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10/06/1400، تاریخ پذیرش: 04/02/1400تاریخ دریافت:   

 چکیده
هیای  آوری طبیعیی در ننلی   زاد نبیدد  شیالت  م زاد است. بخشیی از آوری طبیعی به روش دانهاصلی زاد منشأ ،بذر گیاهان

 بر خصدصیا  ژنتیالی درختان، عدام  محیطی نیز در تدلیید  افزوناست.  تیفیباکرسیده و ناشی از کمبدد بذر سالم،  ،زاگرس

ی بیذر بنیه در   کم ی  هایمشخصهعام  ارتفاع از سطح دریا بر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر د. نمؤثر تیفیباکبذر سالم و 

اثر ارتفاع از سیطح    بررسی دقیق منظدر به. گرفتانجام  یغرب جانیآذربااستان ندکان کته ۀدر منطقواقع ننللی بنه گاه ذخیره

 -1750،1950-1850، 1650-1750، 1550-1650 شیام   طبقیه  پین  ه ب متر 100ا اختتف ارتفاع گاه مدرد نظر بذخیرهدریا، 

یی    ۀنمدنقطعه  77به  خطدط تراز ارتفاعینهت ختف گاه در ذخیره سطحتقسیم شد. همچنین متر  1950-2050و  1850

ترین و ی  قطر میانیه  قطر بذرده شام  قطدرترین، کم ۀپایسه  ،( تقسیم شد و در هر قطعه نمدنهمتر 100× متر 100هالتاری )

 پین   درخیت درخت انتخاب و از هیر   231در مجمدع . و خاک(دامنه شیب، نهت  شرایط هملن از نظردر ) گردیدانتخاب 

طید   شیام    بذر کمیهای آوری و مشخصهغربی و مرکز تاج نمع نندبی، شرقی، تصادفی در نها  شمالی، طدر به دشهخ

شید.   ثبیت ارتفاعی  ۀطبقدر هر و درصد پدکی بذر  بذر میده، وزن ، وزنمیده میده، عرض یده در خدشه، طد م تعداد ،خدشه

دانالن انجیام   ۀچندگانای مقایسهوالیس و آزمدن  -کروسالا   نآزمدترتیب با استفاده از  بهها میانلین ۀمقایسو واریانس  ۀتجزی

در ارتفاعیا  مختلیا از سیطح درییا      و درصد پیدکی بیذر  وزن  نز بهصفا   ۀهماختتف مقادیر که نتای  نشان داد . گرفت

، و عیرض مییده رونید افزایشیی داشیت     روند کاهشیی   ارتفاع از سطح دریاافزایش  و طد  میده با. طد  خدشه دار بدد معنی

متر سانتی 73/9ترتیب با بهو عرض میده  طد  میده ،های طد  خدشه میانلین مشخصهمتر  1550ارتفاعی  ۀدر طبق که طدری به

نیامنظم و وزن   یروندتعداد میده در خدشه  ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا .متر بیشتر از دیلر طبقا  بددمیلی 6/3و  82/4و 

کمتیر   ،گیرم  1651/0و عدد  41با ترتیب  بهمتر  1650ارتفاعی  ۀطبقمشخصه در دو میانلین این  .داشتافزایشی ی روندمیده 

بیه   ،بنیابراین مشیاهده شید.   درصد  88/36برابر متر  1750ارتفاعی  دامنۀدر نیز  بذرپدکی مقدار  ترین کمبدد. دیلر از طبقا  
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مقدمه

امییده  ن های بلیدط غیرب نییز   ننل  کههای زاگرس ننل 

 کیده کیلدمتر در امتداد رشته 1300به طد  تقریبی  ،شدندمی

تیا اسیتان فیارس ادامیه      یغربی  جانیآذربازاگرس از نندب 

مساحتی برابیر   یغرب جانیآذرباهای استان ننل [. 1] دارند

درصید   34/5) شیمالی  زاگیرس  ۀناحیاز هالتار  هزار 200 با

بنییه در گدنییه  .[2] گیرنیید.  در بییر میییرا  (اسییتان مسییاحت

طیدر  های سردشت و پیرانشهر بهدر ننل  یغرب جانیآذربا

در  و داده تشیالی  تیی    ی دیلیر هاپراکنده و همراه با گدنه

هیای خیال    نامعه دهندۀ تشالی نیز بعضی از مناطق استان 

شیدد.  میی  نیز مشیاهده  درخت ت صدر  به و گاهی است

متر از سطح درییا در   850-2100ارتفاعی  دامنۀاین گدنه در 

 ۀگدنی  اغلیب آن  ۀشید  ییشناسیا  استان گسترش دارد و گدنه

Pistacia atlantica  یهییا رگدنییهیزبییاmutica   وkurdica 
عدامی    ازکلی عام  ارتفاع از سطح درییا   طدربه .[3] است

گسترش گیاهان و درختیان ننللیی اسیت. در     ۀمحدودکنند

بلنیدی   و شما  ایران بسته به نقاط مختلا و شیال  پسیتی  

متیر   2500تیا   1800ها بین گسترش ننل  حد باالی ،البرز

 ینندب غربی های غرب و ندسان دارد. این حد برای ننل 

شیییب،   همچیدن عیداملی   .[4]رود میی  متیر بیاال   3000تا 

هیای  ایجاد اکدتی  سببارتفیاع و شیرایط متفیاو  اقلیمی 

 ۀانیداز های متفاو  در مقیدار و  اندازه در نتیجه،مختلیا و 

( با هدف بررسی اثر ارتفاع 1391حیدری ) [.5] دشدبذر می

شادی شهرسیتان   ی بذر بنه در ننل  باغهای کم بر مشخصه

ارتفاعی شام  کمتیر از   طبقۀرا به سه  پژوهش ۀمنطقخاتم، 

متیر   2500متیر و بیشتر از  2500تیا  2100بیین  متر، 2100

در )درخت بنیه  اصله  20 هطبقاز سطح دریا تقسیم و در هر 

ه آوری نمدنه بذر انتخاب کیرد نمع برای (اصله 60مجمدع 

دانه، درصد پیدکی،  هزاریی شیام  وزن هیای کم مشخصه و

ارتفیاعی   طبقیا  طد  بذر و عرض بذر را در هیر یی  از   

درختان بنیه در  که نتای  این پژوهش نشان داد  .کردبررسی 

بیذرهای   ،متیر از سیطح درییا    2100 – 2500ارتفاعی  ۀطبق

و در نتیجیه   دارنید تر و پدکی کمتیری  تیر و سینلیندرشت

کنند. مییانلین  برای بذرگیری ایجاد می را ها ترین پایه مناسب

 بیشیترین  وبیدده   گیرم  50دانه برابر هزاروزن  یها مشخصه

 ۀطبقی در  متیر  یلیم 7و  9ترتیب معاد   بهطد  و عرض بذر 

. بیه ثبیت رسیید    متر از سیطح درییا   2100- 2500ارتفاعی 

ارتفیاعی   ۀطبقی در نیز پدکی بذر بنه  ۀمشخصبیشترین میزان 

 – 2500ارتفییاعی   ۀطبقدر  ترین آن و کممتر  2100کمتر از 

نییز  ( 1393[. میرزایی متاحمید ) 6] مشاهده شدمتیر  2100

 Pistaciaی بییذر بنییه )م ییهییای کاثییر ارتفییاع بییر مشخصییه

atlanica) و  1715، 1615،1515ارتفیاعی   را در چهار طبقۀ

ن سردشت گاه سدستان واقع در شهرستاذخیره درمتر  1815

بررسی کرد.  نتیای  بدسیت    یغرب جانیآذربااز تدابع استان 

هیای طید    مییانلین  آمده از این پژوهش نیز نشیان داد کیه  

خدشه، تعداد میده در خدشه، طید  و عیرض مییده و وزن    

 2/24، متر یسانت 88/8ترتیب  بهگاه میده و بذر در این ذخیره

گییرم و  1528/0، متییر یلیییم 17/3، متییر یلیییم 80/4عییدد، 

در طبقا   های مذکدر مشخصهاختتف بدده و گرم 0237/0

 دوسیت  حیق [. 7] بیدد دار  ارتفاع از سطح دریا معنی مختلا

نییز بیه   طرح ننللداری گلبند ندشیهر   ۀمحدوددر ( 1393)

ارتفیاعی   طبقا ییتقی در  یتدسالا بذر بررسی مشخصا 

نشیان  و  پرداخت متر 1700و  1400 ،1200 ،800 ،400، 50

طد  و عرض بذر با افزایش ارتفیاع رونید افزایشیی    که داد 

( در پژوهشییی دیلییر بییا هییدف 1393زردی )[. وره8دارد ]

و درصید   رهابیذ  ۀانیداز بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بیر  

زنی بلدط ایرانیی، در سیه ایسیتلاه ارتفیاعی و در دو     ندانه

اسیتان لرسیتان، بیه     درنهت نغرافیایی در رویشلاه ریمله 

متییر  2450و  1900، 1350آوری بییذر از سییه ارتفییاع نمییع

باالتر از سطح دریا در دو نهت شمالی و نندبی رویشیلاه  

اثیر ارتفیاع از سیطح درییا بیر       کیه  پرداخت و نتیجه گرفت

 99زنیی بیذر بیا    صفا  طد  بذر، قطر بذر و درصد ندانیه 

-اعتماد معنیی  درصد 95دانه با درصد اعتماد و بر وزن هزار

-تیر و درشیت  بزرگ ۀارتفاع پایین انداز بذرهایاست و دار 
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هییدروکربناتی در   ۀذخییر بیددن  بیشتر  دلی  بهو  داشته یتر

 ۀاولیی تر، درصد سبز شدن و اسیتقرار  بزرگ بذرهایهای لپه

[. 9] اسیت تیر  کدچی   بیذرهای تر بیشتر از درشت بذرهای

 هازنی بذربر ندانه( تأثیر ارتفاع از سطح دریا 1398سیدی )

 (Quercus branti lind)  های بلدط ایرانیندنها  ۀتدد یزو 

کرد  بررسیارتفاعی واقع در شهرستان بانه  طبقهچهار  درا ر

قطر، طد   مشخصه برکه اثر ارتفاع از سطح دریا  و دریافت

و اندازۀ بذر صیفتی اسیت کیه در     بددهدار و وزن بذر معنی

و تیأثیر   شیده سازگاری با شرایط اکدلدژیی  حاصی     ۀنتیج

( 1392زاده ) [. شیفیع 10] زنی دارد نرخ ندانه بر گیری چشم

 به مطالعه شهرستان ندر در واز یننللدارطرح  ۀدر محدود

 ۀگدنی بذر  های فیزیالی و فیزیدلدژیالیروند تغییرا  ویژگی

بیا  )متر از سطح دریا  200 -2000 ارتفیاعی دامنۀتدسالا در 

ر یدامقی  کیه  و نشیان داد پرداختیه   (متر 500فداص  ارتفاعی 

 از سیطح درییا   با افزایش ارتفیاع  ی مدرد بررسیها مشخصه

نتای  ایین پیژوهش    .دهند از خدد نشان میافزایشی  یروند

و عیرض مییده    طید  ۀدازنبیشیترین ا همچنین نشان داد که

متییری و  1500در ارتفییاع  متییر یسییانت 38/1و  2ترتیییب  بییه

در  متیر  یسیانت  74/0و  3/1 ترتییب  بیه ها  تیرین مقدار آن کم

در [. 11] شییدمتییری از سییطح دریییا ثبییت    200ارتفییاع 

های ارتفاعی متفیاو  و بیا    در گرادیان یادشدههای  پژوهش

متیر اخیتتف ارتفیاع از سیطح      300 کم دستطبقا  دارای 

درختیان ننللیی    بیذرهای های کمی و کیفی  دریا، مشخصه

عامی    ریتأثدار بددن  ها حاکی از معنی و نتای  آن شدبررسی 

بیا تدنیه   بدد.  هابر کمیت و کیفیت بذراز سطح دریا ارتفاع 

با افیزایش   است که چنانگرادیان دمایی در زاگرس  نالهیابه 

 1تیا   7/0متر ارتفاع از سطح دریا، دمیای هیدا حیدود     100

بیا  تحقیق حاضیر  در ، [12]یابد  گراد کاهش میسانتی ۀدرن

عامی  ارتفیاع از    ریتأثتر ایجاد ندآوری و بررسی دقیق هدف

 ۀبنی  گاه رهیذخدر تدلیدی  بذرهای سطح دریا بر خصدصیا 

 در طبقا تدلیدی  بذرهای ۀ مشخصا مقایس به ندکان، کته

 دامنۀ ترین مناسبتا  ،ه شدمتر پرداخت 100با اختتف ارتفاع 

شناسیایی شیده و    تیی فیباکبذر سیالم و   ۀتهی برایارتفاعی 

های بذرگیری  یابی محدطه متناسب با شرایط مذکدر در مالان

 بالار گرفته شدد. در مناطق مشابه

هاموادوروش

-یالی از چهار ذخییره ندکان کتهگاه خیرهذ پژوهش ۀمنطق

رش و شییخه، شیی   )سدسیتان، کیانی  بنه  ۀشد شناسایی گاه

 ۀمنطقی است کیه در   یغرب جانیآذربااستان در ندکان( کته

واقیع شیده    سردشیت شهرستان شما  ننللی خرپاپ در 

 (1)شال   است

 
 پژوهش ۀمنطقموقعیت  .1شکل 
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 ۀگدن و بدده هالتار 77حدود در گاه این ذخیره مساحت

ننیدب   منطقه مدرد مطالعهنهت غالب  است. بنه آنغالب 

و متدسط ارتفاع  درصد 74 آن شیب غالب ،شرقیو نندب 

بییرای بررسییی  متییر اسییت.   1750 در آن دریییاسییطح از 

تدنه به مساحت پراکنش بنه،  مطالعه، با تحت های شاخ 

بیه   گاه در راستای افزایش ارتفاع از سطح درییا سطح ذخیره

و  شید متر( تقسییم   100×100) هالتاریی  ۀنمدن قطعه 77

 درصید  100هیا آمیاربرداری   از این قطعه نمدنیه ی  ر هدر 

 شام  طید  خدشیه،   بررسی تحتهای پارامتر .انجام گرفت

های بنه  میده، دانه )منظدر از تعداد میده در خدشه، طد  میده

، عرض میده، وزن میده، وزن (است سبز اطراف آن ۀپدستبا 

 سبز اطیراف آن  ۀپدستبنه بدون های  دانه)منظدر از بذر،  بذر

 ۀپایی سیه  هر قطعه نمدنه  در .بدد صد پدکی بذرو در( است

قطرتیرین پاییه و یی  قطیر      شام  قطدرترین پایه، کمبذرده 

طیدر تصیادفی انتخیاب و    بیه (، پاییه  150 در مجمدعمیانه )

، از بیذرها یدن کام  در ادامه، پس از رس .شدگذاری عتمت

هیای  طیدر تصیادفی در نهیت   خدشه بیه  پن بذرده  ۀپایهر 

شید  آوری  نمعشمالی، نندبی، غربی، شرقی و مرکزی تاج 

کیش  گیری طد  خدشه با استفاده از خط. پس از اندازه[13]

های مجیزا  های هر خدشه درون پاکتمتر، میده تا دقت میلی

و سپس مدتی در برابر ندر خدرشیید قیرار    ندشدبندی  بسته

بیا   .[14]تا بخشی از رطدبت خدد را از دست بدهند  گرفته

ی هیای کم ی  گییری انتقا  بذرها به محییط آزمایشیلاه انیدازه   

تعداد میده در هر خدشیه شیمارش و ثبیت     .صدر  گرفت

کدلیس تیا دقیت صیدم     ۀلیوس بهطد  و عرض میده  ه وشد

با استفاده از ترازوی دیجیتالی تیا   وزن دانه و میده و مترمیلی

درصد پیدکی بیذر بیا شالسیتن      تعیین شد. گرم 01/0دقت 

دانیه در داخی  مییده     نبددچشمی وندد یا  ۀمشاهدبذرها و 

عامی  ارتفیاع از    ریتأثبررسی  منظدر به. [15] گیری شداندازه

 کیردن  ریتیأث  یبی و  تحت بررسیهای سطح دریا بر مشخصه

در  گیرینهت دامنه و ندع خاک، نمدنه شیب، اثرا  متقاب 

بافت خاک لیدمی و   ،درصد 70 تا 60 بیششرایط هملن با 

بیا  وارییانس   ۀتجزیی . انجیام گرفیت  نندبی  دامنۀنهت در 

ای آزمدن مقایسیه  باها میانلین ۀمقایسو  Fآزمدن استفاده از 

بیا  هیای   داده مقایسه مییانلین در انجام شد. چندگانه دانالن 

 نییز  (بذر های مربدط به درصد پدکیداده)غیرنرما  پراکنش 

 .والیس استفاده شد کروسالا  ناپارامتری از آزمدن

نتایجوبحث

ی بیذر حیاکی از آن   واریانس خصدصیا  کم  ۀتجزینتای  

صیفا  شیام  طید      دیلربدد که غیر از صفت وزن بذر، 

 در سیطح خدشه و عرض میده و تعیداد مییده در خدشیه    

درصد و طد  میده و وزن میده در سطح اعتماد  99اعتماد 

درصیید در ارتفاعییا  مختلییا از سییطح دریییا دارای   95

(.1 دار است )ندو اختتف معنی

طد  خدشه با افزایش ارتفاع از سطح دریا دارای روند 

کاهشی بدد. نتای  آزمدن دانالن نشان داد که طد  خدشیه  

شال   بهمتر  سانتی 7/9 ۀاندازمتر با  1550ارتفاعی  ۀدر طبق

طید    بیدد. بیشیتر از دیلیر طبقیا     (  ≥p  1/0) داری معنی

 54/8متییر بییا میییانلین  1950ارتفییاعی  ۀطبقییخدشییه در 

متیر اخیتتف    1850 ۀطبقی  نز به دیلر متر با طبقا  سانتی

 (.2)شال   داشتدار  معنی

تعداد میده در خدشه با افزایش ارتفاع روند افزایشی از 

 بیشیترین خدد نشان داد. نتای  آزمدن دانالن نشان داد کیه  

متر با متدسط  1850ارتفاعی  ۀطبقتعداد میده در خدشه در 

( ≥p 1/0) داریشیال  معنیی  عدد مییده در خدشیه، بیه    45

ارتفیاعی   ۀطبقی در متیر و   1650و  1550بیشتر از طبقیا   

عیدد مییده در خدشیه کمتیر از      41متر بیا متدسیط    1650

 (.3)شال   بدددیلر طبقا  

طد  میده با افزایش ارتفاع از سیطح درییا رونید کاهشیی     

متر 1550 یارتفاع ۀطبقکه داد نتای  آزمدن دانالن نشان  .داشت

 دار یمعنی دارای اخیتتف  متیر   میلیی  82/4 دۀمیطد   متدسط با

)5/0(p≤  متیر   1950و  1850،1650بیشتر از طبقا  ارتفاعی و

 (. 4)شال   ندارددار  متر اختتف معنی 1750 ۀطبقاست و با 
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 ي بذر درختان بنه در ارتفاعات مختلف از سطح دریاواریانس صفات كمّ ۀتجزی .1جدول 

 داریسطح معني Fمیزان  میانگین مربعات یآزاد ۀدرج مجموع مربعات منبع تغییرات

 ** 125/12 069/50 4 277/200 طول خوشه
   13/4 1143 106/4720  خطا 

    1147 384/4920 کل

 ** 15/6 379/341 4 516/1365 تعداد میوه در خوشه
   508/55 1143 511/63445 خطا
    1147 027/64811 کل

 * 922/2 /.776 4 103/3 طول میوه

   /.266 1143 487/303 خطا
    1147 59/306 کل

 ** 611/14 458/3 4 831/13 عرض میوه
   /.237 1143 262/270 خطا
    1147 093/284 کل

 * 175/3 /.002 4 /.01 وزن میوه

   /.001 1143 /.87 خطا
    1147 /.88 کل

 ns 166/1 /.000 4 /.002 وزن دانه

   /.000 1143 /.482 خطا

    1147 /.484 کل
 دار یمعنتفاو   نبدد ns، اعتماد درصد 95در سطح  دار یمعن*، اعتماد درصد 99در سطح  دار یمعن **

 
 درختان بنه در ارتفاعات مختلف از سطح دریا ۀخوشطول  ۀمقایس. 2شکل 

 
 درختان بنه در ارتفاعات مختلف از سطح دریا  ۀمیوتعداد  ۀمقایس .3 شکل



 1400 زمستان ،4، شمارۀ 74ایران، دورۀ  طبیعی منابعهای چوب، مجلۀ  فرآورده جنگل و 462
 

 
 ه در ارتفاعات مختلف از سطح دریادرختان بن ۀمیوطول  ۀمقایس. 4 شکل

بیه بعید بیا افیزایش     دوم ارتفاعی  طبقۀعرض میده از 

 ،نتای  آزمدن دانالن براساس .ارتفاع، روند افزایشی داشت

متیر  میلیی  6/3 ۀمیید با متدسط عرض  1550ارتفاعی  ۀطبق

 ۀطبقی و  ،دیلیر  بیشیتر از طبقیا    (≥p)داری  شال  معنی به

متیر   میلیی  27/3 ۀمیید متر با متدسط عرض  1650ارتفاعی 

 (.5بدد )شال   دیلرکمتر از طبقا  

بیا افیزایش   دوم ارتفاعی  ۀطبقاز وزن میده و وزن بذر 

وزن بیارۀ  در دانالین  آزمدن  ینشان داد. نتاارتفاع، افزایش 

داری بین طبقا  نشان نداد، اما در مدرد  بذر اختتف معنی

 1650ارتفیاعی   ۀطبقی وزن میده نتای  حاکی از آن بدد کیه  

 ۀمیید بیا متدسیط وزن    (p≤0.5)داری  شیال  معنیی   بیه متر 

کمتییییر از طبقییییا   ۀمیییییدگییییرم، دارای وزن  1651/0

بیا متدسیط وزن    1950 ۀطبقی و  ،متر 1950و  1550،1850

 ۀطبقفقط با و بدد دارای بیشترین مقدار گرم  1731/0 ۀمید

 بیا طبقیا    اخیتتف  دار داشت ومتر اختتف معنی 1650

 (. 7و  6های )شال  نبدددار  معنی دیلر

 
 ه در ارتفاعات مختلف از سطح دریادرختان بن ۀمیوعرض  ۀمقایس. 5شکل 

 
 ه در ارتفاعات مختلف از سطح دریادرختان بن ۀمیووزن  ۀمقایس. 6 شکل
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 ه در ارتفاعات مختلف از سطح دریادرختان بن)بذر( وزن دانه  ۀمقایس. 7 شکل

های درصد پدکی میانلین ۀمقایسآماری   یوتحل هیتجز

بذر درختان بنه در ارتفاعا  مختلیا از سیطح درییا کیه     

والیس انجام  نرما  بددن تدسط آزمدن کروسالا  غیردلی   به

داری در این خصید   ، نشان داد که اختتف معنیگرفت

 (.2وندد ندارد )ندو  

 یارتفیاع  دامنیۀ درصید پیدکی بیذر     ۀمشخصدر مدرد 

درصد  46و  88/36ترتیب با میانلین  بهمتر  1550و  1750

دارای کمترین و بیشترین درصد پدکی بذر بدد، امیا نتیای    

اختتف بین طبقا   نبددن دار آزمدن دانالن حاکی از معنی

 (.8بدد )شال  

  نوكان گاه كالهدر ذخیرهناپارامتری درصد پوكي بذر در ارتفاعات مختلف از سطح دریا  ۀمقایس. 2 جدول

 داریسطح معني آزادیۀ درج اسکویر-خي گاهذخیره

 654/0 4 449/2 نوکانکاله

 
 درصد پوكي بذر در ارتفاعات مختلف از سطح دریا  ۀمقایس. 8 شکل

شناسی بذر درختیان  عام  ارتفاع بر ریخت ریتأث دربارۀ

درخت بنه اطتعیا  انیدکی ونییدد دارد   ژهیو بهننللی 

دار بیددن اثیر ارتفیاع بیر     هیا حیاکی از معنیی    که نتیای  آن 

نتیای    ۀمقایسی شناسی بذر درختان ننللیی اسیت.   ریخت

تحقیقیا  مشیابه، حیاکی از     هیای  یافتیه پژوهش حاضر با 

 .اسیت شیده   ارائیه در نتای   هایی شباهتها و وندد تفاو 

اغلیب صیفا  بیذر و     نشان داد که گذشته تحقیقا نتای  

نغرافییایی و  نها  با عدام  نغرافییایی )طید  و عیرض    

 هسیتند دار ارتفاع از سطح درییا( دارای همبسیتلی معنیی   

ارتفیاع از سیطح    ۀطبقی تیرین  مناسب باید[. بنییابراین 16]

احییای   منظیدر  بهانتخیاب درختان مادری بذرده  برایدریا 

نتییای   بنه در منطقه شناسیایی شیدد.  ۀمخروبیهای ننل 

 یدار اثر معنی عام  ارتفاع دارایکه این پژوهش نشان داد 

اسیت.   بررسیی  تحتگاه  بر خصدصیا  بذر بنه در ذخیره

طید  و عیرض    یها مشخصه از نظرنتای  پژوهش حاضر 

بیا   متفیاو  پیدکی بیذر    ۀمشخصی و از نظیر   سید  بذر هیم 

در همچنیین  اسیت.  ( 1391حییدری ) پیژوهش   هیای  یافته

تفاع از درصد پدکی بذر با افزایش اررابطۀ پژوهش حاضر 
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طید  و   هیای بیشیترین انیدازه   و دار نبیدد معنیسطح دریا 

 ۀطبقییدر  متییر یلیییم 6/3و  82/4ترتیییب  بییهعییرض میییده، 

مقیادیر  کمتیر از   مراتیب  بیه متر دیده شد که  1550ارتفاعی

ارتفیاعی   ۀطبقی  کیه در  اسیت  یادشیده پژوهش  مذکدر در

نتیای  بدسیت آمیده از     [.6] مشاهده شده استمتر  1950

طد  خدشه، تعیداد مییده در    از نظر مقادیرپژوهش حاضر 

پژوهش  های یافته ازکمتر  ۀخدشه، عرض میده و وزن مید

طید  مییده و    و از نظیر مقیادیر   (1393) میرزایی متاحمد

ارتفیاعی   ۀمحیدود اسیت. همچنیین    آناز  وزن بذر بیشتر

مقیادیر   تیرین  کیم گیاه دارای  متر در هیر دو ذخییره   1600

مییده، وزن مییده و   مربدط به تعداد میده در خدشه، عرض 

نشیان  ( 1393زردی )ورهنتای  تحقیق . [7] وزن بذر است

بیشترین مقدار صفا  وزن هزاردانه، طید  و قطیر   که داد 

ارتفیاع پیایین    های، مربدط به بیذر یزن ندانهبذر و درصد 

 اندازۀ ،عبار  دیلر با افزایش ارتفاع از سطح دریا به. است

نتای  پیژوهش   [.9]یابد شده کاهش می گیریاندازهصفا  

هیای فیزیالیی،    ویژگیی که  نیز نشان داد( 1392زاده ) شفیع

فیزیدلییدژیالی و مدرفدلییدژیالی بییذر تدسییالا در امتییداد   

 بیشیتر  و دار اسیت گرادیان ارتفاعی، دارای اختتف معنیی 

متیر افیزایش و پیس از آن     1500ها تا ارتفیاع   این ویژگی

نشیان داد کیه   نییز  ( 1398سییدی ) [. 11] یابید  کاهش میی 

[. 10] ترنید  تیر و سینلین   متر درشت 1550ارتفاع  هایبذر

بذرهای که  نشان داددیلر  یتحقیق در( 1393دوست )حق

متر از سطح درییا دارای بیشیترین    1400و  800ارتفاعا  

تیر  ارتفاعیا  پیایین   هایطد ، پهنا و وزن هزاردانه و بذر

ارتفاعیا   تیر از  تیر و سیب   کدچ  یدار یمعن صدر  به

روی  هرچنید نتای  چهیار تحقییق اخییر    [. 8] باالتر بددند

هیای درختیی غییر از بنیه صیدر  گرفتیه )بلیدط و        گدنه

 بیددن  داربیذر و معنیی   ۀانیداز  ۀمشخصدر مدرد  تدسالا(،

خصدصیا  بذر در امتیداد گرادییان ارتفیاعی بیا      ا تغییر

این نتای  مختلیا بیه    .باشد می ی  تحقیق حاضر همسدانت

شییرایط اقلیمییی   اثیرا  متقابی     ناشی از رسد که مینظر 

پیراکنش بیارش، دمیا، نیدر،      بیارش، نیدع بیارش،    مقدار)

در بیر خصدصیا  درختان و تدلیید بیذر   غیره(  حرار  و

شیرایط محیطیی    از سدی دیلر، .استمناطق مدرد مطالعه 

از مدقعییت نغرافییایی    متیأثر که  نیز خا  مناطق مذکدر

های بذور  مطالعه است، بر تندع ویژگیهای مدرد  رویشلاه

 -نیمناطق ایرا در این راستا، باشد. درختان ننللی مدثر می

زاگرس، ارتفاعا  میانی و نندبی زاگیرس   تدرانی، شما 

کیه   بیدده های مخصید  بیه خیدد     هرکدام دارای ویژگی

ای، تراکم و ترکیب پدشیش  تندع گدنهممالن است از نظر 

شناسیی درختیان و    دژی و ریخترفدلدم از نظر  وگیاهی 

ارتفاع  متفاو  از هم باشند. در این راستا،تدلیدی  هایبذر

منیابع میدرد    اغلبش درخت بنه در گستر ۀبیشینکمینه و 

، شیرایط محیطیی  بررسی متفاو  بدده که باعث تغیییر در  

منیاطق میذکدر شیده    هیای اکدلیدژیالی    اقلیمی و خداهش

بیشترین  (1380فتاحی )طهماسبی و  به عندان نمدنه. است

تیا   1100ارتفیاعی   دامنۀگسترش بنه در استان ایتم را در 

ننیدب  های نندبی و  متر از سطح دریا و در نهت 1600

در  بنیه بیشترین پراکنش  (1380راد و فتاحی ) ؛[16] یغرب

متر از سطح درییا و   2500تا  1500 را در ارتفاعاستان یزد 

پیدر و   زاهیدی انید.   ذکیر کیرده   [17]در اراضی سنلتخی 

ک خنجید و  بنیه  هیای  محدوده پراکنش گدنیه  نیز همالاران

(Pistacia khinjuk, Pistacia atlantica )  شهرسیتان  در

 بییان کردنید  متر از سطح دریا  1293تا  1080 بین را ساوه

گسیترش بنیه از ارتفیاع     ۀمحیدود در تحقیق حاضر  [.18]

 دامنیۀ بنیابراین تفیاو  در   ، بددمتر  2000تا حدود  1650

بالطبع تغیییر   تحت بررسیدر مناطق بنه ارتفاعی رویشلاه 

بیذر  های کمی و کیفی  مشخصهدر خصدصیا  درختان و 

ارتفاعی  طبقا  فداص  ،از طرفی. خداهد داشت در پیرا 

متر تا بییش   100های مذکدر نیز متفاو  بدده ) در پژوهش

تیدان از دیلیر عدامی      متر(؛ که این مدضدع را می 500از 

 مدثر در اختتف نتای  بدست آمده قلمداد نمدد. 

شییب،  مانند  محیطی عدام  از سدی دیلر، شرایط سایر
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نیییز در اییین  غیییرهو خییاک رویشییلاه نییدع  ،نهییت دامنییه

متفاو  بدده و اختتفا  مشاهده شده در ارتباط ها  پژوهش

با مشخصا  بذر درختیان در منیاطق میدرد مطالعیه را نییز      

علی رغم شرایط  تدان تحت تأثیر این عدام  فرض کرد.  می

 مختلا مدرد اشاره در مناطق مدرد مطالعیه، در عیین حیا    

 تحت یها مشخصهبر  ارتفاع از سطح دریا عام  ارتفاع ریتأث

 دار معنیی انجیام شیده   تحقیقا   ۀهمدر  بذرهای بنه بررسی

تغیییر )افیزایش ییا     ۀنحید و در مییزان  فقیط   فاو بدده و ت

بیی   شدد. مشاهده می بررسی مدرد یها مشخصهدر  (کاهش

و ش ، هملن کردن شرایط محیطی منیاطق میدرد مطالعیه    

 واحیدهای  هیای بیذر درختیان ننللیی در      بررسی ویژگی

شییب،   ماننید  شناختی با در نظر گیرفتن عیداملی   هملن بدم

مقایسیه و  خیاک، در  ندع ، نهت دامنه، از سطح دریا ارتفاع

  .بددخداهد  مدثر بدست آمدهنتای  تجزیه و تحلی  بهتر 

گیرینتیجه

مشخصه دار  معنی ریتأثحاکی از  در مجمدع نتای  این تحقیق

 خصدصییا  بیر   (متر 100طبقا  )در ارتفیاع از سطح دریا 

در ایین   اسیت.  منطقه مدرد مطالعهبنه  هایبذرو کیفی ی کم 

 بیا  یتقر (متر 1750 ارتفاع) گاه میانی ذخیرهارتفاع  ۀطبق ،راستا

های طد  خدشیه،  مقادیر مشخصه شرایط بهینه از نظردارای 

تعداد میده در خدشه، طد  و عرض میده و وزن میده و بذر 

بیه   رو ازایین . بددبرخدردار  نیز بذر ترین پدکی کمبدده و از 

تیر  بذر مرغدب ۀتهیبرای  که شدد یمپیشنهاد مدیران ننل  

ارتفاعی اقیدام بیه    دامنۀاز این در مناطق مشابه  تر تیفیباکو 

 نیز  ، هیر چنید بیه   متیر  1650ارتفیاعی  ۀطبق بذرگیری شدد.

 تیرین مییزان   از کیم  هامشخصه، در سایر طد  میده ۀمشخص

درصید پیدکی بیذر    دارا بیددن  به دلیی   ولی  د،برخدردار بد

. قیرار دارد  (متر 1750 ۀطبقنسبت به )اولدیت دوم  در ،کمتر

هیای  گیاه ذخیرهتدلیدی رهای بذدر مجمدع کیفیت و کمیت 

 این پیژوهش و  استان آذربایجان غربی که درشده در   مطالعه

 شیده ارزیابی  گرفته در این استان صدر  یها پژوهش دیلر

گرفتییه در  صییدر  هییای پییژوهشبییا در مقایسییه ، اسییت

 دهید  یمنشان  یزد و کردستان( ) ها استان سایر ۀبن یها ننل 

غربیی بیه لحیا      جیان یآذربااسیتان   ۀبنی  یهیا  گاه رهیذخکه 

دانیه، طید  و   هزاروزن  مانندبذر  فییخصدصیا  کمی و ک

از منیاطق   تیر  ایضیع بذر و نیز درصد پیدکی بیذر،    عرض

 ناشیی از عدامی   ممالین اسیت   مذکدر است. این وضیعیت  

عدامی  محیطیی و اقلیمیی     ریتیأث   یی دل بیه یا  بدده و ژنتیالی

الزم به نظیر  در این زمینه  بیشتر پژوهشباشد که شده  ایجاد

کمیی و کیفیی    خصدصییا   بررسی در این راستا،. رسد می

 و هییای بییذرده ژنتیالییی پایییه  ویژگییی ،بنییه یهییا ننلیی 

-ذخییره  دیلردر بذر درختان بنه و کیفی خصدصیا  کمی 

  ایین انیرای  است.  ضروری یغرب جانیآذرباهای استان گاه

نتای   ۀمقایس و واند گدنه بنههای استان سایردر  ها پژوهش

از دییدگاه نیامعی    تداند ، می گرفته صدر  پژوهشبا  ها آن

رفدلیدژیالی و  دم یهیا  تفیاو  هیای اکدلدژیی  و   خداهش

تدلید های ارتفاعی مناسب برای  دامنهها و پایهشناسی  ریخت

   .نمایدارائه  گدنه مذکدر تیفیباک بذرهای
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ABSTRACT  
Plant seeds are the main sources of natural reproduction. Lack of natural reproduction in the Zagros 

forests is due to lack of healthy, ripe and quality seeds. In addition to the genetic characteristics of 

trees, environmental factors are also effective in producing healthy and quality seeds. This study was 

performed in order to investigate the effect of altitude on the quantitative characteristics of Pistacia 

atlantica seeds in Kolahanokan reserve, which is one of the Pistacia atlantica reserves in West 

Azerbaijan province. Unlike other similar researches, in order to investigate the effect of elevation, the 

reservoir is divided into 5 classes with a height difference of 100 meters, including 1550-1650, 1650-

1750, 1750-1850, 1850-1950, 1950- 2050 meters. Moreover, in order to increase the height, the 

reserve area was divided into 77 sample plots of one hectare (100m × 100 m). In each sample plot, 

three seed-giving trees including the thickest, smallest and one middle diameter were selected under 

the same conditions (slope factor, slope direction and soil). A total of 150 trees were selected and 5 

clusters from each rootstock were randomly collected in the north, south, east, west and center of the 

crown collection and physical characteristics of seeds including: cluster length, number of fruits per 

cluster, fruit length, fruit width, fruit weight, grain weight and seedlessness percentage in each altitude 

class were evaluated. Analysis of variance and comparison of means were performed using F test, 

Duncan multiple comparison test and Kruskal-Wallis test, respectively. The results showed that all 

traits except seed weight and seed void percentage had significant differences at various altitudes 

above sea level. Cluster length and fruit length decreased with increasing height and fruit width 

decreased, The average characteristics of cluster length, fruit length and fruit width at 1550 m altitude 

were, respectively, 9.73 cm, 4.82 and 3.6 mm higher than other classes. The number of fruits in the 

cluster had an irregular trend with increasing altitude and the weight of the fruit had an increasing 

trend. The average of these two characteristics in the altitude of 1650 meters was lower than the other 

classes with 41 and 0.1651 grams. Seedlessness had the lowest value at the altitude of 1750 m with an 

average of 36.88%. Therefore, forest managers are advised to use this altitude range for seeding in 

order to provide better and higher quality seeds. 

 

Keywords: Cluster length, Fruit length, Fruit width, North Zagros, Sea level, Seedlessness, West 

Azarbaijan province. 
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