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اثر تنش شوری و مبدأ بذر بر جوانه زنی بذر گیاه مرتعی قلم ()Fortuynia bungei Boiss.
مهدیه تجملیان ،*1حمید سودائیزاده ،1محمدهادی راد

2

چکیده
يکی از عوامل اصلی در جوانهزنی بذر ارت ا مبدأ جمع ور بذر از سطح درياا اسات کاه باه علات مت ااوتباود شارايط
محيطی از جمله رطوبت ،دما ،شدت و کي يت نور ،طول روز و مواد شيميايی موجود در خاک ،موجش ت اوت در اندازه گيااه و
يا ت اوت در ميزا رويش نها می شود .هد از اجرا اين زمايش بررسی تأرير مبدأ بذر (ارت ا از سطح دريا و تنش شور
بر جوانهزنی بذر گياه ( )Fortuynia bungei Boiss.بود .به اين منظور زمايشی بهصورت طارج فاکتوريال در قالاش طارج
کامل تیادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد .فاکتورها مورد بررسای شاامل  -1مبادأ جماع ور باذر باا دو ساطح
(سياهکوه يزد ،راور کرما  -1تنش شور با  6سطح (ص ر 111 ،44 ،41 ،14 ،و  114ميلیموالر کلريد سديم مای باشاد.
نتايج زمايش نشا داد که با افزايش ميزا شور درصد و سرعت جوانهزنی ،بنياه باذر و طاول سااقچه کااهش پيادا کارد
( . P<1/11ولی روند کاهش اين ص ات در رويشگاه ها مورد مطالعه مت اوت بود .همچنين درصاد و سارعت جواناهزنای دو
رويشگاه مورد مطالعه اخت بسيار معنیدار ( P<1/11داشتند .بهطور که بذرها جمع ور شده از رويشگاه ساياهکوه
بيشترين درصد و سرعت جوانهزنی را به خود اختیاص داد.
واژههای کلیدی :تنش شور  ،جوانه زنی ،قلم ( ،)Fortuynia bungei Boiss.مبدأ بذر

 -1دانشگاه یزد ،گروه مناطق خشک و بیابانی ،یزد ،ایران
 -2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،بخش منابع طبیعی ،یزد ،ایران
* مكاتبهکننده)mahdiyetajamoliyan@yahoo.com( :
تاریخ دریافت :زمستان 1931
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رشد نمیيابد .بنابراين وجود خاکها شاور يکای از
مهمترين مشک ت به ويژه در مراتاع منااطق خشاک
میباشد که زندگی گياه و درنهايت کل اکوسيستم را
تحتتأرير قرار میدهد .شور عباارت اسات یاور
بيش از اندازه نمکها قابل ل و عناصر معادنی در
محلول ب و خاک که منير به تيمع نمک در نا يه
ريشهچه و ريشهشاده و گيااه در جاذب ب کاافی از
محلولها خاک با مشکل روبهرو میشود ( ذرنيوناد
و همکااارا  . 1737 ،در اياارا تقريباااي 71درصااد از
اراضی فارياب تحاتتاأرير شاور هساتند از ايانرو
است اده از گياها و ارقام مقاوم به شور و کام بای
يکی از مهمترين رو ها مورر در مديريت گياهاا
در مناطق خشک و نيمهخشاک محساوب مایشاود.
بهطورکلی مقاومت به تنشها در تمام مرا ل زندگی
گياه اهميت دارد و بديهی اسات کاه اولاين مر لاه،
مر له جوانهزنی اسات و مقاومات باه تانش در ايان
مر له استقرار مطلوب گياهچه را باه دنباال خواهاد
داشت .تنشها محيطی از جمله تنش شور باعث
کاهش جوانهزنای ،ضاعف گياهچاه ،غيار يکناواختی
پوشش و افت عملکرد میشود (خالصرو و عليخاانی،
. 1734
گونه ( Fortuynia bungeiقلم ،کلموک ،کلمبک،
شاش باو بياباانی از جملااه گياهاا مهام مناااطق
استری و بهويژه بياباانی کشاور اسات کاه باهواساطه
سااازگار شااديد بااه مناااطق خشااک و بيابااانی و
ارز ها علوفها  ،اظتی و سيا تی ،میتاوا باا
ا و توسااعه  ،در ظرفيااتساااز عرصااههااا
بيابانی است اده فراوانی نمود (مقيمی . 1737 ،باتوجه
به اهميت ارزيابی تحمل گياها به شارايط تانش زا
ازجملااه شااور و لاازوم انتخاااب گونااههااا مقاااوم،
تحقيقات زياد در اين راساتا صاورت گرفتاه اسات.
ذرنيوند و همکارا ( 1737با بررسای ارارات تانش

مقدمه
بذرها در بانک بذرخاک زمانی که ع یام محيطای
مناسش وجود داشته باشد ،ماده جوانهزنی میشاوند.
شرايط مناسش برا شکستن کمو باياد باا محايط
مطلوبی که پ از جوانهزنی ،اساتقرار موفقيات مياز
گياهچه را تیمين میکناد ،هماراه شاود .از عوامال
اساسی در جوانهزنی بذر ،ارت ا مبدأ جمع ور باذر
از سطح درياست که بار رو فنولاوژ  ،جواناهزنای،
زندهماانی و ميازا روياش گيااهی تأريرگاذار اسات
( .)Norcini et al., 2001در بعیاای از گياهااا
ت اوت در مبدأ بذر باه لحاا ارت اا از ساطح درياا
موجش ت اوت در اندازه گيااه و ياا ت ااوت در ميازا
روياش نهاا مایشاود ( ;Hawkins et al., 1964
Callaham
;& Liddecoet, 1961
 .)Hermann & Lavender, 1968چناااين

اخت فاتی ممکن است همچنين بهعلت مت اوتباود
شرايط و منابع محيطی (نظير مواد غاذايی ،رطوبات،
دما ،شدت و کي يت نور ،طاول روز ،ميازا اکسايژ
خاک و مواد شيميايی موجود در خاک مبادأ باذر
که گياهاا ماادر در طای فیال رشاد در اختياار
دارند ،باشد .رايش پستی و بلند ها ساطح زماين
از عوامل اکولوژيکی مورر در نو روياشهاا و تاراکم
اقليمای ايارا
نها بهشامار مای رود .اغلاش اخات
زاييده وضع کوهستانی میباشد .شادت فرساايش
خاک و ارر بها فرورو و عوامل سطحاالرضی ديگر
موجش شده که در سطح ف ت ايرا نااهموار هاا
کوچکی ايياد شود که بخشها بهوجود مده ازنظار
خواص باهم مت اوت هستند .در نقات پست ،هماواره
دو وضع رويشی مشخص میشود :اول وضاچههاا
مرطوب با رويشها کموبيش شورپسند اسات ،دوم
دشتها مسطح و فاقد رويش که باهعلات فراوانای
نمک و فقدا تهويه در خاک ،گيااهی در فرصات
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بذرها جمعشده از مناطق مختلف با شور پاايين،
متوسط و باال به شور مت ااوت باوده و در شاور 1
درصد جوانهزنی در هر سه مبدأ متوقف میشود .ايان
محققا همچنين بيا نمودناد کاه افازايش شاور
باعث کاهش ارت ا دانهرستها میشاود باه گوناها
که در مبدأ بذر با شور کم کاهش  61درصاد  ،در
مبدأ با شور متوسط کاهش  44درصد و در مبدأ
بااا شااور باااال کاااهش  73درصااد در ارت ااا
دانهرستها مشاهده شد.
در مورد تأرير مبدأ بذر بار زنادهماانی و سبزشاد
بذر برخی گونهها جنگلی تحقيقات متعدد انياام
شده است .م شاهی و همکاارا ( 1733در بررسای
ارر مبدا جیرافيااايی بار درصاد سابز کارد باذرها،
رويش قطر و ارت اعی نهاالهاا گاي س و شای
( )Prunus avium L.به اين نتييه رسيدند که ارار
مباادأ بااذر باار رو جوانااهزناای در سااطح  1درصااد
معناایدار اساات .همچنااين الااوانینااژاد و همکااارا
( 1733با بررسی ارر مبدأ بذر بر جواناهزنای و بنياه
بذر برودار ( )Quercus brantii Lindl.بيا کردند
که همبستگی مبدأ بذر با دوره جوانهزنی بذر مثبت و
معنیدار و با ديگر ص ات بذر من ی و معنایدار باود.
بااذور ارت اعااات پااايين و ميااانی از لحااا معيارهااا
ارزيابی بنيه بذر (ميزا و سارعت جواناهزنای ،طاول
ساقچه و وز خشک گياهچه مناسشتر هستند.
در مطالعه اضر به بررسی عک العمل جوانهزنای
و رشاااااد اوليااااااه گياهچاااااها گونااه قلااام
 Fortuynia bungeiپرداختااه و دامنااه تحماال
نساابت بااه مياازا تاانش شااور ارزيااابی ماایشااود.
همچنين تأرير مبدأ بذر بر رو جوانهزنی اين گياه و
اررات متقابل مبدأ و تنش شور مورد بررسای قارار
میگيرد.

شااور باار جوانااهزناای سااه گونااه Haloxylon

 Seidlitziaو
rosarinus ،aphyllum
 Hammada salicornicaبه ايان نتيياه رسايدند
که با افزايش شور جوانهزنای ،سارعت جواناهزنای،
طول ساقچه و طول ريشهچه کاهش يافته و بين ساه
معنیدار وجاود دارد و باهطاور کاه
گونه اخت
گونه  Hammada salicornicaمقاومت بيشتر را
نسبت باه دو گوناه ديگار از خاود نشاا مایدهاد.
ص رنژاد و همکارا ( 1736بااا بااررسی ارار تانش
شااور باار خیوصاايات مورفولااوژيکی سااياهدانه
( )Nigella sativaگازار کردناد کاه باا افازايش
تنش شور  ،درصد جواناهزنای ،شااخص بنياه باذر،
طااول ريشااه ،طااول ساااقه ،وز خشااک ريشااه ،وز
خشک ساقه ،نسبت اندام هوايی به ريشاه و بيومااس
بهصورت معنیدار کاهش پيدا کارد .ايان محققاا
همچنين بيا نمودند کاه گيااه ساياهدانه از لحاا
تحمل به شور در مر له گياهچه نسبت به مر لاه
جوانهزنی برتر دارد .انوار و همکارا ( 1733باا
بررسی ارر تنش شور بر ه ت گونه مرتعی (اشانا ،
سااياهتاااغ ،سااياهشااور ،پرنااد ،ساا يد تاااغ ،قاايج و
تريرلک به اين نتييه رسيدند که با افزايش ميزا
شور  ،درصد و سرعت جوانهزنی کليه گونهها کاهش
پيدا کرده ولی روند کاهش سرعت در باين گوناههاا
مت اوت بوده است بهطور که در بين گونهها مورد
مطالعه سياهتاغ بيشترين درصد جوانهزنی و سياهشور
کمترين ميزا را به خود اختیاص دادناد .همچناين
اشاااانا و پاارناااااد بااهترتيااش دارا بيشااترين و
کمتااارياااان سرعااااات جااااوانهزناای بودنااد.
) Irwrn & Rahman (1990بااااا باااررسااااای
اررات شاااور بااار جاااواناااهزناااای و رشااد
 Echinochloa crusgalliبيا کردند که افازايش
شور تا  1/4درصد  ،Naclباعث کاهش جواناهزنای
در هر دو تيمار خرا دهای و ناور مایشاود .پاساخ
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محلول نمک افزده شد .پتر ديشها به مادت 11روز
در ژرميناتور با تناوب نور  16ساعت روشانايی و 3
ساعت تاريکی و در دما  14درجه سانتیگاراد قارار
گرفتند .شمار بذرها جوانهزده هر روز انيام شد.
درنهايت ص ات درصدجوانه زنی ،طول ريشهچه ،طول
ساقچه ،سرعت جوانهزنی و بنيه بذر اندازهگير شاد.
باارا محاساابه درصااد جوانااهزناای از فرمااول*111
) PG=(Ni/Nاساات اده شااد کااه در  PGدرصااد
جوانااهزناای و  Niتعااداد بااذر جوانااهزده در روز خاار
شمااااار و  Nتعااداد کاااال بااذرها مایباشاد.
برا محااااسباااه ساارعاات جوانااهزنای از رو
) Khan & Ungar (1998است اده شد کاه در ايان
=S
فرمول سرعت جوانهزنای برابار اسات باا
بهطور که  Gدرصد جوانهزنی بذرها در هار روز و t
زما کل جوانهزنی را نشا میدهد .بنيه باذر نياز از
فرمول زير محاسبه گرديد:

مواد و روشها
جهت انجام اين تحقيق بذر گياه قلم از دو منطقه
مرتع نجفآباد شهرستان راور استان كرمان و منطقه
سياهکوه در استان يزد جمعآوري شد ( جدول .)1
زمايش مر له جواناهزنای در داخال ژرمينااتور و
بهصاورت زماايش فاکتوريال در قالاش طارج کامال
تیادفی با سه تکرار و در زمايشگاه مرکاز تحقيقاات
کشاورز و مناابع طبيعای اساتا يازد انياام شاد.
فاکتور اول تنش شور با  6سطح (غلظتها صا ر،
111 ، 44 ،41 ،14و  114ميلیموالر کلريد سديم و
فاکتور دوم مبدأ جمع ور بذر با  1سطح (ساياهکوه
ياازد ،راور کرمااا انتخاااب گرديااد .قباال از نيااام
زمايش ابتدا پوسته رويی باذرها شکساته و داناههاا
خارج شدند سر به مدت ياک دقيقاه در ب ژاول
ضدع ونی شده و با ب مقطار شستشاو داده شادند.
تعداد  11بذر در هر پتر ديش ااو کاغاذ صاافی
قرار داده شد و باه هار کادام از نهاا  11ميلایليتار

 / 111درصد جوانهزنی × طول گياهچه (سانتیمتر = بنيه بذر

بعااد از جمااع ور  ،دادههااا ازنظاار نرمااالبااود و
تساو واريان ها چک شده و عمليات تبديل داده ها
بهصورت لگاريتمی انيام پاذيرفت .تيزياه و تحليال
دادهها با است اده از نرمافازار  SPSSصاورت گرفات.
ميانگين تيمارها باا کماک زماو دانکان در ساطح
معنیدار  4درصد مقايسه شد.



نتايج
نتايج اصل از تيزيه واريان نشا مایدهاد کاه
فاکتور شور بر همه خیوصيات باذر باهجاز طاول
ريشهچه در سطح  1درصاد ارار معنایدار داشات.
در الی که مبدأ بذر تنها بر سرعت و درصد جوانهزنی
ارر معنیدار داشاته و بار رو سااير صا ات ماورر
نبود .ارر متقابل شور و مبدأ باذر در ايان زماايش
معنیدار نبوده بنابراين نتايج براساس اررات اصلی دو
فاکتور ارایه شدهاند.
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جدول 1ـ مشخصات محل جمعآوری بذر

محل جمع ور

ارت ا از سطح دريا (متر

متوسط دما ساليانه

1134
1704

10
14/1

سياهکوه
راور

بار

(ميلیمتر
61/4
41/4

جدول  -2ميانگين مربعات اثر شوری و مبدأ بذر بر روی جوانهزنی بذر گياه قلم
درجه زاد

منابع تیييرات
تيمارها شور
مبدا بذر
تيمار شور * مبدأ بذر
خطا

7
1
7
11

ميانگين مربعات
درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

**7167/7
**7671
141/37ns
104/4

**73/71
**14/77
1/141ns
1/016

طول ريشهچه

بنيه بذر

**163/0
17/ 7 ns
17/3 ns
11/761

16/11ns
11/31ns
1/74ns
11/170

طول ساقچه

**111/44
1/113ns
17/73ns
11/00

** معنیدار در سطح  1درصد ns ،عدم وجود تفاوت معنيدار

 111ميلاایمااوالر بااود (جاادول  . 7در دو منطقااه
ميااانگين جوانااهزناای بااذرها در تيمااار شااور 114
ميلیموالر متوقف شاد .طاول سااقچه ( r=1/317و
بنيه بذر ( r=1/071نيز دارا همبساتگی من ای باا
غلظت شور بوده (جدول  7بهطور که با افازايش
شور به  111ميلیموالر مقدار اين دو ص ت نسابت
به شاهد به ترتيش  1/3و  13/4کاهش يافت (جادول
.7

براساس نتايج اصال ،باا افازايش ميازا شاور
ميانگين درصاد و سارعت جواناهزنای در دو منطقاه
به طور معنیدار کاهش يافته و همبساتگی قاو و
من اای بااين دو ص ا ت و مياازا شااور وجااود دارد
( . r=1/331داکثر مقدار ايان دو صا ت در تيماار
شاهد و داقل در تيمار  111موالر نماک طعاام
بهدست مد .بهطور که درصد و سارعت جواناهزنای
در تيمار شاهد به ترتيش پنج برابر و هشت برابر تيمار

جدول  -3همبستگی بين صفات جوانهزنی گياه قلم و غلظت نمک



مبدا بذر

درصد جوانهزنی

طول ريشهچه

طول ساقچه

بنيه بذر

سرعت جوانهزنی

1/111
1/141
1/110
1/111
-1/143

**-1/446
**1/337
**1/314
**1/611
1/177

**-1/140
1/107
1/161
*1/744
1

**-1/661
**1/736
**1/376
1

** -1/367
** 1/417
1

**-1/431
1
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نساابت بااه راور بيشااترين درصااد ( 61/7و ساارعت
جوانااهزناای ( 7/7و بنيااه بااذر ( 11/3را بااه خااود
اختیاص دادند (جدول . 7

همچنين درصد و سرعت جواناهزنای دو رويشاگاه
مااورد مطالعااه اخاات بساايار معناایدار داشااتند.
بهطور که بذور بهدست ماده از رويشاگاه ساياهکوه

جدول  -4مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه در سطوح مختلف شوری و مبدأ بذر در مرحله جوانهزنی

منابع تیييرات

شور

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

a

a

a

b

a

شاهد
 14ميلیموالر
 41ميلیموالر
44ميلیموالر

4/747
7/414b
1/047c
1/771c

31/37
64/37b
41/41c
71/66d

14/141
14/144a
11/107b
4/471c

4/743
6/174b
4/633b
4/066a

16/17
17/4ab
11/6abc
0/7bc

111ميلیموالر

1/343d

14/37e

1/011d

1/13c

4/4c

مبدأ بذر
ميانگينها دارا
هستند.

راور
سياهکوه

b

1/0

7/7a

b

7/73

61/7a

a

0

11/3a

a

6/1

7/3b

ر مشترک در هر ستو  ،براساس زمو چند دامنها دانکن در سطح ا تمال  %4فاقد اخت

a

11/7

11/4a
مار معنیدار

عامل محيطی مؤرر بر سارعت جواناهزنای عا وه بار
مسموميتی که در گياه ايياد مایکناد جاذب ب را
توسط بذر با اشکال روباهرو سااخته و ماانع از اداماه
فعاليتها طبيعی گياهچه میشود .از طار ديگار
ن وذ سديم و کلر به داخل بافت بذر باعث اخات ل
در متابوليسم سلولها بهويژه فعاليت غشاها سلولی
و درنتييه افزايش ميزا نشت مواد درو سلولی باه
خارج میشود .هرقدر غلظت نمک در محايط بيشاتر
باشد خسارت وارده ساريعتار و باه ميازا بيشاتر
اعمااال ماایشااود (کريماای و همکااارا  . 1737 ،در
مطالعه اضر در شاور  111ميلایماوالر کمتارين
جوانهزنی مشاهده شده و در تيمار  114ميلایماوالر
هي کدام از بذرها جوانه نزدند .ذرنيوند و همکاارا
( 1737نيااز بااا مطالعااه Haloxylon aphylom

بحث و نتیجهگیری
هما طور که نتايج نشا داد افزايش تنش شاور
باعث بهتاأخير افتااد و کااهش درصاد جواناهزنای
میشود .همچنين باا افازايش غلظات نماک سارعت
جواناهزناای ،طاول ريشااهچاه و ساااقچه نياز کاااهش
میيابد .کاهش جوانهزنی گياها در محيطها شاور
میتواند به دو دليل اييااد شاود .دليال اول کااهش
جذب مؤرر در ارر بههمخاورد تعاادل اسامز کاه
استرس بی را برا گيااه اييااد مایکناد و ديگار
جذب و تيمع يو ها که باعث اييااد ساميت ياونی
برا گياه میگاردد (صا ر ناژاد و يادر . 1737 ،
تحقيقات نشا داده است که افازايش شاور سابش
افرايش جذب سديم ،پتاسيم و فس ر و کاهش جاذب
نيتااروژ میشااود کاااه ايااان اماااار مایتواناد
دلياال کاهااااش درصااااد جواناهزنای نياز باشاد
( .)Safarnejad et al., 1996تنش شور بهعناوا



بنيه بذر

طول ريشهچه

طول ساقچه

rosmarinus

 Seidlitziaو

Hammada

 salicornicaنشااا دادنااد کااه بااا افاازايش شااور
درصد و سرعت جوانهزنی و طول ساقچه و ريشاهچاه
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کاهش میيابد البته ستانه تحمال نماک بارا ايان
گياها را  411ميلیموالر میدانند که جوانهزنای در
متوقااف ماایشااود .در مطالعااه پااور اسااماعيل و
همکارا ( 1737بر رو  Suaeda fruticosaبياا
شد که باا افازايش شاور جواناهزنای باذر باهطاور
معنااایدار کااااهش يافااااته و در غلظااات 411
ميلاایمااوالر کلريااااد سديااااام هياااا گونااااه
جواناااااهزناااای مشاهاااااده نشاااااد .همچنيااااان
نتاياايی کااه )Ajmal khan & Gulzar (2003
،Aeluropus
در مااااااااااورد lagopoides
 Jie Song et alدر مـــــــورد
)(2008
 Uang et al (2003) ،Suaeda salsaدر مــورد
 Haloxylon ammodendronو بسيار از گياهاا
يکساله بهدست مده اسات همگای تأييدکنناده ايان
نکته هستند که با افزايش شور جواناهزنای کااهش
میيابد.
گرچااه تااوا جوانااهزناای گونااههااا گياااهی بااه
خیوصيات ژنتيکی و پيچيدگیهاا فيزيولاوژيکی و
ساختار گياها بستگی دارد عوامل مختل ی نظيار،
مر لااه رشااد گياااه ،ترکيااش نمااک خاااک يااا ب،
متیيرهااا محيطاای چااو عواماال اقليماای (درجااه
رارت ،بار و غيره  ،محيط و رقم گياه رو تحمل
و مقاوماات گياااه در براباار شااور اراار ماایگذارنااد
( .)Ajmal khan & Gulzar, 2003در اغلب منابع
گزارش شـده اسـت كـه بـذرهاي يـه گونـه كـه از
مبدأهاي متفـاوت بـا ارتفاعـات مفتلـف جمـعآوري
شدهاند از جوانهزني ،رشد (عملکرد) و راندمان توليـد
متفـاوتي برووردارنـد ( ;Chauhan et al., 1996
 .)Todaria & Negi, 1995 ; Isik, 1986نتاايج
اين تحقيق نشا داد که جوانهزنای باذور گيااه قلام



متأرر از مبدأ رويش بذر نيز بوده است .به گونها که
بذرها مربوت به منطقه ساياهکوه در اکثار صا ات
مقدار بيشتر را به خود اختیاص دادند .ايان نشاا
میدهد که بذور مبدأها گرمتر و ارت اعات پايينتار
(سااياهکوه (جاادول  1بااه زمااا کمتاار جهاات
جوانهزنی نياز دارند و هرچه ايان زماا کمتار باشاد
موجش میگردد که گياهچه زودتر مستقر گشاته و از
منابع و شرايط محيط بيشاتر اسات اده کناد .در ايان
رابطه ) Sing et al (2004نياز در مطالعاه بار رو
بذرها گونه  Celtis australisجماع ور شاده از
 17مبدأ بذر (دامنه ارت ااعی  441تاا  1031متار از
سااطح دريااا نتييااه گرفتنااد کااه صاا ات درصااد
جوانااهزناای ،ميااانگين زمااا جوانااهزناای و شاااخص
جوانهزنی بين مبدأها بذر بهطور معنیدار ت ااوت
داشته اسات .همچناين مطالعاات ) Isik (1986بار
رو کاج بروسيا ( )pinus brutiaو طبر و هکارا
( 1734رو پلاات ( )Aser velutinumنشااا داد
که بذور ارت اعاات بااالتر (ساردتر دارا جواناهزنای
کمتر و نهالها کوچکتر در مقايسه با بذور مبدأ
ارت اعات پايينی و ميانی (گرمتر توليد کردند .چنين
اخت فاتی ممکن است همچنين به علت مت اوتبود
شرايط و فاکتورها محيطی اکم بر مبادأ باذر کاه
گياهااا مااادر در طاای فیاال رشااد بااا روبااهرو
هستند باشد .در اين رابطه میتوا چنين ابراز داشت
که به دليل طاوالنیترباود دوره روياش (از مر لاه
گلدهی تا مر له بذردهی در ارت اعات پايين نسابت
به ارت اعات باال ،درختاا ماادر توانساتهاناد مادت
زما بيشتر منابع و شارايط محيطای را در اختياار
داشته که اين امر رو جوانهزنی و بنيه بذر تأريرگذار
بوده است.
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