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 چکیده

از  ومازبلنتد ی استت   یکی از عوامل مهم در اصالح درختان جنگل ،ای ناشی از تنوع جغرافیاییتنوع ژنتیکی درون گونه

هتای   وونتان  پرانتختا    روازایتن  به نسبت وسیعی دارد؛پراکنش  ۀکه گستراست های خزری های تجاری جنگلگونه

منطقته در نتوا ی    نته مازو از به همین منظور بذرهای بلنداست  زیادی  اهمیت دارایهای جنگلکاری  برنامه برای برتر

شده در قالب طرح آماری بلوک کامتل تاتادفی   های تولید  نهالشدزانه کشت آوری و در خ استان گیالن جمعجنگلی 

شتد  در  کشتت  در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گتیالن   (وونان پرتیمار ) نهو تکرار،  سهدر 

متانی و برختی   های رویشتی )قطتر و ارتفتاع(، زنتده    مشخاه  شدمتر کشت  9×9 ۀنهال با فاصل 33هر کرت آزمایشی، 

هتا نشتان داد کته    تحلیتل وشد  تجزیته بررسی  اساس تیمارهای مختلفبر سالهده مورفولوژی برگ درختان خاوصیات

 ،اساس این نتتای  بر نداشت وجود  شدههای بررسیاز لحاظ ویژگی تیمارهای آزمایشیداری بین عملکرد اختالف معنی

منظتور  متتر بته   311تتا   911ۀ ارتفتاعی تتان بلنتدمازو در دامنت   هتای بتذرگیری از درخ  محدودیتی برای انتخا  مکان

تولیتد نهتال و    بترای هتای مناستب و بتا کیفیتت     ای استان گیالن بته شترا انتختا  پایته    جنگلکاری در اراضی جلگه

 جنگلکاری وجود نخواهد داشت  

  مورفولوژی های بذرگیری،مکان ،جنگلکاری ،وونان بلندمازو، پر :های کلیدیواژه
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 و هدف دمهمق
بتترای ممکتتن استتت  وونتتان  پر ۀاستتتفاده از واژ

ولی یک مفهوم  ،جنگلبانان معانی متفاوتی داشته باشد
ای از  کلی از آن عبارت است از مکانی کته در آن تتوده  

 ، استقرار دارندبومی یا غیربومیدرختان جنگلی اعم از 
(Gordon, 1992)  رویشگاه  ۀدر دامن جنگلی ۀیک گون

توانتتد  ر ستتب تغییترات محیطتتی متتی طبیعتی ختتود ب 
راین بترای درک  ببنا ؛های زیادی داشته باشدوونان پر

را در  آنهاها و در داخل وونان بین پرتغییرات درست 
و بتتا  کارنتتدمتتیشتترایی یکنواختتت در یتتک محتتل   

گیتتری عوامتتل مختلتتف تغییتترات موجتتود بتتین  انتتدازه
ها وونان پرآنجا که    ازکنندمیبررسی را  ها وونان پر

تغییترات  ، یابنتد  پترورش متی   یدر یک شرایی یکستان 

 تواند ناشی از تنوع ژنتیکی آنها باشتد  مشاهده شده می
.(Zobel and Talbert 1984) وونتان   پرهای  آزمایش

در بررسی میزان تنوع و تغییترات در   مرا ل نخستاز 
گیری از آنها در اصالح درختان استت   یک گونه و بهره

  (9371شاهراجی،  )رستمی

انتختا  بهتترین مکتان     بترای هتا  بررسی رویشگاه
، شتاهراجی  آور استت )رستتمی   امتری التزام   ،بذرگیری
برای دستیابی به خاوصتیات کمتی و کیفتی     ( 9355

صتالح ژنتیکتی   هتای ا بهتر درختان، استفاده از برنامته 
  اولین مر لته  د در نظر گرفته شوددرختان جنگلی بای

، بررستتی تنتتوع در اصتتالح ژنتیکتتی درختتتان جنگلتتی
 ۀهتا، در دامنت  های مختلتف گونته  معیتژنتیکی بین ج

ختتان  هتای طبیعتی در  چراکه تتوده  ؛پراکنش آنهاست
تغییر پذیری زیادی نسبت بته   وتنوع ژنتیکی ، جنگلی

از ایتن   ( Tarleton, 1993شرایی رویشتگاهی دارنتد )  

 هتای برنامته توان برای یافتن صتفات برتتر در   تنوع می
کار بردن منبتع و مکتان مناستب    برد  بهاصال ی بهره 

هتتای آوری بتتذر و همینتتین کتتاربرد آزمتتایش جمتتع
هتای اصتال ی درختتان از قتدمت     پروونان  در طترح 

کاربرد  ۀدامن ( Ladrach, 1998زیادی برخوردار است )

های اصتال ی  محدود به برنامه ،های پروونان آزمایش
در  هتای مکتان  و برای  مایت از تنوع زیستتی  نیست 

های مناسب یکی از  وونانپراستفاده از ، معرض خطر

 ستتتتتت ثرترین راهکارهاؤتتتتتترین و متتتتت ستتتتتریع
(Liu et al., 2006 ) 

هتای  در بسیاری از کشور ،شدهعالوه بر موارد گفته
انتقال بذر درختان و گیاهان بته ستایر منتاط      ،جهان
ی خاصتی استت  در   قوانین و مقرارت فنتی و ادار  تابع

هتای  ناشی از فعالیتهای تجربه ،راتمقراین قوانین و 
ییتد  أشتود  از جملته معیارهتای ت   انده متی مرتبی گنج

( بتذر و  پروونان جغرافیایی ) أبه منش انتقال بذر توجه
استت کته شترایی    ذکتر   شایانتنوع ناشی از آن است  

هتا از اهمیتت زیتادی    ونان وپر أمبد طبیعی رویشگاه
انتختا   را ونانستی  وپربرخوردار است  در نهایت بایتد  

محیطتتی بیشتتترین کتترد کتته از نظتتر شتترایی زیستتت

 ستتتازگاری را بتتتا محتتتیی مقاتتتد داشتتتته باشتتتد   
(Bradshaw, 1962  )هتا بترای   ترین روشاز قدیمی یکی

هتای یتک گونته در    هتای ژنتیکتی پایته   پی بردن به تفاوت
استفاده از خاوصیات مورفولتوژی و   ،های مختلفرویشگاه

یکتی از   برگ(  9357همکاران،  و دهزایوسفرویشی است )

استت   کیرفولتوژی وهتای م  اجزای مهم درختت در بررستی  
(Bruschi et al., 2003  )  وونتان  پر ششآزمایش نتای 

هتای ایتن   داد که بین پایته  نشان( Pinus oocarpa)کاج 
داری اختالف معنتی  ارتفاع و قطر شاخه گونه از نظر  جم،
در  تد  در ایتن تحقیت     هشدهای آزمایشوجود دارد  پایه

نتدوراس، ونتزو ال و کلمبیتا    هتای گواتمتا ، ه  فاصل کشور
 ۀگونتت (Moura et al., 1998)انتتد گستتترش یافتتته 

equisetifolia Casuarina مناطقیطور طبیعی در به 
شتود  صتفات   از استرالیا تا جنو  شرق آسیا یافت می

ارتفاع، قطر، خمیدگی تنه، چگالی چو  شاخه، زاویته  

نشان داد کته   بررسی  این شدبررسی ها طول شاخهو 
 از نظتتر  شتتدهبررستتیوونتتان  پر 81بتتین عمکتترد  

 داری وجتتتود داردصتتتفات یادشتتتده تفتتتاوت معنتتتی
Pinyopusarerk and Williams, 1999))  

 هتای دو گونته بلتوا   بردن بته تفتاوت  منظور پیبه

(Q.ptrea  وQ.robur )های مورفولوژی برگ از ویژگی
 ۀقتار مختلتف   ۀمنطق 5شد  در این تحقی  از استفاده 

هتای   و ویژگتی آوری ادشده جمعهای یاروپا برگ گونه
(  در کرواستی  Kremer et al., 2002) شدها بررسی آن
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هتای ژنتیکتی ارقتام کتاج ستیاه      تشخیص تفاوت برای
(Pinus sylvestris)   و کتتتتتتتتاج ستتتتتتتتفید 

(Pinus densiflora)  هتای  صفت برگ و شاخص91از
(  Borzan and Edith, 2002فاده کردنتتد )آن استتت

 ۀ ای درختتتان گونتت گونتتهتشتتخیص تنتتوع درون 

Macadamia  بررسی صفات مورفولوژی  از راهدر کنیا
برگ مانند طول و عرض پهنک برگ، طول دمبترگ و  

 ( Gitona et al., 2003) تعداد رگبرگ صورت گرفت
یافتته و همینتین   برای بازستازی اراضتی تخریتب   

ز تنتوع ژنتیکتی مطلتو  درختتان در متورد      استفاده ا
  ،هتتتای قابتتتل استتتتفاده از جملتتته اقاقیتتتا    گونتتته

(2006)Krauss and Hua   پروونان اقدام به آزمایش 

واریتان    ۀدیگر کردند  تجزیت  ۀبا این گونه و چند گون
، هتا پروونان درصد جمعیت  85 نشان داد که بیش از

ات متتانی و خاوصتتیدار از نظتتر زنتتدهاختتتالف معنتتی
  داشتندرویشی 
منطقته و   33از  Pinus sylvestrisآوری بذور جمع

 أدیکی اوکلند نشان داد کته بتین مبتد   کاشت آن در نز
 ،بتذر و رویتتش قطتری و ارتفتتاعی   وونتتان ارتفتاعی پر 

 (Bergin et al., 2007). قابل قبولی وجود دارد ۀرابط

دارمتتازو  ۀرفولتتوژیکی بتترگ گونتت وصتتفات م بررستتی
(Quercus infectoria  در منتتاط  جنگلتتی استتتان )

صتفت   چهارده بررسیکردستان صورت گرفت  در این 
صتفت   هفتت صفت کمتی و   هفتظاهری برگ شامل 
 ۀو ثبت شد  نتای  نشتان داد، انتداز  کیفی اندازه گیری 

ها بتا  درصد و رگبرگ 37ها با ضریب تغییر سطح برگ
یشتترین و کمتترین   ترتیب بدرصد به 98ر یضریب تغی

 ( 9358)کفاش و همکاران،  ت را داشتتغییرا
بتتتتته آزمتتتتتایش  Ginwal (2009) همینتتتتتین

 ۀمنطقه در  د فاصل استرالیا و گین 71های  پروونان 
مانی، طتول    صفات قطر، ارتفاع، زندهپرداختاستوایی 

هتا   وونان ر  بین پشدهای فرعی ارزیابی و شکل شاخه

تفاوت معنتی داری وجتود    شدهاز لحاظ صفات بررسی
بلنتدمازو و   ۀتوجته بته ارزش صتنعتی گونت    اشت  بتا  د

 ، اضتر  بررسیهدف  ،های طبیعی آنتخریب رویشگاه
بلندمازو برای  ۀآوری بذر گونیافتن بهترین مکان جمع

هتای  در ایجتاد جنگتل  آنهتا  از  استتفاده تولید نهتال و  
 بنتتد استتتانای و پتتاییندستکاشتتت در نتتوا ی جلگتته

 رونپتتذیری درگتتیالن و همینتتین نتتوع و شتتکل تغیی
 بلندمازو است  بلوا ایگونه
 

 هامواد و روش
مختلتف در   جغرافیایی ۀمنطق نهاز  9359در سال 

 ،( متر311 تا 911) در ارتفاعات مختلفاستان گیالن، 

مشخاتتات منتتاط    (9)شتتکل  آوری شتتدجمتتعبتتذر 
بذور پ    است آورده شده 9وری بذر در جدول آجمع

در  9359 ستتتال درستتتازی وری و آمتتتادهآجمتتتع از
 9352در ستتال  ندنهالستتتان پیلمبتترا کاشتتته شتتد   

هکتتار  8/1ای به مسا ت ساله، به عرصههای یک نونهال

در اراضی مرکز تحقیقات کشتاورزی و منتابع طبیعتی    
 89دقیقته و   31درجته،   41 با موقعیتت  استان گیالن

ثانیۀ  5دقیقه و  99درجه،  37طول جغرافیایی و ثانیۀ 
انتقتال  از سطح دریا متر  95و ارتفاع عرض جغرافیایی 

ای واقتع شتده   این منطقته در اراضتی جلگته    داده شد 

 ،آمار سازمان هواشناسی استتان گتیالن   براساس است 
 میلیمتتر  111بارندگی ستا نه در ایتن مکتان    متوسی
صورت بتاران  یادشده به ۀبیشتر بارندگی در نا ی است 
بتا فاتل    بستان  دود یک متاه ین منطقه در تا  ااست

ال یخبندان در اراضتی  فدر ضمن  روست بهخشک رو

رطوبتت نستبی     ای استان گتیالن وجتود نتدارد   جلگه
 است  درصد 11تا  57  دود

های شده در قالب طرح آماری بلوکهای تولیدنهال
نتته تیمتتار )منشتتأ   در ستته تکتترار وکامتتل تاتتادفی 

در زمین اصلی کشتت شتد  در هتر کترت      جغرافیایی(

متر کشت شد   9×9( با فاصلۀ 3×3نهال ) 33آزمایشی 
هتای  شاخاته پ  از گذشت یک دهه از اجرای طرح، 

و  ستن  سینه توسی نتوار قطتر  قطر برابر رویشی شامل
گیتری  انتدازه نتو وسن  ست ارتفاع درختان توسی شیب

هتای مورفولتوژی بترگ از قبیتل     ویژگیشد  همینین 

تعتتداد  عتترض پهنتتک بتترگ، طتتول و رگبتترگ، ۀزاویتت
درختتان نیتز   طتول دمبترگ    و ، ستطح بترگ  گرگبر

کاغتذ   ۀوستیل گیری مسا ت برگ بهاندازه  شدبررسی 
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نقالته   بتا رگبترگ هتم    ۀمتری صورت گرفت  زاویمیلی
در  هابرای یکسان بودن وضعیت برگگیری شد  اندازه

بترای  های منتخب برگ همۀ های مختلف،طی بررسی
متتری   2ارتفتاع  از شترقی و   جهتشده در بررسی یاد

دلیتل از بتین رفتتن    تهیه شد  شایان ذکر است که بته 
هتای  ها از طرح بلتوک تحلیلوها در تجزیهکرتیکی از 

نرمتال بتودن   تاتادفی نامتعتادل استتفاده شتد       کامالً
اسمیرنوف و همگنی آنها -ها با آزمون کولموگروفداده

و  هتا داده تحلیتل وتجزیته با آزمون لون بررستی شتد    
ای دانکتن بتا   دامنته ها بتا آزمتون چند  نمیانگی ۀمقایس

  گرفتانجام  SAS استفاده از نرم افزار آماری

 
 مازو در استان گیالن آوری بذر بلندمناط  جمع -9شکل 

 

 هاموقعت مکانی پروونان  -9جدول

 نام محل شماره پرونان 
 ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

 موقعیت جغرافیایی

 یاییعرض جغراف طول جغرافیایی

 35˚97' 39/81" 45˚89' 3/8" 71 لوندویل 9

 37˚17' 8/43" 81˚94' 7/29" 1 املش 2

 37˚43'71/3" 45˚84' 171/39" 211 شفارود 3

 37˚3' 91/27" 41˚84'18/27" 311 سیاهکل 4

 37˚43'87/38" 45˚84'12/83" 211 اسالم 8

 37˚43' 13/84" 45˚89' 13/31" 311 اسالم 3

 37˚43' 71/3" 81˚99' 73/23" 911 املش 7

 35˚97' 27/44" 45 ˚ 81' 48/29" 981 دویللون 5

 35˚9' 35/27" 45˚83'97/ 85" 81 سراخطبه 1
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 نتایج 

اختتتالف هتتا نشتتان داد کتته  تحلیتتل دادهوتجزیتته

رویشتی  هتا از نظتر صتفات    ونتان  وداری بین پر معنی

  (2)جدول  (P>0.05) وجود ندارد )قطر و ارتفاع(

شتده  گیریدرخت اندازهین و کمترین ارتفاع بیشتر

ترتیتب مربتوا بته درختتان     به در تیمارهای آزمایشی

متتر از ستطح دریتا بتا      211ونان  اسالم در ارتفاع وپر

 پروونتان  لونتدویل بتا میتانگین     متر و 92/5 میانگین

 ستینه نیتز    بررسی قطر برابر(2)شکل  استمتر  23/3

مربتتوا بتته نشتتان داد کتته بیشتتترین رشتتد قطتتری،  

متر و کمترین مقتدار  سانتی 41/3 بانان  شفارود وپرو

متر است سانتی 13/4ونان  املش با وآن مربوا به پر

 ( 3)شکل 

 صفات مورفولوژیک برگ

یرهتای بترگ نشتان داد کته     ۀ برختی از متغ مقایس

ستطح بترگ، طتول     ۀداری از نظر انتداز  اختالف معنی

عتترض پهنتتک و تعتتداد رگبتترگ در بتتین     ،کپهنتت

 شتتتودگانتتته مشتتتاهده نمتتتی هتتتای نتتته اسروونتتتپ

 (P>0.05 ) ( 3)جدول 

 مازوبلند پرووناس نهواریان  خاوصیات رویشی )ارتفاع و قطر( درختان در بین  ۀتجزی -2جدول

 درجه آزادی منبع تغییرات
 میانگین مربعات

 قطر ارتفاع

 98/9 93/1 2 بلوک

 ns 55/1 ns 34/9 5 تیمار

 234/1 83/1 98 خطا

 2/91 3/91 رصد ضریب تغییراتد
ns درصد 18/1اختالف معنی دار در سطح  عدم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                  

  
  
  
  
  
  
 

 

          

 مازوهای مختلف بلندپروونان میانگین ارتفاع در  -2شکل 
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 مازومختلف بلند هایقطر در پروونان  میانگین -3شکل 

 

 مازوبلند هاین پروونا برگ درخاوصیات از  برخیواریان   ۀتجزی -3جدول

 درجه آزادی منبع تغییرات
 میانگین مربعات

 تعداد رگبرگ کعرض پهن طول پهنک سطح برگ

 2/98 2/4 13/91 93/347 2 بلوک

 ns 39/35 ns84/5 ns23/2 ns18/92 5 تیمار

 42/5 38/9 57/5 11/933 98 خطا

 5/22 4/91 24 23 درصد ضریب تغییرات

ns  درصد 18/1عدم اختالف معنی دار در سطح 
 

 73/84بر این استاس پروونتان  املتش بتا ستطح      

ستانتی مترمربتتع، بیشتتترین ستطح بتترگ را بتته ختتود   

 دهد و پرونان  سیاهکل کمترین مقتدار اختااص می

متتر مربتع داراستت  از نظتر     سانتی 39/31با سطح را 

ر ها، بیشتترین و کمتترین مقتدا   طول پهنک پروونان 

 93سترا بتا   هتای خطبته  ترتیب مربوا بته پروونتاس  به

  عرض پهنک استمتر سانتی 99متر و املش با سانتی

 1/7تتتا  )پروونتتان  ستتیاهکل( 3/8نیتتز بتتین  تتداقل 

تتا   99 از)پروونان  املش( متغیر است  تعداد رگبرگ 

رین و بیشتترین مقتدار   کته کمتت   استت در نوسان  93

ا بته پروونتان  هتای    رتیب مربتو تشده بهگیریاندازه

  سرا و اسالم استخطبه

 هاپروونانسمانی در زنده

های مهتم در موفقیتت   مانی نیز که از شاخصزنده

ای جنگلکتتاری استتت اختتتالف  هتتای توستتعه برنامتته

بیشتترین   ( 4 )جتدول  (P>0.05)داری نداشتت   معنی

 24/54سترا بتا   خطبته  پروونتان  مانی مربوا بته  زنده

بتوا بته پروونتان  استالم بتا      درصد و کمترین آن مر

  (4)شکل  درصد است 34/83
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 مازوهای مختلف بلندوونان های پرمانی نهالۀ واریان  میزان زندهتجزی -4جدول

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 9/1 2 بلوک

 ns 92/1 5 تیمار

 97/1 98 خطا

 7/1 درصد ضریب تغییرات
ns درصد 18/1طح عدم اختالف معنی دار در س 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

                  

 
  
  
  
  
  
 
  

 

         
 

 مازوای مختلف بلندهوونان مانی در پرمیانگین درصد زنده -4شکل 

 

 حثب

های هر گونته،  از اهداف بررسی عملکرد پروونان  یکی

هتتای  در برنامتتهگیتتری از آن میتتزان تنتتوع و بهتتره بررستتی

 (Persson and Persson 1992) جنگلکتتاری استتت 

تغییترات   دهتد کته اختالفتات و   نشان می یهاپژوهش

ها به موقعیتت جغرافیتایی )طتول، عترض و     پروونان 

 بستتتتگی دارد  رویشتتتگاه، ارتفتتتاع از ستتتطح دریتتتا( 

(Verzino et al., 2003, Court-Pion, 2004 )    دمتا و

دلیتل  نتاهمگنی زیتاد شترایی رویشتگاه بته      بارندگی و

 ( Wright, 1962وسعت آن است )

 نته صتفات مختلتف   هتای  حلیل دادهوتتجزیهنتای  

در استتتان گتیالن نشتتان داد کتته   پروونتان  بلنتتدمازو 

هتا از نظتر صتفات    ونتان  وداری بتین پر اختالف معنی

آیتد اختتالف   نظتر متی  بته  وجتود نتدارد    شتده بررسی

متر بترای ایتن گونته کته بتوانتد تفتاوت        311ارتفاعی

زیترا  یجاد کند چندان تأثیرگذار نیستت،  محسوسی را ا

گاهی  ،نان  مشخصوه داشت که در یک پروجاید توب

ناشتی از   هتای درختتان  ویژگینسبت زیاد بهاختالفات 

هتتا تحتتت شتترایی اقلیمتتی استتت آن تنتتوع رویشتتگاهی

(Mckenny et al., 1999    بتا توجته بته نقشته  )  هتای

تتوان استتنباا   دمای استان گتیالن متی  باران و هم هم

هتای  یشتگاه زیتاد رو  نستبت بهکرد که به دلیل وسعت 

ارتفتاعی   ۀو همینین دامنت  پژوهشدر این شده برسی

نتاهمگنی در  رغتم امکتان   علتی  متر(، 311تا 911آن )
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، اختالف ا تمالی محیطتی ، این ناهمگنی و هارویشگاه

نشده است  با موجب تغییر ساختار و عملکرد درختان 

کمینته و   ،های هواشناسی استان گیالننقشهتوجه به 

هتتای هتتای پروونتتان ی رویشتتگاهدمتتا بتترا ۀبیشتتین

گتراد استت    ستانتی  ۀدرجت  93/ 2و  3/93 شده بررسی

 9211و  511 کمینه و بیشینه برای آمار بارندگی هتم 

یکتی از نکتات   چه روشن است کته  اگر  متر استمیلی

نته یتا پروونتان ، مشتابهت     توجه در انتخا  گو شایان

  خاستگاه گونه یا پروونانهوایی و اقلیمی وشرایی آ 

قترار   شده با شرایی اقلیمی و محیطی است کهانتخا 

باید توجه داشتت کته   است در آن محیی کاشته شود، 

در نقتتاا  دمتتارطوبتتت و  مقتتداررویتتش،  ۀطتتول دور

در بررستتی متفتتاوت باشتتد    ممکتتن استتت مختلتتف 

های جغرافیایی ممکن در ها، ابتدا باید تفاوتپروونان 

اما بعتد   ،ص کردمورد نظر را مشخ ۀانتشار گون ۀمنطق

هتای  از آن با بررسی شرایی مختلف رویشگاهی و توده

  باید ارزیتابی کترد  را  میزان تنوع گونه ،داخل رویشگاه

 ۀتواند ریشبدیهی است که وجود برخی اختالفات نمی

شرایی محیطتی   ۀکنندو تنها بیان ژنتیکی داشته باشد

 ،طتور معمتول  روینتد  بته  که درختان در آن متی  است

 ایمنطقته  انی از یک پروونان  مشتخص کته در  تدرخ

 بترای  ،روینتد وسیع بتا شترایی متفتاوت متی     نسبتبه

سازگاری بتا شترایی محیطتی دچتار تغییتر بع تی از       

ممکتن  هتا  این تفتاوت  ،دیگر عبارتشوند  بهمیصفات 

 پتتتتذیر باشتتتتند استتتتت پالستیستتتته و برگشتتتتت 

(Macz et al., 2000)   هتتایی بتتا  رویشتتگاه درامتتا

ت صفات میتان درختتان ممکتن    تغییرا ،زیاد ناهمگنی

ژنتیکتی داشتته باشتد  البتته تعیتین ایتن        است منشأ

های یتک  ونان وموضوع که تفاوت صفات مربوا به پر

کتار   ،گونه ناشی از عوامل ژنتیکتی استت یتا محیطتی    

ن موضوعی ناشی از این ای است  چنیسخت و پیییده

 گیری صفات درختان در یتک رویشتگاه  است که شکل

تحت تاثیر برهمکنش شترایی محیطتی و رویشتگاهی    

 تال  بتا ایتن   ( Chinnusamy and Zhu, 2009است )

در انتقال یک پروونان  از خاستتگاه  که شود تأکید می

اصلی خود به مناط  دیگر باید دقتت کترد کته محتل     

باشتد  وهوایی با پروونان  مبدأ ، دارای تشابه آ مقاد

(Zoble and Talbert,1984)  بررستی براین در این بنا 

شتترایی اقلیمتتی ، شتتدههتتای مشتتخصکتته پروونتتان 

انتظتار   ،دارنتد ویژه بارنتدگی  همشابهی از لحاظ دما و ب

ۀ منطقت   دهندداری نشان های معنیرود که تفاوتنمی

 ای رشتتت کتته محتتل آزمتتایش استتت، تشتتابه   جلگتته

این موضوع   داردها ونان وپر وهوایی زیادی با مبدأآ 

 ،متری از ستطح دریتا   311هد که تا ارتفاع دمی ننشا

بررستی   تحتت تغییری از لحاظ رویش و برخی صفات 

هتتا کتته شتترایی زیستتتی گونتته  رویشتتگاه وضتتعیتدر 

استت و   نشتده ثیر قرار دهد ایجتاد  أبلندمازو را تحت ت

همگتن و یکنواختت فترض     توان رویشگاه را تقریباًمی

 کرد  یکی از اصول موفقیتت در هتر طترح جنگلکتاری    

استفاده از بذر مناسب درختان از طری  انتخا  مکتان  

تتوان  بذرگیری است  با توجه به نتای  این تحقی  متی 

هتای بتذرگیری بترای    اذعان کترد کته انتختا  مکتان    

متتر   311تتا   911ارتفتاعی   ۀدرخت بلندمازو از دامنت 

ای استان گیالن هتی   برای جنگلکاری در نوا ی جلگه

کته در ایتن    کردباید اضافه  محدودیتی ندارد  در پایان

استت    گرفتته بذرگیری از درختان سالم انجام  تحقی 

افزایش وسعت رویشگاه و انتخا  مکتان بتذرگیری در   

 یهتا پتژوهش توانتد در  های ارتفاعی بیشتر، متی دامنه

برای  اتول نتتای    بعدی مدنظر قرار گیرد  همینین 

ستلولی یتا    هتای ، ویژگتی هتا پتژوهش از  ، بایدتردقی 

 تتوان در آینتده متی    شتود ولکو ر بیولوژی استتفاده  م

را بررستی  خاوصیات مختلف چو  درختان بلندمازو 

 کرد 

، مستتلزم بررستی   های یک گونهآزمایش پروونان 

 ،های مختلف عملکرد یک گونه و  اتول نتتای   جنبه

در ایران این نوع تحقیقتات  زمان زیادی است   نیازمند

های مشخص جنگلکاریعمل در در ابتدای راه است و 

هتا  هتایی کته در جنگلکتاری   داری از گونته و شناسنامه

نتای  مطلتو  ناشتی   شود وجود ندارد و به استفاده می

از ابتتدای کاشتت   هتا  ای از پتژوهش زنجیرهپیوستن از 
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 رو؛ ازایتن توان رستید یک پروونان  تا مرز برداشت نمی

داری بتتین عوامتتل  اختتتالف معنتتی  تحقیتت در ایتتن 

  ایتن  ولی تفاوت وجود داشت ،مشاهده نشد شده بررسی

دار مقتادیر متفتاوت از بررستی یتک     نبود اختالف معنی

ها شاید  اکی از همگنی ختو   عامل در بین پروونان 

در و نزدیک به هم آنها در داخل هتر پروونتان  باشتد     

برختی عوامتل م تل     بررسیباید توجه داشت که  ضمن

ر فاتل بهتار بته    رویشتی د  هتای ن جوانته زمان باز شتد 

به لحاظ آماری اختالف داشته ا تمال زیاد ممکن است 

 ۀجت یساله است تا نتچند بررسیهم مستلزم باشد که آن

زیستتی و   یهتا پتژوهش مطلو   اصل شود یا برختی  

در که امید است  (Gurkan et al., 2007) فیزیولوژیکی

 و امکانات بیشتر صورت گیرد با فرصت  آینده
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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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