
 و همکاران نور وحیده پیام

177 

  
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1395، اول، شماره بیستم و سومجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

 

 زاي همراه بذور سیاه کرکوشناسایی برخی عوامل خسارت

)(Acermonspessulanum sub. Turcomanicum و نمدار 

)begonifoliaTiliaدر استان گلستان ( 

  
  3غفار صلواتی و 2رضا کاوسی، محمد1نور وحیده پیام*

   ،دانشیار دانشکده علوم جنگل2 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،استادیار دانشکده علوم جنگل1
   ،ارشد دانشکده علوم جنگل موخته کارشناسیآ دانش3لوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، عدانشگاه 

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی
  20/07/1394: تاریخ پذیرش؛  01/06/1393: دریافتتاریخ 

  1چکیده
یکی از پنج زیرگونه  Acermonspessulanumsub. Turcomanicum)سیاه کرکو ( سابقه و هدف:

کرکو در ایران بوده و در نواحی شمال شرق کشور، از گرگان تا شمال خراسان امتداد دارد. کمبود 
 از بسیاري رفتن بین از باعث خشکسالی از ناشی التمشک و طبیعی هاي در رویشگاه تجدید حیات

اند.  دیده  ، پس از رسیدن، پوك و آسیباز بذوراست. درصد باالیی  در ایران شده کرکو هاي افرا پایه
علت داشتن خواب بذر، پس از طی دوره سرمادهی کمتر نیز  قوه نامیه بذور نیز بسیار پایین بوده به

هاي استان با مشکالت نیز در جنگل )begonifoliaTilia(نمدار  . تجدید حیات در گونهشود می
 باوجودنمدار از سطح جنگل  شده  يآور جمعاي مواجه است. در بسیاري از موارد بذور عدیده

 باوجودرسند و نظر می اکثر بذرها سالم و رسیده به که يباوجودگذراندن تیمارهاي استراتیفه الزم و 
. تحقیق حاضر به بررسی و اند بازماندههاي سالم و موفق چههایگاز رسیدن به داشتن قوه نامیه مناسب 
 ها در آینده پرداخته است. زاي بذور این دو گونه باهدف کنترل آنشناسایی عوامل خسارت

                                                             
 mnoori56@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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هاي ریخت شناختی برتر از دو  پایه درخت مادري با ویژگی 11بذور سیاه کرکو از  ها: مواد و روش
 17و منطقه زرین گل در  شهر گرگانکیلومتري جنوب شرق  18وه واقع در منطقه سیاه مرز ک

هاي بیرونی تاج و در جهات مختلف  استان گلستاناز قسمت آباد یعلکیلومتري جنوب شرقی شهرستان 
ي و شش ماه پس آور جمعآوري و خصوصیات اولیه بذور محاسبه گردید. قوه نامیه بذور پس از  جمع

میزان  ستفاده از آزمون تترازولیوم بررسی گردید. جهت تعیین مقادیر مربوط بهاز چینه سرمایی با ا
وري در آب)  ساعت غوطه 24زده از آزمون شناورسازي ( بذرهاي خالص و بذرهاي پوك و آفت

درخت و  20تعداد ي بر روي ا هفته 3گذاري  استفاده گردید. قبل از خروج آفت از درون بذور، با تله
در دسیکاتور و با استفاده از کلیدهاي شناسایی معتبر، آفت  شده  يآور جمعري بذور نگهدا طور نیهم

و جدا نمودن درصد  5بذور سیاه کرکو شناسایی شد. بذور پس از استریل با هیپوکلریت سدیم 
ها انجام گرفت. بذور نمدار جهت  کشت و شناسایی قارچ PDA هاي آلوده در محیط کشت بخش

متري از  700طور تصادفی از جنگل توسکاستان گرگان در ارتفاع حدود  زا، بهتشخیص عوامل خسارت
درصد ضدعفونی سطحی شد. پس  5/0دقیقه در هیپوکلریت سدیم  3مدت  آوري و به سطح دریا جمع

 20گلوکز  گرم،  20(آگار  PDAهاي حاوي محیط کشت  از شستشو و خشک شدن در پتري دیش
 48تا  24مدت  تکرار کشت و به 5سی) با سی 1000و آب مقطر زمینی  گرمسیب 300 گرم، عصاره

هاي رشد کرده به  اي از قارچ گراد نگهداري شدند. نمونه سانتی درجه 25ساعت در انکوباتور در دماي 
ساعت در  48تا  24 مدت سی)، منتقل و به سی 1000مقطر گرم، آب  20محیط آب آگار (شامل آگار 

ها برداشته شد و مجدداً در  هاي رشد کرده قارچ شدند، سپس انتهاي هیف داخل انکوباتور قرار داده
  سازي و شناسایی شوند.ها خالص کشت شد تا کامالً قارچ PDAداخل محیط 

 eugenii Anthonomusباشد. آفت درصد می 75- 50میزان بذور پوسیده و توخالی سیاه کرکو  ها: یافته
درصد  50-35شناسایی قرار گرفت که خسارت ناشی از آن  است مورد ها یخرطومسرکه از خانواده 

ی کاهش و به توجه قابلباشد. قوه نامیه بذور باقیمانده نیز پس از گذراندن دوره استراتیفه به میزان می
که باعث  Alternariaalternataو  Fusariumoxysporumي ها قارچیابد. درصد تقلیل می 2-12

شوند بر روي بذور سیاه کرکو شناسایی ر و بیماري بوته میري میپوسیدگی، کاهش قوه نامیه بذو
 Fusariumهمراه بذر نمدار نیز شامل هاي قارچگردیدند. با انجام آزمون آلودگی بذور 
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oxysporum،Penicillium implicatum  و  Alternaria alternata طور بهشناسایی شدند که 
 خسارت شدید به بذرها در مراحل بعدي یعنی نونهالی شوند. توانند باعث کاهش قوه نامیه و بالقوه می

ي اساسی کاهش قوه نامیه ها علتدر بذور این دو گونه جنگلی از  شده ییشناساعوامل  :يریگ جهینت
باشند و الزم است کنترل شوند تا گامی مفید در تقویت کمی و کیفی بذور و ي میزادآوربذور و عدم 

  .باشد ها گونه نیازادآوري 
  

  زا، قوه نامیهبذر، سیاه کرکو، نمدار، عوامل خسارت: کلیدي کلمات
  

  مقدمه
ترین بخش گیاه است که در بازسازي، حفظ و انتقال مواد ژنتیکی گیاه و  و اساسی ترین مهمبذر   

پراکنش، تکثیر و بقا در شرایط بسیار سخت نقش اساسی دارد و کیفیت آن  يها سمیمکانهمچنین 
 نظر ازدرختان آتی خواهد بود. بذر  هاي نهالضامن سالمتی و توانایی رشد در  یوجهت قابل طور به

ها مشتمل بر  تواند حامل گروه متنوعی از میکروارگانیسم بیولوژیکی بسیار پیچیده است و می
میکروسکوپی بر روي  هاي قارچ). اکثر بذرها حامل اسپورهاي 23ها باشد ( ها و ساپروفیت پارازیت

ها نفوذ  و پس از توسعه به داخل لپه زده جوانه)، در شرایط مناسب، بعضی از اسپورها 22د (خود هستن
این ). 8شوند (راسبب  زنی توانند ضعف جوانه می میرمستقیغمستقیم و  طور بهکرده و از این طریق 

، گاهی بذور بر این شوند. عالوهرا شامل می ها روسیوو  ها يباکتر، ها قارچ ،زا يماریبهاي ارگانیسم
به  که یزمان این آفات خصوصاًگیرند. قرار می مورد حمله آفات جانوري شامل نماتدها و حشرات

در . شوند یمناپذیري در بذور  باعث مشکالت جبران رسند یمحالت طغیان لحاظ تعداد به دالیلی به 
 ).13( اند گرفته قرارشمال کشور بذور برخی درختان جنگلی توسط عوامل فوق مورد خسارت 

توانند زادآوري دلخواه و مطلوب  حتی در شرایط مناسب محیطی هم نمی دهید صدمهبذرهاي بیمار و 
آیند، داراي رشد کم بوده و بذوري  وجود می به دهید بیآسوجود آورند. درختانی که از بذور بیمار و  به

  ).9ي دارند (تر نییپازنی کنند قدرت جوانه که در آینده تولید می
) و سیاه کرکو begonifoliaTiliaنمدار (تجدید حیات در دو گونه   

)(Acermonspessulanumsub. Turcomanicum  استان گلستان با مشکالتی مواجه  يها جنگلدر
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تواند در جهت کنترل، مدیریت و پیشگیري مفید باشد. نمدار از است، شناسایی عوامل فوق می
 يها طرحکه از آن در  باشد یمشمال ایران  يها جنگل منظورهچندو  ارزش باالرشد،  سریع يها گونه

مشکالت زیادي را براي  گونه نیا. داشتن خواب درونی و بیرونی بذرهاي شود یماستفاده  کاري جنگل
از سطح  شده يآور جمعآن ایجاد نموده است، در استان گلستان در بسیاري از موارد بذور  یزن جوانه

نظر  که اکثر بذرها سالم و رسیده به يباوجودمارهاي استراتیفه الزم و گذراندن تی باوجودجنگل 
. چنین اند بازماندههاي سالم و موفق  چه اهیگولی از رسیدن به  اند بودهرسیده، برخی داراي قوه نامیه نیز 

)، لذا احتمال 14شود (تکرار می مکرراًنیز  يا شهیشدر شرایط درون  گونه نیاامري در کشت بذور 
 طریق به هم و مستقیم طریق به بذرهم همراه هاي قارچهمراه بذور مطرح گردید.  هاي قارچجود و

 زاي بیماري هاي قارچ حمله براي را بذرها و بذرشده زنی جوانه ضعفسبب  توانند می غیرمستقیم
اي نمونه به بر توان میکه  اند شده شناساییهمراه بذر در درختان مختلفی  هاي قارچکنند.  مستعد زاد خاك

 (Dalbergiasissoo Roxb)  بر روي بذورشیشم Fusariumsolani يها قارچجداسازي و شناسایی 
 ،F. oxysporum، F. proliferatumو  )7بر روي بذور بلوط ( Penicilliumimplicatum و) 17(

F. moniliforme و F. circinatum  نمود. ) اشاره3( برگان یسوزنبر روي بذور تعداد زیادي از 
جوان  هاي نهالباشند که در بذر و خطرناکی می هاي قارچاز  Fusariumهاي جنس برخی از گونه

بعد از نفوذ به  است که گونه این. مکانیسم عمل به )24(نند ک برخی درختان جنگلی ایجاد بیماري می
 را باعث گی میزبانو پژمرد ها برگتغییر رنگ  تدریج بهو  شده میزبان ابتدا موجب بسته شدن آوندها

باشد. گونه دیگر بر پژمردگی از دیگر عالئم بیماري می د. خروج شیرابه از تنه درخت عالوهنشومی
باشد که یکی از پنج می (Acermonspessulanumsub. Turcomanicum) سیاه کرکو موردتحقیق

ل خراسان امتداد دارد کرکو در ایران بوده و در نواحی شمال شرق کشور، از گرگان تا شما زیرگونه
 رفتن بین از باعث خشکسالی از ناشی مشکالت و طبیعی هاي در رویشگاه ). کمبود تجدید حیات18(

نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و  زیرگونه) این 15است ( در ایران شده هاي افراکرکو پایه از بسیاري
سه سال  گونه این، سال بذردهی الههرسبذردهی  باوجودبسیاري مواجه است.  تهدیدکنندهبا عوامل 

درصد بذور در  70-50قوه نامیه بسیار پایینی داشته، حدود  حال  عین درافتد و اتفاق می بار یک
که خواب بذر داشته و قوه  ؛ مضاف بر ایناند دیده آسیبمختلف، پس از رسیدن، پوك و  هاي رویشگاه

که میزان تولید بذر باکیفیت این  آنجا از). 20( شودنامیه آن پس از طی دوره سرمادهی کمتر نیز می
نامیه بذور باقیمانده تالش و عوامل تهدیدکننده  گونه بسیار اندك است، الزم است براي حفظ قوه
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 گزارشمختلف افرا  هاي گونهو برخی حشرات مضر در بذور  ها میکروارگانیسمتهدید شناسایی گردد. 
افرا  هاي گونهها در برخی از  یدي از حمله حشراتی مثل شتهاثرات منفی شد که  طوري بهاست  شده 

قسمت  ).2است ( شده  گزارشتوسط برخی محققین  A. Grandidentatum و A. palmatumمثل 
معرض تخریب و نابودي قرار  کمی از مساحت کشور از جنگل پوشیده شده است و این مقدار نیز در

ضروري است. در این راستا و با توجه به  زگار با محیط کامالًارزش بومی و ساهاي بادارد. احیاء گونه
الزم  ،مشکالت ذکر شده در مورد تجدید حیات و تکثیر از طریق بذر دو گونه سیاه کرکو و نمدار

زاي بذور شناسایی گردد تا بتوان در آینده در خصوص کنترل این عوامل، است عوامل خسارت
زاي همراه بذور سیاه ام این تحقیق شناسایی برخی عوامل خسارتلذا هدف از انج ،ي نمودزیر برنامه

) در استان begonifoliaTiliaو نمدار ( Acermonspessulanumsub. Turcomanicum)کرکو (
  است. شده  گرفتهگلستان در نظر 

  
  ها روشمواد و 

حداقل  صلهبافاهاي ریخت شناختی برتر و  پایه درخت مادري با ویژگی 11بذور سیاه کرکو از   
واقع در  مرز کوهجنوب، از دو منطقه سیاه  - کیلومتري شمال 12متري از هم در یک ترانسکت  100
کیلومتري جنوب شرقی شهرستان  17و منطقه زرین گل در  شهر گرگانکیلومتري جنوب شرق  18
از انتقال  آوري گردید. پس هاي بیرونی تاج و در جهات مختلف جمع از قسمت استان گلستان آباد یعل

،  متر بر روي تعداد زیادي از بذور میلی 3تا  2هاي کوچکی به قطر  به آزمایشگاه با مشاهده سوراخ
شد. خصوصیات اولیه بذور (شامل درصد رطوبت  محرزوجود فعالیت آفت و خسارت ناشی از آن 

ن قوه نامیه بذور میزاو متوسط وزن هر بذر) محاسبه شد.  لوگرمیدر کاولیه، وزن هزار دانه، تعداد 
 )11از آزمون تترازولیوم (با استفاده  چینه سرماییو شش ماه پس از  يآور جمعبالفاصله پس از 

کامالً تصادفی انتخاب و  صورت بهتایی از بذر خالص  100تکرار  4بررسی گردید. جهت انجام کار، 
ساعت در  18برداري  پوستهگراد در آب خیسانده و پس از  درجه سانتی 20ساعت در دماي  18مدت  به

بذور رنگ گرفته بر اساس قرار گرفت.  درصد 1گراد در محلول تترازولیوم  درجه سانتی 30دماي 
جهت تعیین مقادیر دستورالعمل ایستا، داراي قوه نامیه و بذور بیرنگ فاقد قوه نامیه در نظر گرفته شد. 

 وري غوطهساعت  24ز آزمون شناورسازي (ا زده آفتمیزان بذرهاي خالص و بذرهاي پوك و  مربوط به
تر شدن میزان تأثیر آفت مقادیر فوق در دو حالت رسیده و  جهت مشخص). 1در آب) استفاده گردید (
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شده از منطقه سیاه مرز کوه  آوري نارس (در حالت نارس هنوز آفت خارج نشده است) در بذور جمع
و در  آوري جمعاز درون بذور، مقداري بذر در اواخر خرداد و قبل از خروج آفت بررسی گردید. 

آزمایشگاه داخل دستگاه دسیکاتور قرار گرفت تا پس از بلوغ الروها و خروج حشره کامل، آفت 
درخت سیاه کرکو در نقاط مختلف تاج  20تعداد بر روي  گذاري تلهشناسایی گردد. همزمان اقدام به 

توري مشبک  هاي تلهگذشت سه هفته ). پس از 1شکل ( دیگردحشره کامل  آوري جمعجهت 
تصادفی انتخاب گردید تا با بررسی محتواي  کامالًصورت بهتایی از بذور  30تکرار  4آوري شدند.  جمع

آفت،  میزانالزم به ذکر است جهت اطمینان بیشتر از  مشخص گردد. میزان آلودگیاین بذرها 
  در دو سال متمادي انجام شد. ها برداشت

  

  
  .سیاه کرکوبذور  آفتآوري  جهت جمع گذاري تله -1شکل 

Figure 1. Trapping to collect pest of montpellier maple seeds. 
 

 جهت انجام آزمون اولیه آلودگی بذور به عوامل قارچی از روش کشت روي کاغذ صافی مرطوب  
هایی که  لودگیها و آ ). جهت انجام این آزمون که براي کلیه بیماري2شکل استفاده شد ( )16(

، ابدی یمهاي هوایی تظاهر  میلیسیوم، اسپور و اندام هاي فعالیتشان درطی اینکوباسیون بذر در شکل
 15تکرار  3جداگانه در  هرکدامکشت پوسته و کشت محتویات بذر و  صورت بهمناسب است، بذور 

ساعت روشنایی و  12روز و در شرایط  7مدت  به حاوي کاغذ صافی مرطوب هایی پتري دیشتایی در 
و سپس ارزیابی مقدماتی انجام  شده  دادهگراد قرار  درجه سانتی 20 ± 2 تاریکی در دماي ساعت 12

 هاي بخشو جدا نمودن درصد  5شد. جهت تکمیل بررسی، بذور پس از استریل با هیپوکلریت سدیم 
  ).21( انجام گرفت ها قارچکشت و شناسایی  PDA آلوده در محیط کشت
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  .هاي همراهکشت روي کاغذ صافی و انکوباسیون بذور سیاه کرکو جهت جداسازي قارچ -2 شکل

Figure 2. Seeds of Montpellier maple culture and incubation on filter paper to purify the fungi. 
 

تصادفی از جنگل توسکاستان گرگان در  طور به، زاخسارتبذور نمدار جهت تشخیص عوامل   
درصد  5/0دقیقه در هیپوکلرید سدیم  3مدت  آوري و به متري از سطح دریا جمع 700ارتفاع حدود 

 PDAحاوي محیط کشت  هاي پتري دیشسطحی شد. پس از شستشو و خشک شدن در  ضدعفونی
 تکرار 5با ) سیسی 1000 و آب مقطرزمینی  سیبگرم 300 عصاره گرم، 20گلوکز  گرم،  20(آگار 

اي  نگهداري شدند. نمونه گراد سانتی درجه 25ساعت در انکوباتور در دماي  48تا  24 مدت کشت و به
به محیط آب  PDAرسیدند از محیط  نظر می شکل و رنگ مشابه به لحاظ ازرشد کرده که  هاي قارچاز 

ساعت در داخل  48تا  24 مدت سی)، منتقل و به سی 1000مقطر گرم، آب  20آگار (شامل آگار 
در داخل  مجدداًبرداشته شد و  ها قارچهاي رشد کرده  ر قرار داده شدند، سپس انتهاي هیفانکوباتو
  شوند. سازي و شناساییخالص ها قارچ کامالًکشت شد تا  PDAمحیط 

  
  و بحث نتایج
جنسی  صورت تکثیر جنسی توسط بذر نسبت به تکثیر غیر تجدید حیات درختان در طبیعت به  

ها، حمله  توان به حفظ تنوع و پایداري توده، مقاومت در برابر بیماريست که میداراي مزایاي بهتري ا
. با توجه به ارزش دو گونه سیاه کرکو و نمدار براي )5کرد (حشرات و تغییرات آب و هواییاشاره 

اي که در تکثیر این دو گونه وجود دارد عوامل هاي شمال، و با توجه به مشکالت عدیده جنگل
سیاه کرکو  شده آوري جمعخصوصیات اولیه بذور  1 جدولذور مورد بررسی قرار گرفت. خسارتزاي ب

ها،  ، متوسط وزن هر بذر، درصد بالهدر کیلوگرمشامل درصد رطوبت اولیه، وزن هزار دانه، تعداد 
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  محاسبه. درصد قوه نامیه با استفاده از آزمون تترازولیوم دهدرا نشان میزده آفتدرصد بذور پوك و 
نصف بذور  تقریباً) درصد 5/25) که این میزان در بذور رسیده منطقه زرین گل (3است (شکل  شده

  باشد. ) میدرصد 5/48( مرز کوهمنطقه سیاه 
 

 .خصوصیات اولیه بذور سیاه کرکو -1 جدول
Table 1. Primary characteristics of Montpellier maple seeds. 
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1 49.25 128.073 7808 0.128 68.45 22.15 9.4 44.75 2.44 
2 47.63 90.331 11070 0.093 38.40 49.37 12.23 25.5 5.75 
3 46.78 78.421 12751 0.078 21.86 74.07 4.06 48.5 12.5 

توده  - 3 (رسیده) مرز کوهاز سیاه  شده آوري جمعتوده بذري  - 2 نارس)( مرز کوهاز سیاه  شده آوري جمعتوده بذري  - 1
  رسیده)گل (از زرین  شده آوري جمعبذري 

1- Seeds collected from Siahmarz-kouh (premature). 2- Seeds collected from Siahmarz-kouh 
(mature). 3- Seeds collected from Zarrin Gol (mature). 

  

  
  .اند آمده درکه به رنگ قرمز  آزمون تترازولیوم، (الف) بذور داراي قابلیت حیاتی -3 شکل

  اند.نداشته يریپذ رنگکه  (ب) بذور فاقد قابلیت حیاتی
Figure 3. Tetrazolium test, (a) viable seeds are red. (B) non-viable seeds are colorless. 
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دست آمد.  به درصد 37/49و منطقه سیاه مرز کوه  07/74گل زده زرین  میزان بذور پوك و آفت  
گونه، مجدداً  ماه استراتیفه در ماسه مرطوب جهت رفع خواب بذر این 6درصد قوه نامیه پس از 

شده از منطقه سیاه مرز کوه در حالت نارس،   آوري ذري جمعترتیب براي توده ب گیري شد و به اندازه
دست آمد  درصد به 5/12و  75/5، 44/2سیاه مرز کوه در حالت رسیده و زرین گل در حالت رسیده به 

  است.و لزوم مدیریت مناسب در این خصوص گونه  که حاکی از مضاعف بودن مشکل این
کامل خارج  هاي حشرهه شدند تا الروها بالغ شده و بذور نارس سیاه کرکو در دسیکاتور قرار داد  

آفت مربوطه را بر روي بذور سیاه کرکو نشان  4شکل . شدگردند، سپس اقدام به شناسایی آفت 
  دهد.  می

  
 .)Anthonomus sp( آفت مربوط به بذور سیاه کرکو -4شکل 

Figure 4. Pest of montpellier maple seeds (Anthonomus sp). 
 

این  ).10( مشخص گردید) 2013و همکاران ( هرناندزو کلید شناسایی آمده   عمل هاي به ا بررسیب  
حشره کامل به باشد. می Curculionidae ها از خانواده سرخرطومی eugeniiAnthonomus حشره
اي و پوشیده از موهاي ظریف است در نیمه  متر و به رنگ خاکستري مایل به قهوه میلی 6-4طول 

). خسارت آفت سرخرطومی سیاه کرکو 4رنگ وجود دارد ( ها دو خط مورب نارنجی ی بال پوشعقب
شدن به حشره کامل با  باشد. الرو از محتویات بذور تغذیه نموده و پس از تبدیل در مرحله الروي می

و این آفت زمستان گذرانی داشته یک یا چند نسلی است شود.  ایجاد سوراخی در بذر از آن خارج می
باشد که باعث پوك شدن میزان باالیی از بذور گردیده است. یکی از آفات مهم بذور انباري نیز می

براي هر دو منطقه زرین گل و سیاه  گذاري در طی دو سال متوالی وسیله تله میزان آلودگی به آفت به
درصد بذور سالم، تعیین گردید. حمله آفات به بذور و از بین رفتن  50تا  35مرز کوه، بسیار باال وبین 
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جنگلدر مناطق فوق  در درختان کم ترین دالیل عدم زادآوري و تراکم ها یکی از مهم قوه نامیه آن
  ت تکرار شد. نیز به همین صور نتایج در سال بعدباشد.  می

 بذرهاي که  طوري در کاهش کیفیت بذور هستند به مؤثرها نیز از دیگر عوامل  آلودگی به قارچ  
). 7وجود آورند ( به را مطلوب زادآوري توانندنمی هم محیطی مناسب شرایط در حتی ها، به قارچ آلوده

م به کشت بذور و بذور سیاه کرکو سالم و بدون آفت، اقدا زنی جوانهجهت بررسی علل عدم 
 شده کشتهاي بذري  از نمونه شده تهیههاي  همراه بذر گردید. با مشاهده اسالید هاي قارچجداسازي 
 و Fusariumoxysporumبررسی اسپورها، دو جنس قارچ بذري شامل  و PDA در محیط

Alternariaalternata .شناسایی شدند  
متر  سانتی 1/3-8/3 گراد سانتیدرجه  25دماي و در  PDAدر محیط  پرگنهدر قارچ فوزاریوم قطر   

به رنگ بنفش درآمد  نهایت دری کمرنگ بود و صورت بهشد، رنگ آن در ابتدا سفید مایل  گیري اندازه
با کامل  و پراکنده که يا پنبه ها و در حاشیه بنفش تیره بود. میسلیوم تر کمرنگکه در مرکز رنگ کلنی 

بنفش تیره و در مرکز به رنگ  ها ت ظرف رنگ کلنی در حاشیه. در پششدند یمشدن رشد متراکم 
ي فراوان تشکیل شدند که داسی  ها بر روي اسپوردوشیوم ها ). ماکروکنیدي5نارنجی مات درآمد (شکل 

میکرومتر بود.  3-5×24-30 ها آنجدار عرضی نازك و طول  3شکل و کمی کشیده، اغلب داراي 
بر روي فیالیدهاي منفرد و  ها (دو نوع اسپور قارچ فوزاریوم) یديو همچنین میکرو کن ها ماکروکنیدي

هاللی شکل  صورت بهمجتمع بر روي این فیالیدها  صورت به ها کوتاه تشکیل شدند که میکروکنیدي
یک تا دو سلولی بیضوي کشیده و یا  ها دهند. میکروکنیديدیواره عرضی را تشکیل می 5تا  2بوده و 

کالمیدوسپور در وسط یا انتهاي هیف  ذکرشدهبر دو نوع اسپور  بود. عالوه شکل يا قلوه صورت به
قارچ فوزاریوم از  مشاهده گردید. کالمیدوسپورهاي میانی به فراوانی بر روي میسیلیوم تشکیل شدند.

زنی و  اي را براي بذور سیاه کرکو ایجاد کرده و مانع جوانه هاي خطرناك است که مشکالت عمده قارچ
  شود.زنی و پوسیدن بذرها می درت جوانهکاهش ق
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  ب الف
 )Fusarium oxysporum( ب) اسپورهاي قارچ فوزاریوم PDAبر روي محیط کشت  پرگنه( الف -5شکل 

Figure 5. (a) Colonies on PDA media. (b) Spores of Fusarium oxysporum. 
 

هاي عرضی و طولی  ده و داراي دیوارهدر جنس آلترناریا، کنیدیها در انتها باریک و کشیده بو  
بر  پر گنهشوند.  یوفور تشکیل می زنجیري، پشت سرهم در روي کنید طور بهها  باشند. این کنیدي می

به رنگ سیاه مایل به زیتونی و گاهی خاکستري با  معموالً گراد یسانتدرجه  25و در دماي  PDAروي 
 نسبتاً. کنیدیوفورها )6(شکل  متر بود سانتی 3-5/3روز  3که رشد قطري آن بعد از کرك دارظاهري 

مایل به زیتونی و داراي سطحی  اي قهوهمیکرومتر، ساده و منشعب،  7-10×43-50کوچک به ابعاد 
  صاف بودند.

  

  ج ب الف 
 هاي ج) کنیدي ،200هاي کنیدیومی با بزرگنمایی  ب) زنجیره ،PDAبر روي محیط کشت  پر گنه( الف -6شکل 
  .1000با بزرگنمایی  )Alternaria alternata( آلترناریا قارچ

Figure 6. (a) Colonies on PDA media. (b) Conidia chains with zoom of 200. (c) Conidia of Alternaria 
alternata- zoom of 1000. 
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قوه نامیه خود  باشند و نتایج تحقیق نشان داد کهگونه داراي خواب می الزم به ذکر است بذور این  
ترتیب براي  این دهند. بهطور چشمگیري از دست می ماهه به 6را پس از گذراندن دوره استراتیفه 

درصد پوك و  70تا  50آوري خواهد شد که  هاي سالم مقدار زیادي بذر جمع دست آوردن نهال به
درصد دارند  48تا  25ي حدود اهنامیاند قوه  نظر سالم درصد باقیمانده که به 50تا  30زده هستند.  آفت

گونه  درصد پس از گذراندن دوره استراتیفه جهت رفع خواب بذر این 12تا  5و از این درصد فقط 
هاي همراه روبرو هستند لذا  داراي قوه نامیه خواهند بود. این میزان اندك نیز با مشکالت ناشی از قارچ

  ه بسیار ضروري باشد.پیشگیري، کنترل و مدیریت در مورد بذور این زیرگون
هاي باارزش شمال است که معموالً گونه همراه درختان راش و ممرز بوده،  گونه نمدار نیز از دیگر  
هـاي   بند تا باال بند جنگـل  هاي میان پسندد. در احیاي جنگلها و شرایط رویشگاهی مرطوب را می دره

). بـا مراجعـه بـه    19استفاده نمود ( یا ممرزهایینظیر راشو  همراه گونه توان از کاشت نمدار به شمال می
گونه با مشکالتی مواجه بـوده هـیچ سـنخیتی بـین      شود تولید نهال اینهاي کشور مشخص می نهالستان

مقدار کیلوگرم بذر کاشته شده با تعـداد اصـله نهـال تولیدشـده وجـود نـدارد؛ طـوري کـه در برخـی          
بذور  بیترت  نیا به). 6است (شده  اصله نهال تولید 10ها به ازاي هر کیلوگرم بذر کاشته شده  نهالستان

، با استفاده از منابع شده  کشت هاي قارچدرختان نمدار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جداسازي 
ــارچمعتبــر،   Fusariumoxysporumو  Penicilliumimplicatum ،Alternariaalternata هــاي ق

بـر روي   پرگنـه ) 7(شکل در قارچ پنی سیلیوم  باشند. یع بذور میهاي شا شناسایی شدند که از آلودگی
بـه   نهایـت  دراي بـود کـه    ابتدا به رنگ سفید پنبه گراد سانتیدرجه  25و در دماي  PDAمحیط کشت 

باشـد.   متـر مـی   سـانتی  6/2بعد از سه روز  پر گنهآبی پودري شکل ظاهر شد. رشد قطري  -رنگ سبز
ي از میسلیوم رویشی خـارج و در نزدیـک بـه انتهـا بـه شـکل جـارویی        انفراد صورت بهکنیدیوفورها 

میکـرون   8-10میکرون و طول فیالیدها  25-50شوند. ارتفاع کنیدیوفور  منشعب و به فیالیدها ختم می
هـایی کـه    زنجیره صورت به، سلولی یکمیکرون،  2-5/3ها کروي، به رنگ سبز تقریباً تیره،  بود. کنیدي

مقاومت این اسـپورها در   متأسفانهبودند.  شده  تشکیل ي زنجیره قرار دارد، در قاعدهکنیدي  ترین جوان
یابد ولی متوقف میحتی در رطوبت پایین با سرعت کمتري ادامه باالست،  نسبتاًمساعد مقابل شرایط نا

  شود. نمی
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بـر   م نیـز عـالوه  شود و فوزاریوپنی سیلیوم و آلترناریا باعث پوسیدگی و کاهش قوه نامیه بذور می  
 یپژمردگـ هـا و   خسارت شدید به بذرها در مراحل بعدي یعنی نونهالی نیز موجب خسـارت بـه نهـال   

  ).12شود (ها می بوته میري) آن(
 

  بالف
) Penicilliumimplicatum(سیلیوم  هاي قارچ پنی ، ب) کنیدیوفور و کنیديPDAبر روي محیط کشت  پر گنه( الف - 7شکل 

 .1000با بزرگنمایی 
Figure 7. (a) Colonies on PDA media. (b) Conidiophores and conidia of Penicilliumimplicatum- zoom 
of 1000. 

 
 گیري کلینتیجه

آفت درصد است.  75-50میزان بذور پوسیده و توخالی سیاه کرکو در مناطق مورد بررسی  
eugenii Anthonomus  باشد. درصد می 50-35رت ناشی از آن بذور شناسایی شد که خسااین در

 12-2تري کاهش و به  توجه قابلقوه نامیه بذور پایین و پس از گذراندن دوره استراتیفه به میزان 
که باعث  Alternariaalternataو  Fusariumoxysporumي ها قارچیابد. درصد تقلیل می

بر روي بذور سیاه کرکو شناسایی  شوندپوسیدگی، کاهش قوه نامیه بذور و بیماري بوته میري می
 ،Fusariumoxysporumهمراه بذر نمدار نیز شامل  هاي قارچبا انجام آزمون آلودگی بذور  گردیدند.

Penicilliumimplicatum  وAlternariaalternata  توانند باعث بالقوه می طور بهشناسایی شدند که
شده بر مشکالت مربوط به عدي یعنی نونهالی کاهش قوه نامیه و خسارت شدید به بذرها در مراحل ب

جنگلبانان  که آنجا ازگونه شده است، بیافزایند.  زنی در بذور این رفع خواب بذر که باعث سختی جوانه
و مدیریت  کاري جنگل هاي برنامهباید اطالعات الزم را در بذرهایی که مبناي  ها نهالستانو مسئوالن 
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 هاي قارچاشند الزم است تحقیقاتی در مورد ضدعفونی و از بین بردن دهند داشته بجنگل را تشکیل می
  انجام گیرد. هاي بذور فوقکنترل مناسب آفات و بیماري هاي روشهمراه بذور نمدار و سیاه کرکو و 
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Abstract  
Background and objectives: Montpellier maple (Acermonspessulanum sub. 
Turcomanicum) is one of the five subspecies of Acermonspessulanum in Iran that 
has been distributed in the north-east of the country, from Gorgan to North of 
Khorasan. The lack of a revival in natural habitats and the problems due to the 
drought caused the loss of many maple trees in Iran. Furthermore, a high 
percentage of seeds are hollow and injured after maturing. Also, viability of seeds 
is very low due to seed dormancy that will be less after a period of cold 
stratification. Regeneration of linden species (Tilia begonifolia) also is faced with 
many problems in the province forests. In many cases, collected seeds from the 
forest floor seem to be healthy and mature despite of spending necessary 
stratification treatments, and having suitable viability but are not able to reach to 
the healthy and successful seedlings. This study aims to investigate and identify 
factors causing damages the seeds of these species in order to control them in the 
future. 
Materials and Methods: Montpellier maple Seeds were collected from 11 native 
trees with superior morphological characteristics from Siahmarz-kouh located 
about 18 km from southeast of Gorgan and Zarrin Gol located at 17 km from 
southeast of the Aliabad city, Golestan province, Iran from outer part of the crown 
and in different ways. Then, the primary characteristics of seeds were calculated. 
Seeds viability was determined using tetrazolium after collecting and six months 
after cold stratification. Flotation test (24 hours immersion in water) was used to 
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determine the value of the pure seeds and empty and infested seeds. Seeds pest of 
Montpellier maple was identified before leaving the pest from the seeds, by 
trapping 3 weeks on 20 trees and storing collected seeds in desiccators and using 
valid identification keys. Seeds were cultured on the PDA medium and after 
sterilizing with sodium hypochlorite 5% and removing the infected parts and fungi 
were identified. In order to identify harmful factors, seeds of linden tree were 
collected randomly from Touskestan forest at an altitude of 700 meters above sea 
level and then, their surface were sterilized in sodium hypochlorite 5% for 3 
minutes. After washing and drying, the seeds were cultured in the dishes containing 
PDA medium (20g agar, 20g sugar, 300 g potato extract and distilled water 1000 
cc) in 5 replications and were incubated for 24 to 48 hours at 25 °C. Examples of 
grown fungi were transferred on water agar medium (containing 20 g agar, 1000 cc 
distilled water), and were placed at incubator for 24 to 48 hours, then, the end of 
the grown hyphae of fungi was removed and were re-cultured in PDA media in 
order to purify and identify fungi completely. 
Results: The results of this study showed that rotted and hollow seeds of 
Montpellier maple are 50-75%. Anthonomus Eugenii pest was identified from 
Curculionoidea family that its damage has been evaluated 35-50%. Investigations 
showed that viability of the remaining seeds was remarkably reduced (2-12%) after 
period stratification. Also, Fusarium oxysporum and Alternaria alternata fungus 
were identified on Montpellier maple seeds that cause rot, reducing seed viability 
and damping-off diseases. Associated fungi with Tiliabegonifoliaseeds were 
identified through contamination test including Fusarium oxysporum, Penicillium 
implicatum and Alternariaalternata that can potentially reduce the viability and 
cause severe damage to the seeds in later steps i.e. seedlings. 
Conclusion: These results demonstrate that identified factors in the seeds of these 
two forest species are the basic reasons of lack of regeneration, and loss of the 
seeds viability.Control of thesefactors enhance the quantity and quality of seeds 

and therefore, natural regeneration of this species.  
  

Keywords: Seeds, Acermonspessulanum sub. Turcomanicum, Tiliabegonifolia, 
Harmful factors, Viability  
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