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بررسی عملکرد دهسالة پروونانسهای بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیریدر استان گیالن
آزاد میرهکی گنداب ، 1تیمور رستمی شاهراجی 2و بیتاهلل امانزاده

3

 9دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن
 2دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن
 3استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن
(تاریخ دریافت9313/3/4 :؛ تاریخ پذیرش)9314/7/98 :

چکیده
تنوع ژنتیکی درون گونهای ناشی از تنوع جغرافیایی ،یکی از عوامل مهم در اصالح درختان جنگلی استت بلنتدمازو از
گونههای تجاری جنگلهای خزری است که گسترۀ پراکنش به نسبت وسیعی دارد؛ ازایتنرو انتختا پروونتان هتای
برتر برای برنامههای جنگلکاری دارای اهمیت زیادی است به همین منظور بذرهای بلندمازو از نته منطقته در نتوا ی
جنگلی استان گیالن جمعآوری و در خزانه کشت شد نهالهای تولیدشده در قالب طرح آماری بلوک کامتل تاتادفی
در سه تکرار ،و نه تیمار (پروونان ) در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گتیالن کشتت شتد در
هر کرت آزمایشی 33 ،نهال با فاصلۀ  9×9متر کشت شد مشخاههای رویشتی (قطتر و ارتفتاع) ،زنتدهمتانی و برختی
خاوصیات مورفولوژی برگ درختان دهساله براساس تیمارهای مختلف بررسی شد تجزیتهوتحلیتلهتا نشتان داد کته
اختالف معنیداری بین عملکرد تیمارهای آزمایشی از لحاظ ویژگیهای بررسیشده وجود نداشت براساس این نتتای ،
محدودیتی برای انتخا مکانهتای بتذرگیری از درختتان بلنتدمازو در دامنتۀ ارتفتاعی 911تتا  311متتر بتهمنظتور
جنگلکاری در اراضی جلگهای استان گیالن بته شترا انتختا پایتههتای مناستب و بتا کیفیتت بترای تولیتد نهتال و
جنگلکاری وجود نخواهد داشت
واژههای کلیدی :بلندمازو ،پروونان  ،جنگلکاری ،مکانهای بذرگیری ،مورفولوژی

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس11999348792:

ایمیلtsharaji@yahoo.co.uk :
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مقدمه و هدف
استتتفاده از واژۀ پروونتتان ممکتتن استتت بتترای
جنگلبانان معانی متفاوتی داشته باشد ،ولی یک مفهوم
کلی از آن عبارت است از مکانی کته در آن تتودهای از
درختان جنگلی اعم از بومی یا غیربومی ،استقرار دارند
( )Gordon, 1992یک گونۀ جنگلی در دامنۀ رویشگاه
طبیعتی ختتود بر ستتب تغییترات محیطتتی متتیتوانتتد
پروونان های زیادی داشته باشد؛ بنابراین بترای درک
درست تغییرات بین پروونان ها و در داخل آنها را در
شتترایی یکنواختتت در یتتک محتتل متتیکارنتتد و بتتا
انتتدازهگیتتری عوامتتل مختلتتف تغییتترات موجتتود بتتین
پروونان ها را بررسی میکنند از آنجا که پروونان ها
در یک شرایی یکستانی پترورش متییابنتد ،تغییترات
مشاهده شده میتواند ناشی از تنوع ژنتیکی آنها باشتد
) .(Zobel and Talbert 1984آزمایشهای پروونتان
از مرا ل نخست در بررسی میزان تنوع و تغییترات در
یک گونه و بهرهگیری از آنها در اصالح درختان استت
(رستمی شاهراجی)9371 ،
بررسی رویشگاههتا بترای انتختا بهتترین مکتان
بذرگیری ،امتری التزامآور استت (رستتمی شتاهراجی،
 )9355برای دستیابی به خاوصتیات کمتی و کیفتی
بهتر درختان ،استفاده از برنامتههتای اصتالح ژنتیکتی
درختان جنگلی باید در نظر گرفته شود اولین مر لته
در اصتتالح ژنتیکتتی درختتتان جنگلتتی ،بررستتی تنتتوع
ژنتیکی بین جمعیتهای مختلتف گونتههتا ،در دامنتۀ
پراکنش آنهاست؛ چراکه تتودههتای طبیعتی درختتان
جنگلی ،تنوع ژنتیکی و تغییر پذیری زیادی نسبت بته
شرایی رویشتگاهی دارنتد ( )Tarleton, 1993از ایتن
تنوع میتوان برای یافتن صتفات برتتر در برنامتههتای
اصال ی بهره برد بهکار بردن منبتع و مکتان مناستب
جمتتعآوری بتتذر و همینتتین کتتاربرد آزمتتایشهتتای
پروونان در طترحهتای اصتال ی درختتان از قتدمت
زیادی برخوردار است ( )Ladrach, 1998دامنۀ کاربرد
آزمایشهای پروونان  ،محدود به برنامههای اصتال ی
نیست برای مایت از تنوع زیستتی و مکتانهتای در
معرض خطر ،استفاده از پروونان های مناسب یکی از
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ستتتتتریعتتتتتترین و متتتتتؤثرترین راهکارهاستتتتتت
()Liu et al., 2006
عالوه بر موارد گفتهشده ،در بسیاری از کشورهتای
جهان ،انتقال بذر درختان و گیاهان بته ستایر منتاط
تابع قوانین و مقرارت فنتی و اداری خاصتی استت در
این قوانین و مقررات ،تجربههای ناشی از فعالیتهتای
مرتبی گنجانده متیشتود از جملته معیارهتای تأییتد
انتقال بذر توجه به منشأ جغرافیایی (پروونان ) بتذر و
تنوع ناشی از آن است شایان ذکتر استت کته شترایی
طبیعی رویشگاه مبدأ پروونان هتا از اهمیتت زیتادی
برخوردار است در نهایت بایتد پروونانستی را انتختا
کتترد کتته از نظتتر شتترایی زیستتتمحیطتتی بیشتتترین
ستتتازگاری را بتتتا محتتتیی مقاتتتد داشتتتته باشتتتد
( )Bradshaw, 1962یکی از قدیمیترین روشهتا بترای
پی بردن به تفاوتهتای ژنتیکتی پایتههتای یتک گونته در
رویشگاههای مختلف ،استفاده از خاوصیات مورفولتوژی و
رویشی است (یوسفزاده و همکاران )9357 ،برگ یکتی از
اجزای مهم درختت در بررستیهتای مورفولتوژیکی استت
( )Bruschi et al., 2003نتای آزمایش شش پروونتان
کاج ( )Pinus oocarpaنشان داد که بین پایتههتای ایتن
گونه از نظر جم ،ارتفاع و قطر شاخه اختالف معنتیداری
وجود دارد پایههای آزمایششده در ایتن تحقیت در تد
فاصل کشورهتای گواتمتا  ،هنتدوراس ،ونتزو ال و کلمبیتا
گستتترش یافتتتهانتتد ( )Moura et al., 1998گونتتۀ
 Casuarina equisetifoliaبهطور طبیعی در مناطقی
از استرالیا تا جنو شرق آسیا یافت میشتود صتفات
ارتفاع ،قطر ،خمیدگی تنه ،چگالی چو شاخه ،زاویته
و طول شاخهها بررسی شد این بررسی نشان داد کته
بتتین عمکتترد  81پروونتتان بررستتیشتتده از نظتتر
صتتتفات یادشتتتده تفتتتاوت معنتتتیداری وجتتتود دارد
))Pinyopusarerk and Williams, 1999
بهمنظور پیبردن بته تفتاوتهتای دو گونته بلتوا
( Q.ptreaو  )Q.roburاز ویژگیهای مورفولوژی برگ
استفاده شد در این تحقی از  5منطقۀ مختلتف قتارۀ
اروپا برگ گونههای یادشده جمعآوری و ویژگتیهتای
آنها بررسی شد ( )Kremer et al., 2002در کرواستی
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برای تشخیص تفاوتهتای ژنتیکتی ارقتام کتاج ستیاه
 )Pinusو کتتتتتتتتاج ستتتتتتتتفید
(sylvestris
( )Pinus densifloraاز 91صفت برگ و شاخصهتای
آن استتتفاده کردنتتد ()Borzan and Edith, 2002
تشتتخیص تنتتوع درونگونتتهای درختتتان گونتتۀ
 Macadamiaدر کنیا از راه بررسی صفات مورفولوژی
برگ مانند طول و عرض پهنک برگ ،طول دمبترگ و
تعداد رگبرگ صورت گرفت ()Gitona et al., 2003
برای بازستازی اراضتی تخریتبیافتته و همینتین
استفاده از تنتوع ژنتیکتی مطلتو درختتان در متورد
گونتتتههتتتای قابتتتل استتتتفاده از جملتتته اقاقیتتتا،
( Krauss and Hua )2006اقدام به آزمایش پروونان
با این گونه و چند گونۀ دیگر کردند تجزیتۀ واریتان
نشان داد که بیش از  85درصد جمعیت پروونان هتا،
اختتتالف معنتتیدار از نظتتر زنتتدهمتتانی و خاوصتتیات
رویشی داشتند
جمعآوری بذور  Pinus sylvestrisاز  33منطقته و
کاشت آن در نزدیکی اوکلند نشان داد کته بتین مبتدأ
ارتفتاعی پروونتتان بتذر و رویتتش قطتری و ارتفتتاعی،
رابطۀ قابل قبولی وجود دارد ).(Bergin et al., 2007
بررستتی صتتفات مورفولتتوژیکی بتترگ گونتتۀ دارمتتازو
( )Quercus infectoriaدر منتتاط جنگلتتی استتتان
کردستان صورت گرفت در این بررسی چهارده صتفت
ظاهری برگ شامل هفت صفت کمتی و هفتت صتفت
کیفی اندازه گیری و ثبت شد نتای نشتان داد ،انتدازۀ
سطح برگها با ضریب تغییر  37درصد و رگبرگها بتا
ضریب تغییر  98درصد بهترتیب بیشتترین و کمتترین
تغییرات را داشت (کفاش و همکاران)9358 ،
همینتتتتتین ) Ginwal (2009بتتتتته آزمتتتتتایش
پروونان های  71منطقه در د فاصل استرالیا و گینۀ
استوایی پرداخت صفات قطر ،ارتفاع ،زندهمانی ،طتول
و شکل شاخههای فرعی ارزیابی شد بین پروونان هتا
از لحاظ صفات بررسیشده تفاوت معنتی داری وجتود
داشت بتا توجته بته ارزش صتنعتی گونتۀ بلنتدمازو و
تخریب رویشگاههای طبیعی آن ،هدف بررسی اضتر،
یافتن بهترین مکان جمعآوری بذر گونۀ بلندمازو برای
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تولید نهتال و استتفاده از آنهتا در ایجتاد جنگتلهتای
دستکاشتتت در نتتوا ی جلگتتهای و پتتایینبنتتد استتتان
گتتیالن و همینتتین نتتوع و شتتکل تغییرپتتذیری درون
گونهای بلوا بلندمازو است
مواد و روشها
در سال  9359از نه منطقۀ جغرافیایی مختلتف در
استان گیالن ،در ارتفاعات مختلف ( 911تا  )311متر،
بتتذر جمتتعآوری شتتد (شتتکل  )9مشخاتتات منتتاط
جمعآوری بذر در جدول  9آورده شده است بذور پ
از جمتتتعآوری و آمتتتادهستتتازی در ستتتال  9359در
نهالستتتان پیلمبتترا کاشتتته شتتدند در ستتال9352
نونهالهای یکساله ،به عرصهای به مسا ت 1/8هکتتار
در اراضی مرکز تحقیقات کشتاورزی و منتابع طبیعتی
استان گیالن با موقعیتت  41درجته 31 ،دقیقته و 89
ثانیۀ طول جغرافیایی و  37درجه 99 ،دقیقه و  5ثانیۀ
عرض جغرافیایی و ارتفاع  95متر از سطح دریا انتقتال
داده شد این منطقته در اراضتی جلگتهای واقتع شتده
است براساس آمار سازمان هواشناسی استتان گتیالن،
متوسی بارندگی ستا نه در ایتن مکتان 111میلیمتتر
است بیشتر بارندگی در نا یۀ یادشده بهصورت بتاران
است این منطقه در تابستان دود یک متاه بتا فاتل
خشک روبهروست در ضمن فال یخبندان در اراضتی
جلگهای استان گتیالن وجتود نتدارد رطوبتت نستبی
دود  57تا  11درصد است
نهالهای تولیدشده در قالب طرح آماری بلوکهای
کامتتل تاتتادفی در ستته تکتترار و نتته تیمتتار (منشتتأ
جغرافیایی) در زمین اصلی کشتت شتد در هتر کترت
آزمایشی  33نهال ( )3×3با فاصلۀ  9×9متر کشت شد
پ از گذشت یک دهه از اجرای طرح ،شاخاتههتای
رویشی شامل قطر برابرسینه توسی نتوار قطترستن و
ارتفاع درختان توسی شیبسن ستونتو انتدازهگیتری
شد همینین ویژگیهتای مورفولتوژی بترگ از قبیتل
زاوی تۀ رگبتترگ ،طتتول و عتترض پهنتتک بتترگ ،تعتتداد
رگبرگ ،ستطح بترگ و طتول دمبترگ درختتان نیتز
بررسی شد اندازهگیری مسا ت برگ بهوستیلۀ کاغتذ
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میلیمتری صورت گرفت زاویۀ رگبترگ هتم بتا نقالته
اندازهگیری شد برای یکسان بودن وضعیت برگها در
طی بررسیهای مختلف ،همۀ برگهای منتخب بترای
بررسی یادشده در جهت شترقی و از ارتفتاع  2متتری
تهیه شد شایان ذکر است که بتهدلیتل از بتین رفتتن
یکی از کرتها در تجزیهوتحلیلها از طرح بلتوکهتای

کامالً تاتادفی نامتعتادل استتفاده شتد نرمتال بتودن
دادهها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و همگنی آنها
با آزمون لون بررستی شتد تجزیتهوتحلیتل دادههتا و
مقایسۀ میانگینها بتا آزمتون چنددامنتهای دانکتن بتا
استفاده از نرم افزار آماری  SASانجام گرفت

شکل -9مناط جمعآوری بذر بلندمازو در استان گیالن

جدول -9موقعت مکانی پروونان ها
شماره پرونان
9
2
3
4
8
3
7
5
1

نام محل
لوندویل
املش
شفارود
سیاهکل
اسالم
اسالم
املش
لوندویل
خطبهسرا

موقعیت جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا
(متر)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

71
1
211
311
211
311
911
981
81

"45˚89' 8/3
"81˚94' 29/7
"45˚84' 39/171
"41˚84'27/18
"45˚84'83/12
"45˚89' 31/13
"81˚99' 23/73
"45 ˚ 81' 29/48
"45˚83'97 /85

"35˚97' 81/39
"37˚17' 43/8
"37˚43'3/71
"37˚3' 27/91
"37˚43'38/87
"37˚43' 84/13
"37˚43' 3/71
"35˚97' 44/27
"35˚9' 27/35
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نتایج
تجزیتتهوتحلیتتل دادههتتا نشتتان داد کتته اختتتالف
معنیداری بین پروونتان هتا از نظتر صتفات رویشتی
(قطر و ارتفاع) وجود ندارد )( (P>0.05جدول )2
بیشترین و کمترین ارتفاع درخت اندازهگیریشتده
در تیمارهای آزمایشی بهترتیتب مربتوا بته درختتان
پروونان اسالم در ارتفاع  211متتر از ستطح دریتا بتا
میانگین  5/92متر و پروونتان لونتدویل بتا میتانگین
 3/23متر است (شکل  )2بررسی قطر برابرستینه نیتز
نشتتان داد کتته بیشتتترین رشتتد قطتتری ،مربتتوا بتته
جدول -2تجزیۀ واریان
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پروونان شفارود با  3/41سانتیمتر و کمترین مقتدار
آن مربوا به پروونان املش با  4/13سانتیمتر است
(شکل )3
صفات مورفولوژیک برگ

مقایسۀ برختی از متغیرهتای بترگ نشتان داد کته
اختالف معنیداری از نظر انتدازۀ ستطح بترگ ،طتول
پهنتتک ،عتترض پهنتتک و تعتتداد رگبتترگ در بتتین
پروونتتتاسهتتتای نتتتهگانتتته مشتتتاهده نمتتتیشتتتود
) ( (P>0.05جدول )3

خاوصیات رویشی (ارتفاع و قطر) درختان در بین نه پرووناس بلندمازو
درجه آزادی

منبع تغییرات
بلوک
تیمار
خطا
درصد ضریب تغییرات

2
5
98

میانگین مربعات
ارتفاع

قطر

1/93
1/55ns
1/83
91/3

9/98
9/34ns
1/234
91/2

 nsعدم اختالف معنی دار در سطح  1/18درصد

شکل  -2میانگین ارتفاع در پروونان های مختلف بلندمازو
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ر به سانتی متر

پروونانس

شکل  -3میانگین قطر در پروونان های مختلف بلندمازو

جدول -3تجزیۀ واریان
منبع تغییرات

درجه آزادی

2
بلوک
5
تیمار
98
خطا
درصد ضریب تغییرات

برخی از خاوصیات برگ در پروونان های بلندمازو
میانگین مربعات

سطح برگ

طول پهنک

عرض پهنک

تعداد رگبرگ

347/93
35/39 ns
933/11
23

91/13
5/84ns
5/57
24

4/2
2/23ns
9/38
91/4

98/2
92/18ns
5/42
22/5

 nsعدم اختالف معنی دار در سطح  1/18درصد

بر این استاس پروونتان املتش بتا ستطح 84/73
ستانتی مترمربتتع ،بیشتتترین ستطح بتترگ را بتته ختتود
اختااص میدهد و پرونان سیاهکل کمترین مقتدار
را با سطح  31/39سانتیمتتر مربتع داراستت از نظتر
طول پهنک پروونان ها ،بیشتترین و کمتترین مقتدار
بهترتیب مربوا بته پروونتاسهتای خطبتهسترا بتا 93
سانتیمتر و املش با  99سانتیمتر است عرض پهنک
نیتتز بتتین تتداقل ( 8/3پروونتتان ستتیاهکل) تتتا 7/1
(پروونان املش) متغیر است تعداد رگبرگ از  99تتا
 93در نوسان استت کته کمتترین و بیشتترین مقتدار

اندازهگیریشده بهترتیب مربتوا بته پروونتان
خطبهسرا و اسالم است

هتای

زندهمانی در پروونانسها

زندهمانی نیز که از شاخصهای مهتم در موفقیتت
برنامتتههتتای توستتعهای جنگلکتتاری استتت اختتتالف
معنیداری نداشتت )( (P>0.05جتدول  )4بیشتترین
زندهمانی مربوا بته پروونتان خطبتهسترا بتا 54/24
درصد و کمترین آن مربتوا بته پروونتان استالم بتا
 83/34درصد است (شکل )4
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جدول -4تجزیۀ واریان

منبع تغییرات

419

میزان زندهمانی نهالهای پروونان های مختلف بلندمازو

درجه آزادی

میانگین مربعات

2
5
98

1/9
1/92 ns
1/97
1/7

بلوک
تیمار
خطا
درصد ضریب تغییرات

 nsعدم اختالف معنی دار در سطح  1/18درصد

شکل  -4میانگین درصد زندهمانی در پروونان های مختلف بلندمازو

بحث
یکی از اهداف بررسی عملکرد پروونان های هر گونته،
بررستتی میتتزان تنتتوع و بهتترهگیتتری از آن در برنامتتههتتای
جنگلکتتاری استتت )(Persson and Persson 1992
پژوهشهای نشان میدهتد کته اختالفتات و تغییترات
پروونان ها به موقعیتت جغرافیتایی (طتول ،عترض و
ارتفتتتاع از ستتتطح دریتتتا) رویشتتتگاه ،بستتتتگی دارد
(  )Verzino et al., 2003, Court-Pion, 2004دمتا و
بارندگی و نتاهمگنی زیتاد شترایی رویشتگاه بتهدلیتل
وسعت آن است ()Wright, 1962
نتای تجزیهوتحلیل دادههتای صتفات مختلتف نته
پروونتان بلنتتدمازو در استتتان گتیالن نشتتان داد کتته

اختالف معنیداری بتین پروونتان هتا از نظتر صتفات
بررسیشتده وجتود نتدارد بتهنظتر متیآیتد اختتالف
ارتفاعی 311متر بترای ایتن گونته کته بتوانتد تفتاوت
محسوسی را ایجاد کند چندان تأثیرگذار نیستت ،زیترا
باید توجه داشت که در یک پروونان مشخص ،گاهی
اختالفات بهنسبت زیاد ویژگیهتای درختتان ناشتی از
تنتتوع رویشتتگاهی آنهتتا تحتتت شتترایی اقلیمتتی استتت
( )Mckenny et al., 1999بتا توجته بته نقشتههتای
همباران و همدمای استان گتیالن متیتتوان استتنباا
کرد که به دلیل وسعت بهنستبت زیتاد رویشتگاههتای
برسیشده در این پژوهش و همینین دامنتۀ ارتفتاعی
آن (911تا  311متر) ،علتیرغتم امکتان نتاهمگنی در

412

رویشگاهها ،این ناهمگنی و اختالف ا تمالی محیطتی،
موجب تغییر ساختار و عملکرد درختان نشده است با
توجه به نقشههای هواشناسی استان گیالن ،کمینته و
بیشتتینۀ دمتتا بتترای رویشتتگاههتتای پروونتتان هتتای
بررسیشده  93/3و  93 /2درجتۀ ستانتیگتراد استت
کمینه و بیشینه برای آمار بارندگی هتم  511و 9211
میلیمتر است اگرچه روشن است کته یکتی از نکتات
شایان توجه در انتخا گونته یتا پروونتان  ،مشتابهت
شرایی آ وهوایی و اقلیمی خاستگاه گونه یا پروونان
انتخا شده با شرایی اقلیمی و محیطی است که قترار
است در آن محیی کاشته شود ،باید توجه داشتت کته
طتتول دورۀ رویتتش ،مقتتدار رطوبتتت و دمتتا در نقتتاا
مختلتتف ممکتتن استتت متفتتاوت باشتتد در بررستتی
پروونان ها ،ابتدا باید تفاوتهای جغرافیایی ممکن در
منطقۀ انتشار گونۀ مورد نظر را مشخص کرد ،اما بعتد
از آن با بررسی شرایی مختلف رویشگاهی و تودههتای
داخل رویشگاه ،میزان تنوع گونه را باید ارزیتابی کترد
بدیهی است که وجود برخی اختالفات نمیتواند ریشۀ
ژنتیکی داشته باشد و تنها بیانکنندۀ شرایی محیطتی
است که درختان در آن متیروینتد بتهطتور معمتول،
درختانی از یک پروونان مشتخص کته در منطقتهای
بهنسبت وسیع بتا شترایی متفتاوت متیروینتد ،بترای
سازگاری بتا شترایی محیطتی دچتار تغییتر بع تی از
صفات میشوند بهعبارت دیگر ،این تفتاوتهتا ممکتن
استتتتت پالستیستتتته و برگشتتتتتپتتتتذیر باشتتتتند
( )Macz et al., 2000امتتا در رویشتتگاههتتایی بتتا
ناهمگنی زیاد ،تغییرات صفات میتان درختتان ممکتن
است منشأ ژنتیکتی داشتته باشتد البتته تعیتین ایتن
موضوع که تفاوت صفات مربوا به پروونان های یتک
گونه ناشی از عوامل ژنتیکتی استت یتا محیطتی ،کتار
سخت و پیییدهای است چنین موضوعی ناشی از این
است که شکلگیری صفات درختان در یتک رویشتگاه
تحت تاثیر برهمکنش شترایی محیطتی و رویشتگاهی
است ( )Chinnusamy and Zhu, 2009بتا ایتن تال
تأکید میشود که در انتقال یک پروونان از خاستتگاه

بررسی عملکرد دهسالۀ پروونان های بلندمازو برای

اصلی خود به مناط دیگر باید دقتت کترد کته محتل
مقاد ،دارای تشابه آ وهوایی با پروونان مبدأ باشتد
) (Zoble and Talbert,1984بنابراین در این بررستی
کتته پروونتتان هتتای مشتتخصشتتده ،شتترایی اقلیمتتی
مشابهی از لحاظ دما و بهویژه بارنتدگی دارنتد ،انتظتار
نمیرود که تفاوتهای معنیداری نشان دهند منطقتۀ
جلگتتهای رشتتت کتته محتتل آزمتتایش استتت ،تشتتابه
آ وهوایی زیادی با مبدأ پروونان ها دارد این موضوع
نشان میدهد که تا ارتفاع  311متری از ستطح دریتا،
تغییری از لحاظ رویش و برخی صفات تحتت بررستی
در وضتتعیت رویشتتگاههتتا کتته شتترایی زیستتتی گونتته
بلندمازو را تحت تأثیر قرار دهد ایجتاد نشتده استت و
میتوان رویشگاه را تقریباً همگتن و یکنواختت فترض
کرد یکی از اصول موفقیتت در هتر طترح جنگلکتاری
استفاده از بذر مناسب درختان از طری انتخا مکتان
بذرگیری است با توجه به نتای این تحقی متیتتوان
اذعان کترد کته انتختا مکتانهتای بتذرگیری بترای
درخت بلندمازو از دامنتۀ ارتفتاعی  911تتا  311متتر
برای جنگلکاری در نوا ی جلگهای استان گیالن هتی
محدودیتی ندارد در پایان باید اضافه کرد کته در ایتن
تحقی بذرگیری از درختان سالم انجام گرفتته استت
افزایش وسعت رویشگاه و انتخا مکتان بتذرگیری در
دامنههای ارتفاعی بیشتر ،متیتوانتد در پتژوهشهتای
بعدی مدنظر قرار گیرد همینین برای اتول نتتای
دقی تر ،باید از پتژوهشهتا ،ویژگتیهتای ستلولی یتا
مولکو ر بیولوژی استتفاده شتود در آینتده متیتتوان
خاوصیات مختلف چو درختان بلندمازو را بررستی
کرد
آزمایش پروونان های یک گونه ،مستتلزم بررستی
جنبههای مختلف عملکرد یک گونه و اتول نتتای ،
نیازمند زمان زیادی است در ایران این نوع تحقیقتات
در ابتدای راه است و در عمل جنگلکاریهای مشخص
و شناسنامهداری از گونتههتایی کته در جنگلکتاریهتا
استفاده میشود وجود ندارد و به نتای مطلتو ناشتی
از پیوستن زنجیرهای از پتژوهشهتا از ابتتدای کاشتت
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Abstract
Genetic variation within population as a result of geographical variation is one of the
important factors in forest tree improvement. Therefore, investigation of genetic variation rate
and its physiological adaptability is necessary for each species used in forest plantation.
Quercus castaneifolia is one of the valuable forest species in Northern Iran that are exposed
to danger because of inclement utilization severely and for knowing this, provenance test is a
ensure practice. For this study, seeds of Quercus castaneifolia from nine regions in the west
of Guilan province were used and planted as randomized complete block design in natural
resources department of province Guilan. Growth characteristics (height and diameter at
breast), survival and leaf morphological features of provenances were measured. Result of
ANOVA showed that there were no significant differences between provenances in
mentioned parameter (p > 0.01). So, there are no restrictions for selecting the seed collection
areas in elevation ranging from 100 to 600 m a.s.l for planation in lowlands in Guilan
province provided that selection of suitable and high quality individuals for seedling
production and afforestation.
Keywords: Forest plantation, Genetic variation, Morphology, Oak, Provenance test, Seed
collection.
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