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کردکوی و چیچا  در نیمرخ شامالی البارز و قساطین و     مختلف ، از چهار مبدأ(Quercus macrantheraبشر گونة اوری )

آوری شد. این بشور در نهالستانی در شما   متر از سطز دریا جم  2000-1800رودبارک در نیمرخ جنوبی البرز در ارتفاع 
هاای   های کامالً تصادفی با ساه تکارار در گلادان    متر از سطز دریا در قالب برح بلوک 1620شهر تهران با ارتفاع متوسو 

تودة ریشاه و   ر بر بو  ساقه، زیشده، اثر مبدأ بش های انيام گیری اتیلن کاشته شدند. در وایان فصل روید وس از اندازه ولی
باور   های نیمارخ شامالی و باه    های حاصل از بشور رویشگاه ها در نها  دار شد. این مشخصه ها معنی مانی نها  ساقه و زنده

شده بیشترین مقادیر را به خود اختصااص   گیری خاص رویشگاه کردکوی نسبت به سایر مبدأها از لحاظ خصوصیات اندازه
متر(. درحاالی کاه    سانتی 69/15درصد و بو  ساقه  63/91مانی  شادابی و سالمت باالیی برخوردار بودند )زندهاز  دادند و
هاای  کرشاده    بور خاص رویشگاه رودبارک از لحاظ مشخصاه  های نیمرخ جنوبی و به های حاصل از بشور رویشگاه نها 

هاای   د که برای تولید و ورورش نهاا  اوری در نهالساتان  ده کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند. نتای  نشان می
استفاده شود. تحقیق حاضر در  خصوص رویشگاه کردکوی باید منطقة مورد بررسی از بشرهای منابق نیمرخ شمالی البرز به

رک های این گونه حاصل از چهار وروونانس کردکوی و چیچا  در نیمرخ شمالی و قساطین و رودباا   نظر دارد کیفیت نها 
هاا،   مانی نها  تودة ریشه و ساقه و زنده وروونانس را از نظر بو  ساقه، زی ترین در نیمرخ جنوبی البرز را بررسی و مناسب
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 مقدمه
های کرة زماین را در   سوم خشکی ها حدود یك جنگل

شونده باه   ترین مناب  تيدید و یکی از مهم اند بر گرفته

مشاکالت   هاای اخیار   . در ساا  [1] آیناد  حساب می

ای  کنناده  ها به موضوع نگران تخریب روزافزون جنگل

های مدیریت  تبدیل شده است که باید با اعما  روش

ساطز و کیفیات ایان منااب      علمی و جام  از کاهد 

اجرای عملیات جنگلکااری   ارزشمند جلوگیری شود.

یافته از بریق تولیاد و تاأمین    و احیای منابق تخریب

های مناسب در نهالستان یکی از این راهکارهاای   نها 

 [. 3، 2مهم است ]

برای دست یافتن به این مهم ضروری اسات کاه   

باشر   در زمینة انتخااب ورووناانس مناساب    تحقیقاتی

دو  منظور تولیاد نهاا  و جنگلکااری انياام گیارد.      به

گشار در انتخااب ورووناانس مناساب یاك      عامل تأثیر

هاا   ماانی و رویاد نهاا     گونه برای جنگلکاری، زنده

است. در اغلاب تحقیقاات بارای معرفای ورووناانس      

، 4شود ] مناسب به این عوامل اهمیت بسزایی داده می

های حاصل  نها  منداندر همین راستا برخی دانش[. 5

های متفااوت   از بشور بارانك را از دو مبدأ و با ارتفاع

مانی  در منطقة ساری بررسی کردند و دریافتند که زنده

داری  ها حاصل از مبدأهای مختلف تفاوت معنای  نها 

 [.6با هم دارند ]

هاای   در تحقیقی بر روی نهاا   ای از محققان عده

آوری شده  که بشر آنها از مبدأهای مختلف جم  1ولت

هاا   مانی نهاا   بود، نشان دادند که اثر مبدأ بشر بر زنده

ماانی   نیاز زناده  در وشوهشی دیگر [. 7دار است ] معنی

                                                      
1. Acer velutinum 

حاصل از بشور مبدأهای مختلف را  2های بارانك نها 

های مرباوط باه مبادأهای     بررسی و دریافتند که نها 

 .[8] مانی باالتری دارند زنده تر به نهالستان نزدیك

مشاهده کردند  های افرا با بررسی نها  دانشمندان

و  تودة ساقه مبدأهای مختلاف متفااوت اسات    که زی

بسته به اقلیم و ارتفاع منطقه باا هام اخاتال  دارناد،     

داری را نشاان ناداد    تودة ریشه تفاوت معنای  ولی زی

 [. همچنین در بررسای تحقیقای دیگار باا مطالعاه     9]

هاای   دریافتناد کاه نهاا     3خسب چینی های شب نها 

تودة ریشه و  تر دارای زی ارتفاع حاصل از مبدأهای کم

هاای   ساقه بیشتری هستند. بنابراین با توجه به بررسی

شده لزوم انتخاب مبدأ بشر مناسب بارای تولیاد    انيام

 [. 10ناوشیر است ] نها  و افزاید بازده اجتناب

هاای هیرکاانی    رزش جنگال های با ا یکی از گونه

هاا   در ارتفاعاات بااالی جنگال    است که 4گونة اوری

بار اهمیات اکولاوژیکی، از ارزش     رویاد و عاالوه   می

حفارتی و حمایتی زیادی برخوردار است، این گوناه  

صورت منقط  گساترش   در نیمرخ جنوبی البرز هم به

یافته است، مانند رویشگاه ابار و رودباارک در اساتان    

یشگاه قساطین، در اساتان قازوین و ایان     سمنان و رو

دهندة سازگاری و مقاومت گونة اوری در برابار   نشان

شرایو سخت محیو اسات. اماروزه متأسافانه ساطز     

علاات  هااا در نیماارخ شاامالی و جنااوبی بااه رویشااگاه

نشاین رو باه    رویاة روساتاییان یایالق    برداری بای  بهره

هاا، وارورش    برای احیای ایان جنگال   کاهد است و

دارد   ها اولویت ای سالم و با کیفیت در نهالستانه نها 

[11 .] 

                                                      
2. Sorbus torminalis 

3. Albizia chinensis 

4. Quercus macranthera 
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 ها  مواد و روش
کردکاوی و  چهاار رویشاگاه   برای انيام این تحقیاق  

چیچااا  از نیماارخ شاامالی و قسااطین و رودبااارک از 

گرگاان، رشات،   واقا  در مناابق   نیمرخ جنوبی البرز 

قزوین و سمنان انتخاب شدند. مشخصاات اقلیمای و   

آماده   2و  1هاای   ناابق در جادو   جغرافیایی ایان م 

است. در هر رویشگاه در آبان مااه دو اصاله درخات    

باور تصاادفی انتخااب و در چهاار      مادری بشرده باه 

 جهاات جغرافیااایی هاار درخاات بااا اسااتفاده از روش

 تایی بشر برداشاته شاد   50تصادفی ساده چهار تکرار 

احتما  برداشت باشرها بارای انتخااب     )در این روش

باشر از هار    4000ود( کاه در ميماوع   شدن برابار با  

 [14-12]آوری شد  رویشگاه جم 

هاای متقاالی    شاده در کیساه   آوری بشرهای جما  

نگهداری و وس از انتقا  به آزمایشگاه باشر دانشاکدة   

مناب  ببیعی دانشگاه تهران و جدا کردن ناخالصی هاا  

نسبت به تعیین برخی خصوصیات بشر شاامل انادازة   

زنای اقادام شاد     درصاد جواناه   بشر، وزن هزارداناه و 

عدد از آنها که از نظار انادازه    720(. سپس 3)جدو  

بور تصادفی بارای کاشات در    تقریباً یکسان بودند، به

کنتیا در شما  شاهر تهاران انتخااب شادند.      نهالستان

 35شاده در باو  و عار  جغرافیاایی      نهالستان  کر

دقیقاة   24درجاه و   51دقیقاة شامالی و    43درجه و 

متاری از ساطز دریاا و در     1620و در ارتفاع  شرقی

درصد در جهت شما  شرقی قرار دارد. اقلیم  2شیب 

خشك تعیین  این منطقه براساس ضریب دومارتن نیمه

ارائاه   4اقلیمای نهالساتان در جادو     شد. مشخصات 

 شده است.

اتایلن در قالاب    های ولی زده در گلدان بشور جوانه

تاایی   45ا سه تکارار  های کامالً تصادفی ب برح بلوک

بشر  180بوری که برای هر رویشگاه  کاشته شدند، به

ها کاشاته شادند )در هار گلادان یاك باشر        در گلدان

هاا   کاشته شد(. خاک مورد استفاده برای کلیاة گلادان  

ویات و ماساه در نظار    مخلوبی مسااوی از  یکسان و 

گرفته شد. واس از کاشات باشور در گلادان، درصاد      

های رهوریافته به  مارش تعداد نها ها با ش رهور نها 

شده برای هار رویشاگاه مشاخص     کل بشرهای کاشته

بور منظم از ابتدای زماان   بهها  (. گلدان3شد )جدو  

کاشت در فروردین ماه به مدت شد ماه تا مهار مااه   

و میازان و بریقاة آبیااری و     آبیاری و مراقبت شادند 

از واس   ها یکسان باود.  شدت نور برای تمامی گلدان

هاای زناده از جهات صافات      گششت این مدت نها 

مااانی  تااودة ریشااه و ساااقه و زنااده بااو  ساااقه، زی

 گیری شدتد. اندازه

کاد فلازی بار حساب      وسیلة خاو  بو  ساقه به

 تاودة  گیاری زی  گیری شد. برای اندازه متر اندازه سانتی

صورت تصادفی سه نها  از هر تکرار  ریشه و ساقه، به

 70ساعت و در دماای   24مدت در آون به  انتخاب و

وسایلة   گراد قرار داده شادند و ساپس باه    درجة سانتی

ترازوی دیيیتالی وزن خشاك آنهاا بار حساب گارم      

ها نیز باا شامارش    مانی نها  زنده .[9گیری شد ] اندازه

های زنده در وایان مدت واشوهد باه کال     تعداد نها 

[. در ایان  5صورت درصاد محاسابه شاد ]    ها، به نها 

 افازار آمااری   ها از نارم  تحلیل و منظور تيزیه به تحقیق

SPSS  هاا   استفاده شد. ابتدا نرما  بودن داده 16نسخة

اسامیرنو  آزمااید    -وسیلة آزمون کولماوگرو    به

شد و در صاورت نرماا  باودن، از تيزیاة واریاانس      

یکطرفه استفاده شاد. بارای مقایساة چندگاناه نیاز از      

 آزمون دانکن استفاده شد.
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 ( 1386-1346ساله ) 40آوری بذور بر اساس آمار  مناطق جمع هوای و . آب1جدول 

 رویشگاه
 میانگین بارندگی سالیانه

 متر( )میلی

 میانگین دمای سالیانه

 گراد( سانتی ة)درج
 نوع اقلیم براساس ضریب دومارتن

 ای مربوب مدیترانه 8/17 601 کردکوی

 بسیار مربوب 2/16 1359 چیچا 

 خشك نیمه 3/14 316 قسطین

 خشك 3/18 8/140 رودبارک

 

 آوری بذور جمع. اطالعات جغرافیایی مناطق 2جدول 

 جهت دامنه Nعر  جغرافیایی  Eبو  جغرافیایی  ارتفاع از سطز دریا )متر( نام منطقه رویشگاه
 شیب

 )درصد(

 35 شما  شرقی 36° 51´ 54° 16´ 2000 گرگان کرد کوی

 30 شما  غربی 37°15´ 49° 36´ 2000 رشت چیچا 

 15 جنوبی 35° 35´ 53° 33´ 1800 سمنان رودبارک

 23 جنوب غربی 15´ 36° 50° 3´ 1850 قزوین قسطین

 

 ها نهالی مختلف و درصد ظهور ها هاز رویشگا شده آوری . خصوصیات بذور جمع3جدول 

 )درصد( ها نها رهور  )درصد( زنی جوانه متر( )میلی بشر ةانداز وزن هزاردانه )گرم( رویشگاه

 91 87.5 39 1375 کردکوی

 87 74 31 1254 چیچا 

 65 69 29 926 قسطین

 48 58 30 842 رودبارک

 

 از ایستگاه شمال تهران( شده )اخذ ساله  20. اطالعات اقلیمی نهالستان کنتیا براساس آمار 4جدول 

 
 میانگین بارندگی

 متر( )میلی

 میانگین دما

 گراد( سانتی ة)درج

میانگین ربوبت 

 )درصد(نسبی 

 حداکثر دما

 گراد( سانتی ة)درج

 حداقل دما

 گراد( سانتی ة)درج

 8/9 1/20 2/45 8/14 495 میانگین سالیانه

 

 و بحثنتایج 
گیاری   های حاصل از اندازه وتحلیل داده وس از تيزیه

ها، نتای  به شارح زیار    خصوصیات مورد مطالعة نها 

 دست آمد  به
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 طول ساقه
در هاا   آنالیز واریانس مشخص کرد که بو  ساقة نها 

(. 5داری دارند )جدو   مبدأهای مختلف تفاوت معنی

کوی و چیچا   های کرد ها در رویشگاه بو  ساقة نها 

هاای قساطین و    در نیمرخ شمالی بیشاتر از رویشاگاه  

باو   بیشترین میازان   رودبارک در نیمرخ جنوبی بود.

متار در رویشاگاه    سانتی 690/15±197/0ها  نها ساقة 

 156/12 ±183/0کردکاااوی و کمتااارین میااازان آن  

متر مربوط به رویشگاه رودباارک باود )جادو      سانتی

های حاصل از بشر گوناة باراناك    نها  در تحقیقی .(6

نیاز   در تحقیق دانشمندان دیگار با دو مبدأ مختلف و 

هاای ولات کاه باشر آنهاا از مبادأهای مختلاف         نها 

مشاخص شاد کاه    آوری شده بود بررسی شد و  جم 

علات   هاا در مبادأهای مختلاف باه     بو  سااقة نهاا   

باور   های مادری و ارتفاع، به متفاوت بودن اقلیم، وایه

 [. 7، 6داری اختال  دارند ] معنی

 تودۀ ساقه زی
تودة سااقه   نتای  تيزیة واریانس مشخص کرد که زی

تفاااوت هااا در مباادأهای مختلااف بااا یکاادیگر  نهااا 

ها در  تودة ساقه نها  . زی(5)جدو   داری دارند معنی

های کردکوی و چیچاا  در نیمارخ شامالی     رویشگاه

های قسطین و رودباارک در نیمارخ    بیشتر از رویشگاه

هاا   تاودة سااقه نهاا     بیشترین میازان زی جنوبی بود. 

گرم در رویشگاه کردکوی و کمترین  557/1 074/0±

گرم در رویشاگاه رودباارک    635/0±078/0میزان آن 

در این تحقیق، نتای  تأثیر مبدأ بشر بر  .(6بود )جدو  

برخی خصوصیات نها  نشان داد که ایان فااکتور بار    

دار بود. اثر مبدأ بار   شده معنی کلیة خصوصیات مطالعه

شاده باا    در چهار مبادأ انتخااب   ها نها  تودة ساقه زی

ود. ایان نتیياه باا    دار با  سطز احتماا  بااالیی معنای   

گزارش دانشمندانی که در تحقیقی چهار مبدأ مختلف 

مشااهده   از گونة افرا را در شهرستان ساری انتخاب و

علات تفااوت در    ها به تودة نها  کردند که رشد و زی

رویشگاه و ارتفاع در مبدأهای مختلف متفاوت است، 

کنند که  برخی از محققان بیان می .[9کند ] مطابقت می

تااودة مربااوط بااه  در یااك محاال معااین، رشااد و زی

شده از بشر منابق با ارتفاعات مختلف  های تولید نها 

 [.18، 17اند ] با یکدیگر متفاوت

 تودۀ ریشه زی
داری تفاااوت  نتااای  تيزیااة واریااانس، مبااین معناای 

(. 5تودة ریشه در مبدأهای مختلاف باود )جادو      زی

هاای کردکاوی و    هاا در رویشاگاه   دة ریشه نها تو زی

هااای  چیچااا  در نیماارخ شاامالی بیشااتر از رویشااگاه

بیشاترین   قسطین و رودبارک در نیمرخ جناوبی باود.  

گارم در   264/2±197/0هاا   تودة ریشه نها  میزان زی

 723/0±/183رویشگاه کردکاوی وکمتارین میازان آن   

(. 6د )جادو   گرم مربوط به رویشاگاه رودباارک باو   

دهد که میزان تاراکم   نتیية تحقیق دانشمندان نشان می

تودة ریشه با ارتفاع و قطر نهاا  هاا همبساتگی     و زی

هاای   گرفته مبدأ بشر نها  مثبتی دارد . در تحقیق انيام

مرباوط باه مناابق جناوبی البارز، از ارتفااع کمتااری       

تب  آن تراکم ریشة کمتری دارند کاه   برخوردارند و به

 [.2های محققان همسوست ] آمده با یافته دست ی  بهنتا

 ماني زنده
هاا   ماانی نهاا    نتای  تيزیة واریانس نشان داد که زنده

 داری دارناد  در مبدأهای مختلف با هم تفااوت معنای  

هاای   ها در رویشگاه مانی نها  زنده . درصد(5)جدو  
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کردکااوی و چیچااا  در نیماارخ شاامالی بیشااتر از    

و رودباارک در نیمارخ جناوبی     های قسطین رویشگاه

هاااا  ماااانی نهاااا  بیشاااترین درصاااد زناااده باااود. 

درصااد در رویشااگاه کردکااوی و    465/0±630/91

درصد به رویشگاه  113/78±469/0کمترین میزان آن 

در ایان تحقیاق،    .(6رودبارک تعلق داشات )جادو    

نتای  تأثیر مبدأ بشر بر برخی خصوصیات نها  نشاان  

شاده   داد که این فاکتور بر کلیاة خصوصایات مطالعاه   

در  هاا  نهاا   ماانی  دار بوده است. اثر مبدأ بر زنده معنی

دار  شده با سطز احتما  باالیی معنی چهار مبدأ انتخاب

بوده است. این نتیيه با گازارش دانشامندانی کاه در    

تحقیقاای چهااار مباادأ مختلااف از گونااة افاارا را در   

مشااهده کردناد کاه زناده      شهرستان ساری انتخاب و

علت تفاوت در رویشاگاه و ارتفااع در    ها به مانی نها 

  .[9کند ] مبدأهای مختلف متفاوت است، مطابقت می

رسااد علاات اینکااه بااشور رویشااگاه  نظاار ماای بااه

نیمارخ  بور کل دو رویشگاه مربوط باه   کردکوی و به

شمالی )کردکوی و چیچاا ( دارای بیشاترین مقاادیر    

های با کیفیت و شاادابی   ها هستند و نها  این مشخصه

کننااد، ایاان اساات کااه نیماارخ شاامالی   را تولیااد ماای

خصوص رویشگاه کردکوی منطقة کلیماکس بارای   به

تارین و   این گونه است و در منطقة کلیماکس ورتاوان 

های ماادری   سند و وایهر ترین بشور به ثمر می باکیفیت

ای و تاااج متقااارن در ایاان رویشااگاه  بااا تنااة اسااتوانه

تاار اقلاایم و شاارایو   مشاااهده شااد و از همااه مهاام 

 رویشگاهی مناسب برای رشد این گونه فراهم است. 

 

 ها نهالصفات مربوط به  بربذر  مبدأ اثرهای. آنالیز واریانس 5جدول 

 مانی زنده ریشه تودة زی ساقه تودة زی قهبو  سا 

Df 3 3 3 3 

F 013/21 464/22 628/12 191/7 

P)sig) 000/0 ** 000/0 ** 000/0 ** 000/0 ** 

 داری عدم معنی ns    95/0داری در سطز  احتما  معنی*      99/0داری در سطز  احتما  معنی **

 

 های مختلف )براساس روش دانکن(مبدأی حاصل از ها نهال شدة گیری های صفات اندازه میانگین مقایسة. 6جدول 

 )درصد( مانی زنده ریشه )گرم( تودة زی ساقه )گرم( تودة زی متر( بو  ساقه )سانتی رویشگاه

a 557/1   074/0±  ± 197/0 690/15 کردکوی
 a 264/2  194/0±

 a 630/91  465/0±
 a 

 448/14 چیچا 
± 216/0 b 194/1 /0±

 093 b 045/2  212/0±
 a 205/84  372/0±

 ab 

 086/13 قسطین
± 238/0 c 893/0  082/0±

 c 344/1  134/0±
 b 875/82  329/0±

 ab 

 156/12 رودبارک
± 183/0 c 635/0  078/0±

 c 723/0  175/0±
 c 113/78  445/0± b 

 هاست. دار بین میانگین معنیدهندة اختال   داری و حرو  نامشابه نشان دهندة عدم معنی حرو  مشابه نشان

 



 در شوا  تهران ( در نها س ان کن یاQuercus macrantheraها  گونة اور  ) مانی نها  توده و ینده تیثیر مبدر بذر بر ی 
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مانی و شاادابی   توان گفت زنده از برفی دیگر می

ها نشانة سازگاری بیشتر در مقابال شارایو    بیشتر نها 

وضاوح   های رویشگاه کردکوی باه  محیو است و نها 

این سازگاری را در نهالستان تهران نشان دادناد. ولای   

هاای نیمارخ    از باشرهای رویشاگاه   های حاصال  نها 

خصوص رویشاگاه   جنوبی )قسطین و رودبارک( و به

رودبارک نسبت به سایر منابق، رشد کندتری داشاتند  

علات کمباود ربوبات و ضاعیف      توان آن را به که می

هاای ماادری در نیمارخ     ها و وایه بودن خاک رویشگاه

هاای   جنوبی و در نتیيه ضاعیف باودن باشر و نهاا     

 .انستتولیدی د

 گیری نتیجه

عنوان یك گونة بومی کاندیدی مناساب   گونة اوری به

برای جنگلکااری در ارتفاعاات البارز اسات. تعیاین      

هاای مناساب    آوری بشر و رویشگاه بهترین مناب  جم 

است. مطالعات  های جنگلکاری  از موارد اساسی برح

دانشمندان و محققان علوم جنگل ثابت کرده است که 

ها به موقعیت اکولاوژیکی آنهاا    وونانستفاوت بین ور

در این تحقیق، نتای  تأثیر مبادأ باشر بار     .داردارتباط 

برخی خصوصیات نها  نشان داد که ایان فااکتور بار    

دار بوده است. اثار   شده معنی کلیة خصوصیات مطالعه

ماانی   و ریشه و زنده تودة ساقه مبدأ بر بو  ساقه، زی

ده باا ساطز احتماا     شا  در چهار مبدأ انتخاب ها نها 

دار بوده است. در تحقیق حاضر در ماورد   باالیی معنی

هر سه صفت بیشترین میانگین در رویشگاه کردکاوی  

از نیمرخ شمالی البرز و کمترین میانگین در رویشاگاه  

بناابراین  دسات آماد.    رودبارک از نیمارخ جناوبی باه   

شایسته است در کنار این اصل که برای ورورش نها  

طقة معین باید از بشور همان منطقه اساتفاده  در یك من

به توان و بنیة بشور که حاصل شرایو و کیفیات  ، شود

رویشگاه است، نیز توجاه شاود. باا توجاه باه نتاای        

های حاصل از بشور  در این وشوهد، نها آمده  دست به

مبدأ کردکوی دارای بهترین کیفیات بودناد و توصایه    

و باا کیفیات در    های سالم شود برای ورورش نها  می

نهالسااتان مااورد مطالعااه از بااشرهای گونااة اوری     

شده از بشرهای رویشاگاه کردکاوی کاه از     آوری جم 

ای و تااج   های مادری با کیفیات، باا تناة اساتوانه     وایه

اناد، اساتفاده شاود. شاایان  کار       متقارن به ثمر رسیده

است که ایان نتیياه صارفاً بارای وارورش نهاا  در       

های با شرایو مشاابه   لعه و نهالستاننهالستان مورد مطا

هاای   شاود در واشوهد   به اثبات رسید و ویشنهاد مای 

وسایلة باشرهای ایان     آینده موفقیات جنگلکااری باه   

 وروونانس بررسی شود.
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