشابه در رد         

 

 
   مختلفيها  مختلف بلوط مورد مطالعه در زمانيها  گونهزني جوانه درصد ي روند تجمع‐ ۱شکل 
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 بذر با شناسي ريختن صفات يافتن ارتباط بي يسپس برا
 مختلف، يها  گونهيها ش نونهالي بذر و روزني جوانه يژگيو

 شناسي ريختات ي حاصل از خصوصي اصليهاابتدا مولفه
-ه به مولفهيز تجزيک با استفاده از آناليبذر هر گونه به تفک

 به يهان مولفهي بيسپس همبستگ.  مشخص شدي اصليها
 هر گونه يها نونهاليشيات رويدست آمده با خصوص

 حاصل از ي اصليهان مولفهي بيج همبستگينتا.  شديبررس
 ي بذر گونه برودار با پارامترهاشناسي ريخت يها يژگيو
توده ي آن نشان داد که تنها مولفه اول با زيها نونهاليشيرو

، ارتفاع )‐۹۲۴/۰(ها  توده کل نونهالي، ز)‐۹۰۷/۰(شه ير
) ‐۹/۰(هال دو ماهه قه نوني، قطر )‐۹۱۱/۰(نونهال دو ماهه 

. دار داردي معنيهمبستگ) ‐۹/۰(قه نونهال سه ماهه يو قطر 
 نشان داد که PCAز يگر مولفه اول بر اساس آنالياز طرف د

 بذر و ي بذر، پهنايبا صفات طول بذر، نسبت طول به پهنا
لوگرم رابطه يحجم بذر ارتباط معکوس و با تعداد بذر در ک

رات يي درصد تغ۸۲تواند ين مولفه ميم دارد و ايمستق
 شده در درختان يريگن صفات مورد اندازهيموجود در ب

  ).۵جدول (د يه نمايمنتخب را توج
   

   مختلفي بذر گونه برودار در درختان مادرشناسي ريختات ي خصوصPCAز ي  آنال‐۵جدول 

  مولفه اصلي چهارم   سوممولفه اصلي  مولفه اصلي دوم  مولفه اصلي اول   بذرشناسي ريختخصوصيات 
  ۴۷/۰  ۲۳/۰  ۴۸/۰  ‐۰.۴۴  طول بذر

  ‐۲۷/۰  ۱۵/۰  ۸۶/۰  ۰.۳۵  نسبت طول به پهناي بذر
  ‐۸/۰  ‐۲۹/۰  ۰۳/۰  ‐۰.۴۸  پهناي بذر
  ۲۱/۰  ‐۱۹/۰  ۱۲/۰  ‐۰.۴۸  حجم بذر

  ۰۴/۰  ‐۸۹/۰  ‐۰۱/۰  ۰.۴۴  تعداد بذر در کيلوگرم
  ۰۰۱/۰  ۲۱۳/۰  ۶۴/۰  ۴.۱۴  مقادير ويژه

  ۰۱۶/۰  ۲۵/۴  ۸۵/۱۲  ۸۷/۸۲  يه شدهدرصد واريانس توج
  ۱۰۰  ۹۸/۹۹  ۷۲/۹۵  ۸۷/۸۲  درصد واريانس تجمعي

  
 حاصل از يها هن مولفي بيج حاصل از همبستگياما نتا

 ي بذر گونه مازودار با پارامترهاشناسي ريخت يها يژگيو
 آن نشان داد که محور اول با نسبت يها  نونهاليشيرو
توده ساقه يور دوم با زو مح) ‐۹۳/۰ (ييشه به اندام هواير
ج حاصل يگر نتاياز طرف د. دار داردي معنيهمبستگ) ۹/۰(

شتر با نسبت طول به يز نشان داد که محور اول بي نPCAاز 
 و حجم بذر رابطه يم و پهناي بذر رابطه مستقيپهنا

 را در محور اول يشتريرات بيين صفات تغيمعکوس دارد و ا
شتر با طول بذر يز بيم نمحور دو). ۶جدول ( شوند يشامل م

که با طول بذر يلوگرم رابطه دارد به طوريو تعداد بذر در ک
لوگرم رابطه عکس دارد يم و با تعداد بذر در کيرابطه مستق

 يرات ناشيي درصد تغ۹۷توانند يو محور اول و دوم با هم م
 شناسي ريختات ياز درختان منتخب را با توجه به خصوص

  ). ۶جدول (ند يه نمايبذر را توج
 يهايژگي و وي اصليهان مولفهي بيرابطه همبستگ

با مشابه گونه برودار يز تقريول ني گونه ويها نونهاليشيرو
توده ي، ز)‐ ۹۹/۰(شه يتوده ريکه محور اول با زيبود، به طور
، ارتفاع  نونهال دو ماهه و سه ماهه )‐ ۹۸/۰(ها  کل نونهال

دار و محور سوم با ينرابطه مع) ‐۹۳/۰ و ‐۸۹/۰(ب يبه ترت
رابطه ) ‐۹/۰(ماهه  دو يهااهچه نونهاليه گيشاخص بن

ز يول ني در گونه وPCAج حاصل از ينتا. دار نشان داديمعن
د که محور اول با پهنا و حجم بذر ارتباط ينمايمشخص م
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 بذر و تعداد بذر در يمعکوس و با نسبت طول به پهنا

ن محور يهمچن). ۷ جدول(م دارد يلوگرم رابطه مستقيک
م يلوگرم رابطه مستقيز با حجم بذر و تعداد بذر در کيسوم ن
  ).  ۷جدول (دارد 

  
  

   بذر گونه مازودار در درختان مختلفشناسي ريختات ي خصوصPCAز ي آنال‐ ۶جدول 

  مولفه اصلي چهارم  مولفه اصلي سوم  مولفه اصلي دوم  مولفه اصلي اول   بذرشناسي ريختخصوصيات 
  ‐۴۴/۰  ‐۰۵/۰  ۶۲/۰  ۲۶/۰  طول بذر

  ‐۱۹/۰  ۱۱/۰  ۳۵/۰  ۵۱/۰  نسبت طول به پهناي بذر
  ‐۶۶/۰  ۳۶/۰  ۰۱/۰  ‐۵۹/۰  پهناي بذر
  ‐۰۲/۰  ‐۷۹/۰  ۳۵/۰  ‐۴۸/۰  حجم بذر

  ‐۵۶/۰  ۴۶/۰  ‐۶/۰  ۲۸/۰  تعداد بذر در کيلوگرم
  ۰۰۷/۰  ۱۱/۰  ۰۶/۲  ۸۱/۲  مقادير ويژه

  ۱۳/۰  ۳۳/۲  ۲۶/۴۱  ۲/۵۶  درصد واريانس توجيه شده
  ۱۰۰  ۸۷/۹۹  ۵/۹۷  ۲/۵۶  رصد واريانس تجمعيد

  

   مختلفيول در درختان مادري بذر گونه وشناسي ريختات ي خصوصPCAز ي  آنال‐۷جدول 

  مولفه اصلي چهارم  مولفه اصلي سوم  مولفه اصلي دوم  مولفه اصلي اول  شناسي بذر خصوصيات ريخت
  ۲۸/۰  ۰۳/۰  ۸/۰  ۰۳/۰  طول بذر

  ‐۰۸/۰  ۱۲/۰  ۴۹/۰  ۴۳/۰  نسبت طول به پهناي بذر
  ۷۴/۰  ۰۹/۰  ۰۱/۰  ‐۵۴/۰  پهناي بذر
  ‐۴۸/۰  ۶۸/۰  ۱۷/۰  ‐۵۱/۰  حجم بذر

  ۳۶/۰  ۷۱/۰  ‐۲۹/۰  ۴۹/۰  تعداد بذر در کيلوگرم
  ۰۱۷/۰  ۱/۰  ۵۵/۱  ۳۲/۳  مقادير ويژه

  ۳۴/۰  ۱۲/۲  ۰۳/۳۱  ۵/۶۶  درصد واريانس توجيه شده
  ۱۰۰  ۶۵/۹۹  ۵۳/۹۷  ۵/۶۶  درصد واريانس تجمعي

 
  يريگجهيبحث و نت

ر مشکل ي فقيها شگاهيها در رو   بلوطيات جنسيد حيتجد
 دارد که ياديانس زي بلوط واريها و اندازه بذر در گونه

 ,Turna(ر قرار دهد يها را تحت تاث ت نونهاليتواند کم  يم

 يايتواند در اح  يق مين تحقيج اين نتاي، بنابرا)2004
ج به يه نتابا توجه ب. دي نماي زاگرس کمک موثريها جنگل

توان ذکر کرد که در   ي م۴ و ۲ يدست آمده از جدول ها
ل يول به دل ي مختلف بلوط زاگرس، گونه ويها ن گونهيب

شتر، از  ي بييره مواد غذايبذرها و ذخ بزرگ بودن
ه استقرار نسبت به دو ي در مرحله اولي بزرگتريها نونهال
 شده  انجاميج پژوهش هايگر برخوردار است و نتايگونه د
د يين مورد را تاي اEriksson (1999) و  Miao (1995)توسط

سه يج به دست آمده از مقاياما با توجه به نتا. کنديم
 مختلف، مشخص يها گونهزني جوانهات ين خصوصيانگيم

 مختلف با هم تفاوت يهاشد که مدت زمان سبز شدن گونه
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 يشتري که مدت زمان بيبه طور) ۴جدول (دار دارند يمعن

جه ين نتيا.  گونه مازودار سبز شونديکشد تا بذرهايطول م
ن ي بذر ايهاليکوتيتر بودن اپل کوچکيتواند به دليم

ج يگر باشد و با نتاي مورد مطالعه ديها گونه نسبت به گونه
Schultz & Thompson (1992) دارد مطابقت  .  

 حاصل از يهان مولفهي بيج همبستگيگر نتاياز طرف د
 يها  نونهاليشي رويهايژگي بذر با وشناسي ريختصفات 

 آورده شده ۷ و ۵ يول که در جدول هايگونه برودار و و
تر، تر، پهند که هرچه بذرها بزرگينماياست، مشخص م

 بذر يحجم بذر و پهنا(تر نيده و سنگيا کمتر کشيگردتر 
لوگرم ي بذر و تعداد بذر در کيشتر اما نسبت طول به پهنايب

توده يقه، زي با ارتفاع، قطر ييها  نونهاليباشند دارا) رکمت
 Gomez. هستنديشتريشه بيتوده ريها و ز کل نونهال

د که يجه رسين نتي به اQ. ilexهم در مورد گونه  (2004)
 ي را نسبت به بذرهاي بزرگتريها  نونهال،تر  درشتيبذرها

 يشين صفات رويگر در بياز طرف د. ندينما  يد ميزتر تولير
ها با  توده کل نونهاليشه و زيتوده ريمطالعه شده تنها ز

توده يتوده ساقه و زياما ز. اندازه و وزن بذر ارتباط داشت
ک از يچ ي با هيي به اندام هواينيبرگ و نسبت اندام زم

مطالعه در مورد .  بذر ارتباط نداشتشناسي ريختصفات 
چ ياقه هشه به سيز نشان داده که نسبت ريگونه شاه بلوط ن

از ). Cicek & Tilki, 2007( با صفات بذر ندارد يارتباط
ن نسبت طول ي بيدار معکوسي معنيگر همبستگيطرف د
 و رابطه ييشه به اندام هواي بذر با نسبت ريبه پهنا
شه به ي بذر و حجم بذر با نسبت رين پهناي بيميمستق

که ي در گونه مازودار مشاهده شد، به طوريياندام هوا
 نسبت به يشتري بينيرزميتر اندام ز گردتر و پهنيهابذر

 يژگيک وي تواند يت مين خصوصي داشتند که ايياندام هوا
 مناطق خشک مثل زاگرس باشد يها  نونهاليمناسب برا

)Armstrong & Westoby, 1993 .(گر هر چه ياز طرف د
شتر و در يتوده ساقه بيتوانند زين بذور بلندتر باشند ميا
ن ين ايهمچن.  داشته باشنديتر بزرگيها نونهالجه ينت

ب از يها به ترت نونهاليژگين صفات بذر با وي بيهمبستگ
ول و ي برودار، ويهاب در گونهيشتر به کمتر به ترتيب

د يجه رسين نتيتوان به اين ميبنابرا. مازودار مشاهده شد
 يترتر و سبک  کوچکي گونه مازودار که بذرهايکه برا

ش  يگر دارد، اندازه و وزن بذر بر رويبه دو گونه دنسبت 
رگذار يش تاثيه رويها، حداقل چندان در مراحل اولنونهال
ش به يه رويد اندازه  نونهال در مراحل اولينکه شايا اينبود و 
ت بذرها که به يفير از اندازه بذر، همانند کي غيگريصفات د

 بذرها و يورآ  زمان جمع، بذريي غذايزان و درصد محتوايم
ج ي ارتباط داشته باشد که در نتايکي ژنتيفاکتورها

)Abideen et al. (1993،Bellari & Tani (1993)  و 
)Karrfalt (2004ز مشاهده شده استي ن.  

ن يج به دست آمده از عدم ارتباط بيگر نتاياز طرف د
چ يز با هي نزني جوانهن مدت زمان يانگي و مزني جوانهدرصد 

 .Parker et al )۵جدول ( بذر شناسي ريختک از صفات ي

-يبه نظر م. مطابقت دارد Karrfalt (2004) زي و ن(2006)
ر از اندازه بذر مانند زمان ي غيگري ديرسد که پارامترها

...  و يي مواد غذاي بذر، محتواي رطوبتي و محتوايآور جمع
افتند که يدر Alvaninejad et al. (2009(. موثر باشند

ه بذر برودار به شدت به رطوبت بذر وابسته ي و بنزني جوانه
ز در مورد برودار نشان داد که مدت يگر نيمطالعه د. است

- ي بذر تا کاشت بذر ميآور شده از زمان جمعيزمان سپر
 Akbari et( گونه برودار موثر باشد زني جوانهتواند بر درصد 

al., 2001.(  
ن صفات يط بج حاصل از ارتباين با توجه به نتايبنابرا
 يشي بذر و روزني جوانه يهايژگي بذر با وشناسي ريخت
ت ينکه موفقيز با توجه به اي مختلف و نيها  گونهيها نونهال

در ) يمان د و چه زندهيچه از لحاظ تول(ها  يکار باالتر جنگل
باشد، بهتر   يت مي زاگرس در اولويها ط سخت جنگليشرا

تر باشند تر و پهنکه بزرگ شود يآور  جمعيياست بذرها
 ييره مواد غذايل ذخيتوانند به دليتر م بزرگيرا بذرهايز
 به آنها يا در زمان تنش خشکي و يط رقابتيشتر در شرايب
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دند يجه رسين نتيبه ا Khan et al. (1999). ديکمک نما
ک يها، اندازه بذر  يکار ها و جنگل ت نهالستانيريکه در مد
اء يها و اح ت نهالستانيريد مي مناسب برايراهکار عمل

 بزرگتر و يها توانند  نونهال  ي بزرگتر ميرا بذرهايز. باشد  يم
شنهاد يز پيدر مجموع آنها ن. نديد نماي توليتر همشکل
نکه ي شوند مگر ايآور د جمعياند که بذرها کوچک نبا نموده
 با يد درختان مادري وجود داشته باشد که ثابت نمايشواهد

.  هستنديي بااليکيل ژنتي پتانسيوچکتر دارااندازه بذر ک
 ١ي دگرلقاحينکه جنس بلوط داراين با توجه به ايهمچن
 ي بذرها به صورت انتخابيآور ن جمعيباشد، بنابراي مييباال
ن يها در ا يکار  جنگليکيش ژنتيتواند باعث فرسا  ينم

  . جنس شود
ن  توايج به دست آمده مين با توجه به مجموع نتايبنابرا

 مدت زمان ي در طيقاتين تحقيشنهاد نمود که چنيپ
ر اندازه بذر در يمانند تاث( مختلف يشيط رويتر و شرا يطوالن

 يها ابد تا اثر اندازه بذر بر نونهاليادامه ) يزمان تنش خشک
 يها  گونهيز بتوان برايگونه بلوط بهتر مشخص شود و ن

 يآور ع بهتر در جميک راهکار عملي  واقع در زاگرسطبلو
  .شنهاد نموديبذرها پ

                                                      
1 Outcrossing 



  ۴۳              ۴۵ تا ۳۳، از صفحه ۱۳۹۱، بهار ۱، شماره ۶۵هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه جنگل و فرآورده

  
 References 
- Abideen, M.Z., Gopikumar, K. and Jamaludheen, V. 1993. Effect of seed charechter and its nutrient content 

on vigour of seedlings in Pongamina pinnata and Tamarindas indica. My forest. Vol. 29. 225-230.  
- Akbari, H., Gudarzi, D. and Sohrabi, S.R. 2001. The study of the effect of moisture-temperature factor on 

germination of oak (Quercus brantii) seeds in Khoramabad, Lorestan province. Iranian Journal of Natural 
Resource. 54(3). 247-255.  

- Alvaninejad, S., Tabari, M., Taghvae, M., Espahbodi, K. and Hamzepour, M. 2008. Effect of desiccation on 
germination and vigor of Manna Oak (Quercus brantii Lindl.) acorns. Iranian Journal of Forest and Poplar 
Research. Vol. 16(4). 574-582. 

- Alvaninejad, S., Tabari, M., Taghvae, M., Espahbodi, K. and Hamzepour, M. 2009. Morphology and 
germination characteristics of Quercus brantii Lindl. Acorns in nursery. Iranian Journal of Forest and Poplar 
Research. Vol. 17(4). 523-533. 

- Armstrong, D.P. and Westoby, M. 1993. Seedlings from large seeds tolerate defoliation better: a test using 
phylogenetically independent contrasts. Ecology. Vol. 74. 1092-1100.  

- Bellari, C. and Tani, A. 1993. Influence of time of collection on the viability of seeds of Alnus cordata. 
Annual Academic Italian Science Forest. Vol. 42. 259-285.  

- Broncano, M.J., Riba, M. and Retana, J. 1998. Seed germination and seedling performance of two 
Mediterranean tree species, holm oak (Quercus ilex L.) and Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.): a multifactor 
experimental approach. Plant Ecology. Vol. 138. 17-26.  

- Castro, J. 1999. Seed mass versus seedling performance in Scots pine: a maternally dependent trait. New 
Phytologist. Vol. 144. 153-161. 

- Chaisurisri, K., Edwards, D.G.W. and El-kassaby, Y.A. 1994. Effects of seed size on seedling attributes in 
Sitka spruce. New forests. Vol. 8. 81-87. 

- Cicek, E. and Tilki, F. 2007. Seed size effect on germination, survival and seedling growth of Castanea sativa 
Mill. Journal of biological science. Vol. 7(2). 438-441. 

- Dillon, M.O. 1984. A systematic study of  Flourensia (Asteraceae, Heliantheae). Fieldiana Botany. Vol. 16. 
64-65. 

- Eriksson, O. 1999. Seed size variation and its effect on germination and seedling performance in the clonal 
herb Convallaria majalis. Acta Oecologica. Vol. 20.  61-66. 

- Gazala, R.M. and Kubiske, M.E. 2004. Influence of initial root length on physiological responses of 
cherrybark oak and shumard oak seedlings to field drought conditions. Forest Ecology and Management. Vol. 
189. 295-305. 

- Gomez, J.M. 2004. Bigger is not always better: Conflicting selective pressures on seed size in Quercus ilex. 
Evolution. Vol. 58. 71-80.  

- Humara, J.M., Casares, A. and Majada, J. 2002. Effect of seed size and growing media water availability on 
early seedling growth in Eucalyptus globulus. Forest Ecology and Management. Vol. 167. 1-11. 

- Jazirehi, M. H. and M. Ebrahimi Rostaghi, 2003. Silviculture in Zagros, University of Tehran press, 560 pp. 
- Karrfalt, R.P., 2004. How acorn size influences seedling size and possible seed management choices. In: 

Riley, I.E. (Eds.), National Proceedings, Forest and Conservation Nursery Associations-2003, USDA Forest 
Service. RMRS-P-33, Fort Collins, CO, pp. 117-118.  

- Khan, M.L., Bhuyan, P., Shankar, U., Singh, N.D. and Todaria, N.P. 1999. Seed germination and seedling 
fitness in Mesua ferra L. in relation to fruit size and seed number per fruit. Acta Oecologica. Vol. 20. 599-606.  

- Kim, S.H., Choe, Z.R. and Kang, Y.H. 1987. Vigor determination in barely seed by multiple criteria. Korean 
Journal of Crop Science. Vol. 32 (4). 417-427.  

- Marañón T.,  Villar R.,  Quero, J.L. and Pérez-Ramos, I.M. 2004. Análisis del crecimiento de plántulas de 
Quercus suber y Q. canariensis: experimentos de campoy de invernadero. Cuadernos de la Sociedad Espanola 
de Ciencias Forestales. Vol. 20. 87-92. 



  ...شناسي بذر سه گونه بلوط بومي  هاي ريخت                                                                      ارتباط ويژگي                         ۴۴

 
- Miao, S. 1995. Acorn mass and seedling growth in Quercus rubra in response to elevated CO2. Journal of 

Vegetation Science. Vol. 6. 697-700 pp. 
- Murali, K.S. 1997. Pattern of seed size, germination and seed viability of tropical tree species in Southern 

India. Biotropica. Vol. 29. 271-279.  
- Navarro, F.B., Jimenez, M.N., Ripoll , M.A., Fernandez-Ondono, E., Gallego, E. and Simon, E.D. 2006. 

Direct sowing of holm oak acorns: effects of acorn size and soil treatment. Annual Forest Science. Vol. 631. 
961-967.  

- Neophytou, Ch., Palli, G., Douvani, A. and Aravanopoulos, F.A., 2007. Morphological differentiation and 
hybridization between Quercus alnifolia Poech and Quercus coccifera L. (Fagaceae) in Cyprus. Silvae 
Genetica. Vol. 56. 271-276. 

- Parker, W.C., Noland, T.L. and Morneault, A.E. 2006. The effects of seed mass on germination, seedling 
emergence, and early seedling growth of eastern white pine (Pinus strobus L.). New Forests. Vol. 32. 33-49. 

- Schultz, R.C. and Thompson, J.R., 1992. Hardwood seedling root morphology and nursery practices. In: 
Branan, J., Moorhead, D. Proceedings, Southern Forest Nursery Association Conference, July, 20-30, Pine 
mountaine, Georgia Forestry Commission and Southern Forest Nursery Association, pp. 31-53.  

- Souhani, M.M, 2007. Seed technology, 2ed Edition, Guilan university press, 287 pp. 
- Tilki, F., Yuksek, F.T. and Guner, S. 2009. The effect of undercutting on growth and morphology of 1+0 

bareroot Sessile oak seedlings in relation to acorn size. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. Vol. 
3(4). 3900-3905.  

- Turna, I. 2004. Variation of morphological characters of oriental spruce (Picea orientalis) in Turkey. Biologia 
Bratislava. Vol. 59(4). 519-526. 

- Winn, A.A. 1988. Ecological and evolutionary consequences of seed size in Prunella vulgaris. Ecology. Vol. 
69. 1537-1544. 

 



45-33.pp. 2012, 1. No, 65. Vol, Iranian Journal of Natural Resources, )JFWP(nd Wood Products Journal of Forest a               45  
 

 
 
 
 

Relation between seed morphological characteristics of three 
native oak species of Zagros with germination characteristics 

and seedling growth 
 

R. Zolfaghari1*, M. Nazari2, Kh. Karimi2 , P. Fayyaz and S. Alvaninejad1 

1 Assistant Prof., Yasouj University, I.R. Iran 
2 M.Sc Student, Yasouj University, I.R. Iran 

(Received: 30 October 2010, Accepted: 26 December 2011) 
 
Abstract 
Conservation and development of Zagros oak forests requires collecting appropriate seeds for 
reforestation and afforestation plans. For this purpose, seeds of 60 trees of Quercus brantii, 
infectoria and  libani (20 trees from each species) were collected from forests of Baneh, western 
Iran. After picking up 5 trees with distinct seed weight, the correlation between seed morphological 
characteristics and its growing traits like seed germination parameters and primary growth of 
seedling was investigated. The results showed that Quercus libani had larger seeds and seedlings 
compare to other species, but no significant differences in germination rate were observed between 
these three species. Also Quercus infectoria showed highest average time of germination. 
Regardless of species, primary growth of seedlings was affected by different seed morphological 
characteristics. So that, wider, more circular, bigger and heavier seeds produced larger seedlings. 
This correlation was higher in Quercus brantii and lower in Q. infectoria. But, there was no 
significant correlation between seed morphology and germination parameters in three oak species.  
 
Keywords: Quercus brantii, Quercus infectoria, Quercus libani, Seed morphology, Germination, 
Seedling growth 
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