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  چکیده

باشد. عدم آشنایی با برخی از  می Sorbusترین گونه صنعتی از جنس  ترین و مهم بارانک بزرگ

آوري درختان و محدودیت زمانی  هاي تولید نهال در خزانه و عوامل موثر در آن مانند سال   تکنیک

رو اعمال  شود. از این هاي تولید نهال بارانک می آوري بذر باعث کاهش راندمان و افزایش هزینه جمع

آوري میوه، فرآوري بذر و تیمارهاي قبل از کاشت جهت افزایش تولید نهال هاي صحیح جمع روش

تر از  ارانک بیشسال بزنی بذر درختان مادري میان بارانک ضروري است. وزن هزاردانه بذر و میزان جوانه

مانع  میوه گوشتی باشد. دیوارهزنی بذر درختان خیلی قطور و خیلی جوان می وزن هزاردانه و جوانه

زنی بهتري به جدا کردن بذر از جدار گوشتی میوه، جوانه رواز این. شودمی زودهنگام بذر زنیجوانه

توان بذر  باشد. البته میواسط آبان میخواهد داشت. بهترین زمان کاشت مستقیم بذر در خزانه، ا همراه

گذاري سرد و مرطوب قرار داد و سپس در اواخر اسفند و یا اوایل فروردین در  را از ماه آبان تحت الیه

برگ سرندشده نتیجه بهتري برابر قطر بذر در بستر خاك 3الی  2خزانه کاشت. کاشت بذر در عمق 

زنی بذرها با ط پرندگان، بهتر است سطح خزانه تا آغاز جوانهخواهد داد. براي جلوگیري از شکار بذر توس

 دهند، محافظت شود. بقایاي گیاهی که به راحتی آب را نفوذ می

  .بارانک، جوانه، رویاندن، نهال ي کلیدي:ها واژه
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  بیان مسئله

در ایران حضور شش گونه درختی و 

گزارش شده  )Sorbusاي از جنس بارانک ( درختچه

) که در این بین بارانک 1383است (مظفریان، 

ترین گونه صنعتی از  ترین و مهم بزرگ

باشد. ارتفاع بارانک در می  Sorbusجنس

متر و قطر برابر سینه  32هاي مناسب به  رویشگاه

رسد (اسپهبدي  متر می سانتی 100تر از آن به بیش

). تولید نهال و توسعه 1382و همکاران، 

ارزش تجاري چوب و کاري بارانک به واسطه  جنگل

هاي رشد سریع آن، مورد توجه مجریان طرح

داري قرار دارد. رویشگاه بارانک از ارتفاع  جنگل

 2300متر از سطح دریا شروع و تا ارتفاع  1300

ترین تراکم و  یابد. بیش متر از سطح دریا ادامه می

تا  1500هاي بارانک در ارتفاع بهترین کیفیت پایه

شود. عدم آشنایی ریا دیده میمتر از سطح د 1800

هاي تولید نهال در خزانه و با برخی از تکنیک

آوري بذر، مسافت طوالنی  عوامل موثر در آن، سال

هاي طبیعی بارانک و محدودیت زمانی رویشگاه

آوري بذر، باعث کاهش راندمان و افزایش  براي جمع

شود. به همین هاي تولید نهال بارانک میهزینه

آوري میوه، هاي صحیح جمعل روشدلیل اعما

فرآوري بذر، تیمارهاي قبل از کاشت بذر و عملیات 

تواند باعث افزایش راندمان داشت نهال در خزانه می

هاي تولید نهال بارانک شود. به و کاهش هزینه

اي از اطالعات علمی حاصل از همین منظور خالصه

اجراي چندین طرح پژوهشی در خصوص تولید 

  گردد.انک در این مقاله ارائه مینهال بار

 هاي بارانک آوري بذر در پایه سال

طور هاي مادري بارانک بهبذردهی فراوان پایه

گیرد.  سال صورت می 5تا  3معمول با تناوب 

شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی بذردهی بارانک به

) و موقع 1مخصوصاً در موعد گلدهی (شکل 

  تشکیل میوه قرار دارد. 

  
  آذین بارانکگل - 1 شکل

وقوع سرماي دیررس بهاره اگرچه به خود 

رساند، اما به گلدهی بارانک و  نهال آسیبی نمی

هاي خانواده رز مانند گیالس بسیاري از گونه

، انواع آلوچه محلی، تلکا و انواع گالبی وحشی

کند. حتی شرایط اقلیمی آسیب جدي وارد می
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درختان  د میوهتابستان سال قبل نیز روي توان تولی

همین دلیل  ). بهDrapier, 1993بارانک تأثیر دارد (

آوري هر ساله بذر وجود نداشته و این  امکان جمع

آوري بذر  موضوع ضرورت توجه به مسائل فنی جمع

 دهد. و تولید نهال بارانک در خزانه را افزایش می

 موفورلوژي میوه بارانک

ه میوه بارانک داراي جدار گوشتی بوده و ب

 بیضوي و واژگون مرغی تخم اشکال مختلف کروي،

 ریز هاي ). عدســک2شود (شکل  دیده می کشیده

 وزن .گردد روي میوه مشاهده می کرم نیز رنگ به

 گرم 3/1 متوسط طوربه گوشتی جدار با ها میوه

با  دارد. وجود بذر 4 الی 2 بین میوه هر در بوده و

هم دیده  بذر 6یا  5 هاي حاوي حال میوه این 

 گرم، قطر 5/1تا  1میوه بارانک بین  وزن. شوند   می

متر و قطر کوچک آن  میلی 18تا  10بزرگ آن بین 

باشد (اسپهبدي و  متر متغیر می میلی 13تا  8بین 

  ).1385 همکاران،

 براي محافظ اي الیه میوه گوشتی دیواره

از . باشد می زودهنگام بذر زنی جوانه از ممانعت

 بذرهاي از بهتر میوه از شده خارج هايرو بذر  این

 به. زنندمی جوانه میوه گوشتی دیواره با همراه

 بارانک بذرکاري در نهال تولید راندمان دلیل همین

  . باشد می آن کاري میوه از بهتر

 
  میوه رسیده بارانک - 2شکل 

 از میوه، آوري جمع از بعد بذر باید بالفاصله

کردن بذر از جدار جدا . شود جدا گوشتی دیواره

 و مناسب ظروف در بذر زنی کف گوشتی میوه، با

 از استخراج شده بذور. شود می انجام آن شستشوي

 آزاد هواي در بایستمی )3 شکل( میوه گوشت

 در کاشت موقع تا و سپس خشک شده اندکی

خشک  و سرد فضاي اي و در پارچه هاي کیسه

  شوند. نگهداري

 
 کاشت بارانکبذرهاي آماده  - 3شکل 
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رویشگاه  تأثیر موفولوژي پایه مادري و شرایط

 زنی بذرروي جوانه

هاي کیفیت بذر بارانک با مورفولوژي و سن پایه

مادري رابطه دارد. وزن هزاردانه بذر درختان مادري 

تر از وزن هزاردانه بذر درختان  سال بیش میان

 Espahbodiباشد (خیلی قطور و درختان جوان می

et al, 2007bزنی بذر درختانی که قطر  ). جوانه

باشد  متر می سانتی 55تا  35ها بین  برابر سینه آن

زنی بذر درختانی است  تر از جوانه )، بیش4(شکل 

 55تر از متر و بیش سانتی 35که کمتر از 

  متر قطر دارند.  سانتی

  
هاي سنگده سال بارانک در جنگل درخت میان - 4شکل 

 ساري

درخت مادري، شرایط مبدأ بذر به عالوه بر 

لحاظ تفاوت آن با شرایط محیط نهالستان، روي 

 Espahbodi etزنی بذر تأثیر خواهد گذاشت ( جوانه

al, 2007aهاي  ). بذر بارانک مانند بذر اکثر گونه

اي مستقر در مناطق مرتفع  درختی و درختچه

 Piagnaniجنگلی، سه تا نه ماه دوره خواب دارد (

& Bassi, 2002 دوره خواب بذرهاي درختان .(

سال از دوره خواب بذر درختان مسن کمتر  میان

  ).1382باشد (اسپهبدي و همکاران، می

 زمان کاشت بذر

هفته  2تا  1دوره خواب بذر بارانک معموالً با 

درجه  15قرار گرفتن در تیمار گرم (دماي 

هفته قرار گرفتن در  30تا 15گراد) و بین  سانتی

شود  درجه باالي صفر) شکسته می 4سرد ( تیمار

)Gosling, 2007در  ). چنانچه بذر در ماه آبان

خزانه کاشت شود، دوره خواب آن شکسته و در 

زنی آن آغاز خواهد شد فروردین سال بعد، جوانه

). تأخیر در کاشت 1384(اسپهبدي و همکاران، 

زنی بذر تر، جوانه مدت دو ماه و یا بیشبذر به

اندازد. یعنی ک را یک سال به تأخیر میباران

بذرهاي دیر کاشت شده در خاك، چنانچه طعمه 

بذرخواران نشوند، ممکن است در بهار سال دوم 

بعد از کاشت سبز شوند. هرچه ارتفاع از سطح 

دریاي نهالستان کاشت بذر به ارتفاع از سطح 

تر باشد، آوري بذر نزدیکدریاي رویشگاه جمع

اد کمتري از بذرها به سال بعد موکول زنی تعدجوانه

  ). 1385خواهد شد (اسپهبدي و همکاران، 
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تجربه نشان داده است که کاشت بذر بارانک 

هایی  صورت مستقیم در بستر خزانه در نهالستان به

متر  700که ارتفاع از سطح دریاي آن کمتر از 

باشد. در باشد، از موفقیت چندانی برخوردار نمی می

ها چنانچه بذر از ماه آبان تحت  نهالستاناین 

گذاري سرد و مرطوب قرار گیرد، سپس در  الیه

فروردین و یا اواخر اسفند در خزانه کاشت شود، 

زنی آن راندمان خوبی خواهد داشت. چنانچه  جوانه

هاي آزمایشگاهی در   گذاري براي فعالیت الیه

ژرمیناتور و یا یخچال انجام شود، حفظ رطوبت 

صورت چند روز در میان  ها و هوادهی آن به هالی

  باشد. ضروري می

 کاشت بذر در خزانه

بذوري که از آبان ماه در بستر خاك قرار 

زنند. این بذرها به  می  گیرند، در فروردین جوانه می

دلیل ماه در خاك و به 6تا  5دلیل ماندگاري 

شدت مورد حمله بذرخوران  اي بودن به نشاسته

همین دلیل گیرند. بهها قرار میرچزي و قاخاك

هاي مناسب آغشته  کش بهتر است بذور ابتدا با قارچ

و ضدعفونی گردیده و سپس در خاك قرار داده 

  شوند. 

برگ سرند شده بستر کاشت بهتر است با خاك

) پوشانده شود و بذرها روي بستر 5(شکل 

برگ سرنده شده جنگلی قرار داده شوند و به  خاك

دو و یا سه برابر قطر بذر روي آن مجدداً اندازه  

  برگ سرند شده ریخته شود.  خاك

  
  برگ سرند شدهنمونه خاك - 5شکل 

توانند مسیر کاشت بذر  بسیاري از پرندگان می

را تشخیص داده و بذور را از خاك بیرون بیاورند. 

هایی که بذر بارانک  بنابراین بهتر است سطح کرت

پوششی ترجیحاً گیاهی شود، با  در آن کاشته می

راحتی آب را  مانند خزه و یا برگ درختان که به

). این پوشش 6دهد، محافظت شود (شکل  نفوذ می

ها برداشته شود  بایست اواخر اسفند از روي کرت می

  ).1384(اسپهبدي و همکاران، 

  
  هاي کاشت بذر بارانکنحوه محافظت از خزانه -6شکل 



  88                                             2/ شماره 2/ دوره 1399هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهرهمجله ترویجی 

از هفته اول فروردین تدریج  زنی بذرها به جوانه

دلیل تفاوت اساسی در شود. لیکن به آغاز می

زنی بذرها  هاي مادري، شروع جوانه مورفولوژي پایه

 بذرهازنی  زمان نخواهد بود. ممکن است جوانه هم

تا اواخر اردیبهشت ادامه یابد. نماتدها و برخی از 

هاي بارانک آسیب زي به ریشه نونهال حشرات خاك

زنی بذر از  رو کنترل هفتگی جوانه ز اینرساند. امی

هفته اول فروردین تا اواخر اردیبهشت نیز ضروري 

بوده و در برخی مواقع حتی استفاده برخی از 

  ها مفید خواهد بود.کش ها و یا حشرهکش آفت

  ترویجی توصیه

سال با دامنه قطري  بذر بارانک از درختان میان .1

 .آوري گرددمتر جمعسانتی 55تا  35

 زنی از بذر جدا از طریق کف میوه گوشتی جدار .2

شود. بذور شسته شده و در هواي آزاد خشک 

هاي  شود. سپس تا موقع کاشت در کیسه

 اي در یخچال نگهداري گردد. پارچه

بهترین زمان کاشت مستقیم بذر بارانک،  .3

توان بذور را با  باشد. اما می ماه می آبان

اسفند و یا  گذاري سرد و مرطوب در اواخر الیه

 اوایل فروردین نیز در خزانه کاشت.

برگ سرند شده کاشت شود  بذر در بستر خاك .4

اندازه دو و یا سه برابر  برگ به و با همان خاك

  قطر بذر نیز پوشانده شود. 

براي جلوگیري از آسیب پرندگان بهتر است تا  .5

ها ترجیحاً  زنی بذرها، سطح کرتشروع جوانه

راحتی آب را نفوذ  هبا بقایاي گیاهی که ب

 دهند، پوشانده شود.  می
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