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Abstract
Plant diversity is disappearing at an unprecedented speed. As a result, ecosystems face many risks. About 
one-third of the world's plant species are endangered for reasons such as over-exploitation, environmental 
pollution, urbanization, land-use change, global climate change, and cultivation of invasive species. Supplying 
good seeds and seedlings is the first need to revitalize natural areas. Botanical gardens play an important role 
in the development and conservation of plant species. The germination percentage of seeds collected from 
the National Botanical Garden of Iran (100%) was 46% to 65% higher than the seeds of three natural areas 
in Mazandaran province. Planted Populus caspica trees in the botanical garden for growth and regeneration 
were superior to those found in natural areas. However, regarding the limited diversity of Populus caspica in 
the National Botanical Garden of Iran, the individuals of Populus caspica from natural habitats or seed orchards 
should be used for reforestation to preserve genetic diversity in the reforestation areas. 

Keywords: Botanical garden, high-quality seed, Populus caspica.

The National Botanical Garden of Iran is a reliable source to supply 
healthy and high-vigor seeds of the native Populus caspica Bornm.

A. Gamari Zare1* ,F. Asadi2 ,A. Shariat 3 ,P. Ghadirpour3 and L. Mirjani 3 
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چکیده
تنوع گیاهی با سرعت بی سابقه ای از بین می رود. د ر نتیجه اکوسیستم ها با مخاطرات زیاد ی روبه رو هستند. حد ود یک سوم 
از گونه های گیاهی جهان به د الیلی از جمله بهره برد اری و برد اشت بی رویه، آلود گی های محیط زیست، شهرنشینی، تغییرات 
کاربری اراضی، تغییرات جهانی آب و هوا و کشت گونه های مهاجم با خطر انقراض روبه رو هستند. تأمین بذر و نهال مرغوب 
اولین نیاز برای احیای عرصه های طبیعی است. باغ های گیاه شناسی نقش مهمی د ر توسعه و حفظ گونه های گیاهی بر 
عهد ه د ارند. میزان جوانه زنی بذرهای جمع آوری شد ه از باغ گیاه شناسی ملی ایران )100 د رصد( 46 تا 65 د رصد بیشتر 
از بذرهای عرصه های طبیعی از سه منطقه طبیعی د ر استان مازند ران بود. پایه های سفید پلت کاشته شد ه د ر باغ گیاه شناسی 
برای رشد و نمو و تولید نتاج برتر از پایه های موجود د ر عرصه های طبیعی  بود. لیکن به خاطر حفظ تنوع ژنتیکی د ر 
عرصه های جنگل کاری و محد ود یت تنوع و کمی تعد اد پایه های سفید پلت د ر باغ گیاه شناسی ملی ایران باید از پایه های 

موجود د ر همه رویشگاه ها، یا از باغ بذر سفید پلت د ر آیند ه برای جنگل کاری استفاد ه شود.
واژههایكلیدی: باغ گیاه شناسی، بذر مرغوب، سفید پلت 

تاریخ د ریافت  1398/12/07            
تاریخ پذیرش 1399/05/01      

باغ گیاه شناسی ملی ایران، منبعی مطمئن برای بذر 
سالم و با بنیه قوی گونه بومی سفید پلت 

(Populus caspica Bornm.) 
عباس قمری زارع1*، فرهاد اسد ی2، آناهیتا شریعت3، پد رام غد یری پور3 و لیال میرجانی3
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از  اتحاد یه جهانی حفاظت  از سوی  و  میان  این  از  که 
طبیعت و منابع طبیعی )IUCN(، تعد اد 2700 گونه، 

گرفته اند. قرار  تهد ید پذیر  رد ه  د ر 
منابع  باید  توسعه  حال  د ر  کشورهای  »چرا 
به طور رایگان د ر اختیار سایر  ژنتیکی خود را 
گرفتن  برای  مقابل  د ر  و  د هند  قرار  کشورها 
بذرهای جد ید حاصل از همان منابع ژنتیکی، 
این پرسشی  مبالغ گزافی را پرد اخت کنند؟« 
است که برای بسیاری از کشورهای د ر حال 
توسعه مطرح است. یکی از راه  حل های رفع 
این چالش، مذاکره و توافق د ر چهارچوب 
قع  ا و د ر ست.  ا زیستی  تنوع  نسیون  ا کنو
این کنوانسیون توافق  کشورهای حاضر د ر 
ازای  د ر  را  ژنتیکی خود  منابع  که  کرد ه اند 
سود  تقسیم  و  جد ید  محصوالت  د ریافت 
بنابراین  بگذارند.  اشتراک  به  یکد یگر  با 
ارج  خود  ژنتیکی  منابع  به  باید  کشورها 
نهند و برای بهره برد اری از آنها د ر حال و 
آیند ه تالش کنند. د ر همین راستا است که 
معنی و مفهوم حفظ ذخایر ژنتیکی د ر قالب 
ملــی،  پارک هــای  حفاظت شد ه،  مناطق 
باغ های  ژنتیکی،  ذخیره گاه های  قرق ها، 
بانک های   ، توم هــا آربورا ه شناسی،  گیا
فراسرد  بانک های  بذر(،  )بانک های  ژن 
نگهد اری  طریق  از  ژنتیکی  ذخایر  )حفظ 
رویشی  و  زایشی  اند ام های  سایر  و  بذر 
برای   -196°C د مای  و  مایع  نیتروژن  د ر 

می شود. روشن  بلند مد ت( 
د ر ایــران نزد یک به 8 هــزار گونــه 
د ر  )د انه د ار(  اســپرماتوفیت  گیاهــان  از 
150 خانــواد ه وجــود د ارد، 22 د رصــد 
این گونه هــا )1727 گونه( متعلـق بـه 85 
ایران   )endemics ( انحصاری  خانـواد ه 
گونه هــاي  پراکنــش  میانگیــن  هسـتند. 
بومــي د ر کشــور 10/46 گونــه د ر هــر 
 Jalili &( اســت  هکتــار  میلیــون  یک 
میزان  این  د الیل  از   .)Jamzad, 1999
ینـد ه  فزا فشـارهاي  به  ن  می توا حضور 
شــت  د ا بر ننـد  ما طبیعـي  بـع  منا بـر 
چــرای  جنــگل،  از  چــوب  بي رویــه 
تخریــب  جنگلــی،  عرصه هــای  کــف 
بـه  جنگلــي  ی  صه هــا عر یــل  تبد و 
غیـر کشـاورزی،  و  کشـاورزي  اراضـي 
چــرای بی رویــه و خــارج از ظرفیــت 

آتش ســوزی ها،  مرتعــی،  عرصه هــای 
منابــع  عرصه هــای  تبد یل  و  تخریــب 
 ، نــی ا عمر ی  لیت هــا فعا و  طبیعــی 
 . د کر ه  ر شا ا صنعتــی  غیر و  صنعتــی 
باعــث  فشــارها،  و  تخریــب ها  ایــن 
ی  لفه هــا مؤ د ر  ســي  سا ا ت  ا تغییــر
شـدید  فرســایش  ماننــد  اکوسیســتمی 
 ، ک خـا ی  یـر پذ ذ نفو هـش  کا  ، ک خـا
شـیوع آفـات و بیماري هـا و آلود گي هـاي 
ایـن  د رنهایت  اسـت.  شـد ه  محیط زیستی 
تغییــرها و تخریب هــا سبب بروز تأثیرات 
منفــی بــر فــون و فلــور، کاهـش تنـوع 
به  ژنتیکـی،  فرسـایش  گیاهـی،  ژنتیکـی 
و  گیاهـی  پوشـش  ترکیـب  خـورد ن  هـم 
انقراض گونه هــا د ر عرصه هــاي منابــع 
و  جنگلــی  اکوسیســتم های  و  طبیعــي 
مرتعــی شد ه است )قمری زارع و همکاران، 

 .)1396
 4000 به  ایران  د ر  باغ سازی  قد مت 
قد یمی ترین  بازمی گرد د.  میالد  از  قبل  سال 
د ر  کبیر  کورش  توسط  ایرانی  رسمی  باغ 
بنا  پاسارگاد  د ر  میالد  از  قبل   546 سال 
ایرانی ها   .)1388 جم زاد،  و  )جلیلی  شد 
می کرد ند  بی شماری  استفاد ه های  باغ ها  از 
محصول،  تولید  به  می توان  جمله  آن  از 
گیاهان جد ید  معرفی  ژنتیکی،  ذخایر  حفظ 
اکولوژی  باغ  کرد.  اشاره  رایحه د رمانی  و 
)تأسیس  سال  نود  حد ود  قد متی  با  نوشهر 
نشکد ه  د ا گیاه شناسی  باغ  و   )1310 د ر 
ز  ا کرج  د ر  ن  تهرا ه  نشگا د ا کشاورزی 
مهم ترین و قد یمی ترین باغ های گیاه شناسی 
ایران هستند. باغ گیاه شناسی ملی ایران به 
بزرگ ترین  به عنوان  هکتار،   145 وسعت 
کشور،  د ر  گیاه شناسی  باغ  هد فمند ترین  و 
مرکزی  البرز  کوه  رشته  جنوبی  د امنه  د ر 
شد ه  واقع  تهران  چیتگر  پارک  غرب  د ر  و 
باغ  این  احد اث  و  طراحی  عملیات  است. 
از سال 1347 توسط کارشناسان ایرانی و 
با همکاری شماری از کارشناسان خارجی 
حد ود  حضور  شاهد  باغ  این  شد.  آغاز 
رویشگاه ها  به  مربوط  گیاهی  گونه   4000
و مناطق مختلف د اخلی و خارجی د ر قالب 
بیش از 22 رویشگاه، کلکسیون و مجموعه  
باغ های موضوعی است )شکل 1( . طراحی 

مقدمه
کشـورهای     

بـه  توجـه  بـا  مختلـف 
 ، معـه جا گاهـی  آ سـطح 

موقعیت علمـی- کارشناسـی و 
وضعیـت اقتصـاد ی- اجتماعـی، 

قوانیـن و راهکارهـای مختلفـی 
ذخایـر  محیط زیسـت،  حفـظ  بـرای 

توارثي و تنـوع زیسـتي تد ویـن و اجـرا 
گونه های  از  و حراسـت  می کنند. حفظ 

حفاظت شـد ه،  عرصه هـای  د ر  گیاهی 
پارک هــای ملــی، باغ هـای گیاه شناسـی 
باغ های  می شود.  انجام  ژن  بانک هـاي  و 
گیاه شناسی جهان با قد متی بیش از 200 
اجتماعات  حقیقت  د ر  م.(،   1775  ( سال 
حیاتی  منابع  و  زند ه  گیاهان  از  بزرگی 
 ، ن ها گیا ز  ا حفاظت  ی  برا رزشمند ی  ا
هستند.  باغبانی  و  جنگل د اری  کشاورزی، 
گیاه شناســي  بــاغ  تاکنون چنــد هــزار 
ز  ا اســت،  شــد ه  تأسیس  جهــان  د ر 
کشت  گیاه شناسی  باغ های  اصلی  وظایف 
هد ف  با  معرض خطر  د ر  و  ناد ر  گونه های 
حفاظت از آنها است، برخی از این باغ ها، 
د ر مورد بعضی از انواع گیاهی کاماًل تخصصی 
عمل می کنند. بسیاری از باغ های گیاه شناسی 
به ویژه  گیاهان،  از  حفاظت  برنامه های  د ر 
خطر  معرض  د ر  و  ناد ر  گیاهان  معرفی 
اکوسیستم های  احیای  و  به طبیعت  انقراض 
تخریب شد ه، حضوری مؤثر و پر رنگ د ارند.

گیاه شناسی  باغ های  حاضر  حال  د ر 
زند ه  گیاه  میلیون   4 حد ود  د نیا  سرتاسر 
را د ر خود جای د اد ه اند و معرف 80 هزار 
جهان(  فلور  از  د رصد   30 ( گیاهی  گونه  
گونه های  فهرست  اگر  است  بد یهی  هستند. 
موجود د ر گلخانه ها، باغ های پرورش میوه 
و باغ های زینتی را نیز د ر نظر بگیریم، رقم 
قابل مالحظه ای به د ست خواهد آمد که اهمیت 
خاطرنشان  را  گیاه شناسی  باغ های  وجود 
برای  مثال،   .)Primack, 2012 ( می کند 
 Kew, the( کیو  سلطنتی  گیاه شناسی  باغ 
Royal Botanic Gardens) د ر انگلستان، 
د نیا،  گیاه شناسی  باغ  بزرگ ترین  به عنوان 
حد ود 25 هزار گونه گیاهی )10 د رصد از 
کل گیاهان د نیا( را د ر خود جای د اد ه است 
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مناسب منظر با ایجاد کوه، تپه، برکه، آبشار 
و استفاد ه از سیستم های آبیاری تحت فشار 
فضای باغ گیاه شناسی ملی ایران را علی رغم 

                                         آبشار البرز                                                                    د ریاچه خزر و نمایی از قطعه جنگل های هیرکانی
شکل 2- احد اث د ریاچه ها، برکه ها، آبشارها، آبراهه ها و وجود سیستم های آبیاری تحت فشار فضای باغ گیاه شناسی ملی ایران را تلطیف و امکان ایجاد رویشگاه های 

مختلف و استقرار گیاهان را فراهم نمود ه است.

موقعیت اقلیمی گرم و خشک منطقه، تلطیف 
و امکان ایجاد رویشگاه های مختلف را برای 
متنوع  و  مختلف  گیاهی  گونه های  استقرار 

.)2 فراهم نمود ه است )شکل 
باغ گیاه شناسی ملی ایران با مجموعه ای 
باز  فضای  د ر  غیربومی  و  بومی  گیاهان  از 

شکل 1- نقشه باغ گیاه شناسی ملی ایران د ر غرب تهران
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و گلخانه های مناسب، نقش مهمی را 
باغبانی،  و  گیاهی  علوم  تحقیقات  د ر 
مرد م  آشنایی  و  عمومی  آموزش های 
حفاظت  لزوم  و  گیاهان  همیت  ا با 
بسیاری  اهمیت  می کند،  ایفا  آنها  از 
از  بسیاری  ژنتیکی  به عنوان ذخیرگاه 
انقراض  خطر  معرض  د ر  گیاهی  گونه های 
گوناگون  روش های  از  بهره گیری  با  د ارد، 
علمی، امکان شناخت گونه های گیاهی ایران 
و محد ود ه پراکنش آنها را فراهم می کند و د ر 
زمینه روش های تکثیر و پرورش گونه  های 
با ارزش از نظر حفاظتی و اقتصاد ی، تحقیقات 

می د هد. انجام  فراوانی 
روند شتابان فرسایش شدید ژنتیکي و 
سبب  غیر بومی  و  بومی  گونه های  انقراض 

 

تودههاي طبیعی 

 سفیدپلت

بع  منا د ر  ن ناپذیر  جبرا آسیب های  بروز 
و  گونه ها  موارد  از  بسیاری  د ر  و  طبیعی 
جهان  سطح  د ر  باغی  و  زراعی  تود ه های 
و  )جبلی  است  شد ه  ما  کشور  از جمله  و 
گونه ها،  این  از  یکی   .)1393 قمری زارع، 
 )Populus caspica Bornm.( سفید پلت
است. طبق ماد ه 1 قانون حفظ و حمایت از 
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 
د رختان  جزو  سفید پلت   ،1371 /7 /12
و  )یوسفی  می شود  محسوب  لقطع  ممنوع ا
چرای  ازجمله  د الیلی   .)1395 همکاران، 
3(، تبد یل رویشگاه ها به  مفرط د ام )شکل 
اراضی کشاورزی )شکل 4(، تغییر کاربری 
 )5 )شکل  مسکونی  مناطق  به  رویشگاه ها 
و عد م زادآوری طبیعی د ر بیشتر عرصه ها 

و رسید ن به سن د یرزیستی بیشتر د رختان 
بالغ سفید پلت )شکل 6( سبب شد ت تخریب 
 . ست ا سفید پلت  طبیعی  ی  ه ها یشگا و ر
د ر  چالوس  جاد ه  استثنای  به   سفید پلت، 
استان  د ر  رامیان  د ره  و  مازند ران  استان 
طبیعی  زادآوری  تود ه ها  سایر  د ر  گلستان، 
ند ارد، به نظر می رسد د لیل این امر نیز چرای 
د ام )گاو( باشد )شکل 3(. همه این موارد، 
گونه  این  ژنتیکی  به ضرورت حفظ ذخایر 
با هر روشی از جمله حفظ بذرها  ارزشمند 

د ر شرایط فراسرد اشاره د ارد.
صنوبر  انحصاری  گونه  تنها  سفید پلت 
جنگل های  سر  ا سر د ر  که  ست  ا کشور 
شمال و به ویژه د ر مناطق جلگه ای حضور 
د ر  گسستگی   .)1384 )مروی مهاجر،  د ارد 

شکل 3- چرای د ام د ر رویشگاه طبیعی سفید پلت واقع د ر پشت د انشگاه عالمه 
محد  ث نوری

شکل 4- تخریب کامل رویشگاه سفید پلت د ر حاشیه رود خانه )مسیر آزاد شهر به 
خوش ییالق( با شالی کاری د ر حریم رود خانه

شکل 5- احد اث د انشگاه عالمه محد  ث نوری د ر رویشگاه طبیعی سفید پلت
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رویشگاه های طبیعی سفید پلت د ر نتیجه  تبد یل 
عرصه های جنگلی، باعث اختالل د ر تجد ید 
شد ه  است  گونه  این  پیوسته  بذری  حیات 
آمیزش  امکان  که  معنا  به  این   .)7 )شکل 
بین جمعیت های مختلف محد ود شد ه است. 
جریان  توقف  به  منجر  احتمااًل  فرایند  این 
د ر نتیجه  می شود،  سفید پلت  د ر  ژن  انتقال 
یک  از  که  می آیند  پد ید  جمعیت هایی  آن 
تنوع ژنتیکی د رون  جمعیتی کمی د ارند  سو 
و از سوی د یگر تفاوت بین جمعیتی بیشتری 
قابلیت  شد.  خواهد  مشاهد ه  آنها  میان  د ر 
تولید مثل غیرجنسی سفید پلت با ریشه جوش 
و غلبه  آن بر زادآوری حاصل از بذر، د ر 
این  نیز  رویشگاه ها  تخریب  فعلِی  شرایط 
افزایش  و سبب  می کند  تشد ید  را  وضعیت 
حتمال  ا و  ژنتیکی  فرسایش  بروز  خطر 
بلند مد ت  د ر  ارزشمند  گونه  این  انقراض 

.)USDA, 2006( می شود
متر   40 تا  ارتفاع  به  سفید پلت د رختی 
با تاج گسترد ه )شکل های 8 تا 11( است. 
پایین  ارتفاعات  به طور عمد ه د ر  این گونه 
جنگل های هیرکانی پراکنش د ارد. سفید پلت 
د ر منطقه صفرابسته استان گیالن به صورت 
است  د اد ه  تشکیل  تیپ  رویشگاه  تود ه ای 
و  کند ه  پرا به صورت  مناطق  سایر  د ر  و 
تک د رخت د ید ه می شود. د ر شمال کشور، 
و  مرغوب  چوب  چون  مختلفی  د الیل 
استقرار تود ه های خالص و وسیع سفید پلت 
د ر اراضی جلگه ای و پایین بند با د سترسی 
گسترش  سطح  تعد اد،  از  به شد ت  آسان، 
است  کاسته  آن  طبیعی  حیات  تجد ید  و 
)جلیلوند، 1367؛ اسد ی و میرزایی ند وشن، 
1390( و به تد ریج د ر طول زمان بسیاری 
تخریب،  سفید پلت  طبیعی  رویشگاه های  از 
یا به مزارع برنج تبد یل شد ه است. از این رو 
ی  جمعیت ها که  د  کر ط  ستنبا ا ن  ا می تو
به نسبت پیوسته ای از سفید پلت د ر سرتاسر 
د ر  و  بود ه  است  پراکند ه  جنگل های شمال 
به   رویشگاه ها  تخریب  به د لیل  حال حاضر 
تک  پایه  گاهی  و  گسسته  تود ه های  شکل 
بیشتر د ر نواحی جلگه ای جنگل های شمال 
مشاهد ه می شوند که 14 رویشگاه آن مهم تر 

 .)7 شکل 6- د رخت کهن سال سفید پلت )گلستان، جنوب رامیان، حاشیه رود خانه، پل روستای آرام. به  نظر می رسد )شکل 
)1398/01/15
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بذرها  شد.  منتقل  رشد  اتاق  به  قوه  نامیه 
کاغذ  بد ون هیچ گونه عمل ضد  عفونی روی 
د ر حالی که  گرفتند،  قرار  وایت من  صافی 
تا شد ه  کاغذی  د ستمال  عد د  یک  آن  زیر 

بعد از کاشت  قرار د اشت. د اد ه ها پنج روز 
با توقف جوانه زد ن بذرها، برد اشت و ثبت 
و  ویگور   .)1 جد ول  و   12 )شکل  شد ند 
موجود  سفید پلت  پایه  گیاهچه های  سالمت 

موادگیاهی
د ر هفته آخر فرورد ین ماه 1398 شاخه های 
حاوی شاتون های ماد ه، آماد ه استحصال بذر 
همچنین  مازند ران،  استان  د ر  مکان   3 از 
ملی  گیاه شناسی  باغ  هیرکانی  رویشگاه 
شد.  برد اشت   )11 تا   8 )شکل های  ایران 
شد ن  آزاد  و  بذرها  کامل  رسید ن  از  پس 
تاریخ  د ر  بذرها  بوجاری  عملیات  با  آنها، 
همچنین  شد ند.  استحصال   1398/01/28
 1398 /01 /25 تاریخ  د ر  بذر  نمونه   2
د ر  بذر  نمونه   1 و  نور  جنگلی  پارک  از 
د ر  قع  ا و ن،  تشبند ا ز  ا  1398 /01 /24
کلود ه  د ر  خزری  جنگل های  بذر  مرکز 
بذر  استحصال  از  پس  و  جمع آوری  آمل 
تاریخ  د ر  بالفاصله  شد.  منتقل  تهران  به 
1398/01/28 تعد اد 100 عد د بذر از هر 
یک از 4 نمونه بذر فوق به صورت تصاد فی 
جد ا شد. الف( وزن هزار د انه بذرها مشخص 
نمونه ها د ر چهار  از  بذر هر یک  شد. ب( 
تکرار 25 عد د ی د ر یک پتری د یش کشت 
تعیین  برای   23°Cالی  21°Cد مای د ر  و 

 
بذرها بد ون 

هیچ گونه عمل ضد  عفونی 
روی کاغذ صافی وایت من قرار 
گرفتند، د ر حالی که زیر آن یک 

عد د د ستمال کاغذی تا شد ه قرار 
د اشت. د اد ه ها پنج روز بعد از 

کاشت با توقف جوانه زد ن بذرها، 
برد اشت و ثبت شد ند 

شکل7- تعیین موقعیت 14 رویشگاه سفید پلت د ر جنگل های هیرکانی استان های شمالی ایران

پایه   3 به  نسبت  ملی  گیاه شناسی  باغ  د ر 
.)12 بود )شکل  باالتر  د یگر بسیار 

نتیجهگیری
د رختان د ر باغ گیاه شناسی ملی ایران کاماًل 
تحت کنترل هستند و بسیاری از عملیات د اشت 
د ر مورد آنها اعمال می شود. از این رو د رختان 
تا حد باالیی از سالمت و ویگور مناسب تا 
د رصد   100 برخورد ارند. جوانه زنی  خوب 
د ر  گیاه شناسی  باغ  از  استحصال شد ه  بذور 
بذر  مقابل جوانه زنی 35، 42 و 54 د رصد 
عرصه های  د ر  پایه   3 از  شد ه  استحصال 
مختلفی  د الیل  به  می تواند  مازند ران  طبیعی 
ریکالسیترنت  بذور صنوبرها  نخست،  باشد. 
هستند و بعد از یک ماه قوه  نامیه آنها تا حد ود 
صفر کاهش می یابد )Shiji, 1996(. بنابراین 
استحصال 3 تا 4 روز زود تر بذور از د رختان 
مازند ران د ر کاهش قوه  نامیه بی تأثیر نیست. 
لیکن اختالف 12 د رصد ی د ر جوانه زنی بین 
2 نمونه بذر جمع آوری شد ه د ر یک روز از 
یا اختالف 19 د رصد ی  نور،  پارک جنگلی 
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شکل 8- مازند ران، نور، پارک جنگلی نور، نمونه 1،
تاریخ جمع آوری بذر 1398/01/25

شکل 9- مازند ران، نور، پارک جنگلی نور، نمونه 2،
تاریخ جمع آوری بذر 1398/01/25

شکل 11- تهران، باغ گیاه شناسی ملی ایران، رویشگاه هیرکانی، تاریخ جمع آوری 
بذر 1398/01/28

شکل 10- تهران، باغ گیاه شناسی ملی ایران، رویشگاه هیرکانی، تاریخ جمع آوری 
بذر 1398/01/28
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د ر جوانه زنی بین نمونه شماره 1 بذر پارک 
اختالف  با  کلود ه  بذر  نمونه  با  نور  جنگلی 
کامل  به طور  زمان جمع آوری  د ر  روز  یک 
با این موضوع توجیه پذیر نیست. د وم، سن، 
ویگور و سالمتی د رخت تولید کنند ه بذر د ر 
میزان قوه  نامیه بی تأثیر نبود ه است. به طور کلی 
از  د رختی  گونه های  اکثر  د ر  بذرها  بهترین 
د رختان با حد ود نیمه سن د یرزیستی حاصل 
و  مواظبت  زیاد  احتمال  به  سوم،  می شود. 
اساسی ترین  آبیاری،  به ویژه  عملیات د اشت 
نیز د ر  تأثیر زیاد ی  که  ایفا می کند  را  نقش 
شاد ابی د رختان د ارد. یکی از عناصر عمد ه 
باغ های ایرانی محصور بود ن آنها است )صبا، 
1348؛ Hobhouse, 2003(، همچنین برای 
باغ های  ایجاد  د ر  گیاهی  گونه های  کشت 
گیاه شناسی، عالوه بر تأمین نیازهای محیطی، 
عواملی چون د رجه حرارت، رطوبت، مواد 
غذایی و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

گونه ها  متقابل سایر  ارتباط  خاک، همچنین 
نیز د ر نظر گرفته می شود )جلیلی و جم زاد، 
1388( و این مورد چهارمین عامل مؤثر د ر 
اصول  رعایت  می شود.  محسوب  جوانه زنی 
فوق د ر باغ گیاه شناسی ملی ایران، صرف نظر 
تا  زمانی جمع آوری  فاصله  احتمالی  اثر  از 
کاشت بذر نمونه های رویشگاه طبیعی، که باید 
د ر تحقیق د یگری مورد ارزیابی قرار گیرد، 
می تواند د لیلی بر این اد  عا باشد. بنابراین بذور 
حاصل از باغ گیاه شناسی از سالمت بیشتری 
نسبت به بذور عرصه های طبیعی برخورد ارند. 
بذرهای سالم تر و د ارای بنیه قوی تر د ر تولید 
نهال های بهتر و سالم تر اهمیت بیشتری د ارند. 
همچنین د ر باغ های گیاه شناسی، امکان تولید 
لیکن  است.  بیشتر  د ر سال های مختلف  بذر 
مورد نظر  گونه  ژنتیکی  تنوع  حفظ  هد ف  با 
د ر عرصه های طبیعی، با توجه به محد ود یت 
باغ  تنوع و تعد اد کم پایه های سفید پلت د ر 

به عرصه های  نسبت  ایران  ملی  گیاه شناسی 
طبیعی این گونه د ر جنگل های هیرکانی، باید 
از پایه های موجود د ر همه رویشگاه ها، یا از 
باغ بذر سفید پلت د ر آیند ه برای جنگل کاری 

استفاد ه شود. 

منابع
ارزیابی   .1390 ح.،  میرزایی ند وشن،  و  اسد ی، ف. 
تیمارهای مختلف د ر تولید مثل جنسی سفید پلت 
به منظور گسترش اساس ژنتیکی این گونه د ر طبیعت. 
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 19)3(: 440-451.

جبّلي، م .و قمري زارع، ع.، 1393. بررسی امکان نگهد اری 
یونجه زراعی.Medicago sativa L د ر  بذر 
شرایط فراسرد. اولین کنگره بین المللی و سیزد همین 
کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین 
مؤسسه  ایران،  بذر  تکنولوژی  و  علوم  همایش 

بیوتکنولوژی، کرج، 4-6 شهریور، صفحه 5.
جلیلوند، ح.، 1367. بررسی انتشار جغرافیایی و شرایط 
اکولوژیکی گونه سفید پلت د ر جنگل های شمال 
ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، د انشگاه تربیت 

شکل 12- جوانه زنی چهار نمونه بذر سفید پلت 1- باغ گیاه شناسی ملی ایران، د ره سرخس ها، 2- مازند ران، آمل، کلود ه، تشبند ان، 3- مازند ران، پارک جنگلی نور، 
پارک 1 و 4- مازند ران، پارک جنگلی نور، پارک 2



57 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 4، پیاپی 23، مهر- آبان  1399

جد ول 1- د اد ه های جوانه زنی چهار نمونه بذر سفید پلت

تاریخ خاتمه تاریخ کشت بذرهاتاریخ استحصال بذرمحل جمع آوریکد
جوانه زنی

بذرهای جوانه زد ه*

جوانه های 
سالم

جوانه های 
%جمعناسالم

مازند ران، پارک جنگلی

 نور، پارک 1
1398/01/251398/01/281398/02/0112/251/2513/554

مازند ران، پارک جنگلی نور، 2
1398/01/251398/01/281398/02/0110/5010/542پارک 2

1398/01/241398/01/281398/02/017/251/58/7535مازند ران، آمل، کلود ه، تشبند ان3

1398/01/281398/01/281398/02/0125025100باغ گیاه شناسی ملی ایران4

  *هر یک از اعد اد تعد اد بذرهای جوانه زد ه )سالم و ناسالم( از 25 بذر کشت شد ه است.

منابع طبیعی،  مد رس، د انشکد ه کشاورزی و 
نور، 202 صفحه.

جلیلی، ع. و جم زاد، ز.، 1388. تجربه راهبرد ی د ر 
طراحی منظر و فضای سبز د ر ایران )برد اشتی 
از باغ گیاه شناسی ملی ایران(. مؤسسه تحقیقات 

جنگلها و مراتع کشور، تهران، 406 صفحه.
صبا، م. د.، 1348. باغ های ایران و کوشک های 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 255  آن. 
صفحه.

م.،  م. ع.  و جبلی،  ناد ری شهاب،  قمری  زارع، ع.، 
1396. ذخیره سازی ژرم پالسم گونه های گیاهی 
منابع طبیعی د ر شرایط فراسرد و ایجاد بانک 
راهبرد ی. طبیعت  و  ملی  فراسرد، ضرورتی 

ایران، 2)2(: 35-28. 
مروي مهاجر، م. ر.، 1384. جنگل شناسي و پرورش 
تهران، 387  تهران،  د انشگاه  انتشارات  جنگل. 

صفحه.
یوسفی، ح.، سعید ی زاد ه، ر.، میر، ز.، فد ایی مقد م، 

ع.، 1395. مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی 
)توضیحی و تنقیحی(. انتشارات شاپورخواست، 

تهران، 730 صفحه.

Hobhouse, P., 2003. Gardens of Persia. 
Cassell Illustrated, London, 192p. 

Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red 
Data Book of Iran. Research In-
stitue of Forest and Rangelands, 

Tehran, 748 p.
Primack, R. B., 2012. A Primer of 

Conservation BiologyOxford Uni-
versity Press, U.K., 363 p.

U.S. Department of  Agr icul ture 
(USDA), Forest Service; University 
of California. 2006. What is genetic 
erosion and how can it be man-
aged? In: Rogers, D., 2006. Why 
we care about genetics, vol. 11. 

Available at: www.grcp.ucdavis.edu/
projects/geneticfactsheets/

Shiji, W., Binghao, C. and Huqun, 
L., 1996. Euphrates Poplar Forest. 
China Environmental Science 
Press, Beijing, 413 p.

شکل 13- د رصد جوانه زنی بذرهای سفید پلت د ر سال 1398

1

57 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 4، پیاپی 23، مهر- آبان  1399


