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  چکیده

 ، حـدود 1404 افـق  در ایـران  طبیعـی  منـابع  سند توسعه توسعه منابع طبیعی ایران مانند مدتبلند و مدتمیان هايبرنامه ا توجه بهب

 بینی شده است که از ایـن گانه ایران پیشهاي پنجگاهساله براي رویش پنج برنامه کاري و احیاي جنگل در چهارجنگل هکتار 2.200.000

 مینأترین مسیرهاي تـ هاي بذرگیري و تشکیل باغ بذر از مطمئنباشد. تعیین محوطههکتار مربوط به جنگل ارسباران می 100.000میزان، 

هایی از مهمترین گونه یکی) Quercus petraea( باشد. بلوط سفیدبذر و نهال با کیفیت براي رسیدن به اهداف سند توسعه منابع طبیعی می

هاي مورد دارد. در این مطالعه بر اساس صفات سالمت پایه ايویژه جایگاه ارسباران هايجنگل عناصر رویشی تنوع و ترکیب که در است

بـذرگیري شـناخته شـد. مختصـات      هـاي هعنـوان محوطـ  وجود بذر کافی و سالم، هفت منطقه در جنگل ارسـباران بـه   مطالعه و همچنین

هـاي  هاي بذرگیري بلوط سفید در جنگـل دهد که توزیع جغرافیایی مناسب و متوازنی براي محوطهمناطق نشان می جغرافیایی و نقشه این

وزه آبخیـز  عنـوان بهتـرین حـ   هاي بذرگیري بلوط سفید، بهکه حوزه آبخیز کلیبرچاي از نظر تعداد محوطه طوري ارسباران وجود دارد. به

چـاي  چاي و سـلن هاي آبخیز ایلگنهچاي با داشتن دو محوطه بذرگیري در جایگاه دوم و حوزهآبخیز مردانقم ارسباران شناخته شد. حوزه

طور مشترك در رتبه سه قرار گرفتند. با توجه به اهمیـت کیفیـت و کمیـت پایـه و بـذر موجـود در       بذرگیري به نیز با داشتن یک محوطه

  از نظر کیفی در سطح متوسط و از نظر کمیت بذر در سطح زیاد قرار داشتند.  هاهمحوط ي بذري، تمامیهامحوطه

  هاي بذرگیريکاري، محوطهاحیاي جنگل، ارسباران، بلوط سفید، جنگل کلیدي: واژگان
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  بیان مسأله

 از و شامل را جلفا و اهر کلیبر، هايشهرستان از قلمرو کوچکی مساحت، هکتار هزار 148 با ارسباران رویشی منطقۀ

 و است کشور غربی هاي نیمه مرطوب بخش شمالشود. این منطقه یکی از رویشگاهمی محسوب ایران گانهپنج هايرویشگاه

شود می محسوب جهان )Hot spot( زیستی تنوع کانون 25 وجز و فردبه منحصر جنگلی هايبوم زیست از حاضر حال در

 هیرکانی هايادامه جنگل ایران، رویشی نواحی بنديتقسیم در را منطقه ارسباران گذشته ). در1399همکاران، نسب و (امامی

 انجیلی، نمدار، توسکا، راش، هیرکانی مانند هايجنگل مهم عناصر فقدان دلیلبه مرطوب هاي نیمهجنگل این اما دانستند،می

 سوي از 1976 سال از ارسباران اند.شده ها متمایزجنگل این از آزاد و لرگ خسب،شب لیلکی، بلندمازو، شمشاد، پلت، شیردار،

 مختلف هايجنبه اهمیت از وجود با اما است، ثبت شده جهان کرهزیست هايگاهذخیره از یکی عنوانیونسکو به جهانی سازمان

روز  به روز برداري غیراصولی،بهره و دام چراي مفرط رویه،بی قطع دلیلبه که طوريبه دارد، نهدامبه ا رو روندي محیط زیستی،

  ). 1398زاده، شود (سرهنگمی کم هاجنگل وسعت این از

 گونه این ).Tantray et al., 2016گونه دارد ( 600بیش از  که بوده ز جنس بلوطا )Quercus petraea( بلوط سفید گونه

 ایبري، جزیره شبه شمالی بخش به جنوب از و سوئد و نروژ جنوب به شمال از اروپا، در گسترده طوربه و بوده ریزبرگ

، مازندران نواحی گرگان، گونه در در ایران این .)Eaton et al., 2016ترکیه انتشار دارد ( و بالکان جزیره شبه ایتالیا، جنوب

اکولوژیکی  وجود سازگاري به دامنه بوده و با معتدل هايترکیب اصلی جنگل و. بلوط سفید جزشود گیالن و ارسباران دیده می

  ).Ellenberg, 1988حضور داشته باشد ( مرطوب و حاصلخیز هايدهد در خاكگسترده، ترجیح می

 ،1404 افق در ایران طبیعی منابع سند توسعه توسعه منابع طبیعی ایران مانند مدتبلند و مدتمیان هايبرنامه با توجه به

 جنگل هکتار 2.200.000 کشور، حدود توسعه ششم ساله برنامه پنج هاي ایران و قانونجنگل و توسعه احیاء راهبردي برنامه

 بینی شده است که از این میزان،گانه ایران پیشهاي پنجگاهساله براي رویش پنج برنامه کاري و احیاي جنگل در چهار

 هاي). رسیدن به چنین اهداف و برنامه1399، باشد (اسپهبدي و همکارانهکتار مربوط به جنگل ارسباران می 100.000

ژنتیکی  که بذور مورد نظر عالوه بر داشتن کیفیت مناسب، بایستی تنوع طوري، بهداردمنسجمی، نیازمند بذر و نهال استاندارد 

  عمل آید.آوري جنگل ممانعت بهکافی را نیز داشته تا از پسروي ژنتیکی جنگل و کاهش تاب

 بذرگیري یا از هايههایی با فنوتیپ برتر، محوطتوان از بذور حاصل از تک درختکاري میدر جنگلمین بذور أبراي ت

باید هاي بذرگیري و باغ بذر استفاده از محوطه ،هاي برترهاي بذر استفاده کرد. با توجه به معایب ناشی از بذور تک درختباغ

به و در بعضی موارد امکان تشکیل باغ بذر بوده بر اي زمانبذر برنامه باغ که تشکیل با توجه به این. مورد توجه قرار گیرند

. استبسیار حیاتی  نیاز،مین بذور مورد أهاي بذرگیري براي تاستفاده از محوطه ،وجود نداردهاي مناسب دلیل نبود زیرساخت

در هر ناحیه اي جنگلی، و درختچهدرختی بذرگیري مناسب و به تعداد کافی براي هر گونه  هاينتیجه شناسایی محوطه در

ند مان مختلف استانداردهاي اساس که بر اياولیه اصول بذرگیري، هايمحوطه شناسایی . درضروري استرویشگاهی الزم 

FAO، یا ICRAF نظر مورد گونه شناسیخصوصیات جنگل و هاهمحوط اکولوژي هايویژگی بر مبتنی بیشتر شود،رعایت می 

  . شوداز این رو کمتر به رویکرد ژنتیکی آن پرداخته می .)1394ندوشن،  میرزایی( است

 جنگل در کشورهاي مختلف ءهاي بذرگیري و باغ بذر براي توسعه و احیاتاکنون تجربیات موفقی در استفاده از محوطه

 & Almqvist, 2013; Schneckشود (می تهیه بذر هايباغ از نیاز اکثر بذرهاي مورد سوئد، و آلمان صورت گرفته است. در

Schneck, 2013 .( دارند بذر در تأمین بذر هايباغ به نسبت بیشتري سهم بذرگیري هاياسلواکی، محوطه و اسلونی لهستان، در 

)Kowalczyk et al., 2013شود (مین میأبذرگیري ت هايمحوطه از هم و بذر باغ از هم مورد نیاز ترکیه، بذرهاي ). درBilir & 

Gulcu, 2015بذر تهیه هم هاي بذريمحوطه از ولی دارند، بذر تأمین در سهم زیادي بذر ايـهباغ نیز انگلیس و بلژیک ). در 
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 157 و هیرکانی ناحیه رویشی در بذرگیري محوطه 73 حدود حاضر حال ). در ایران نیز درIvanković et al., 2019شود (می

  ). 1399شود (اسپهبدي، می تهیه بذر آنها از و گردید شناسایی زاگرس ناحیه رویشی در محوطه بذرگیري

 هاي مهم جنگل ارسباران مانند آردوج، گیالسسفانه تاکنون هیچ محوطه بذرگیري براي گونه بلوط سفید و سایر گونهأمت

 مطالعه در این زمینه بهمطالعه حاضر اولین . ه استشناسایی نشدوحشی، زغال اخته، سرخدار، بلوط سیاه، پر و هفت کول 

در سند هاي اول تشکیل باغ بذر اي جنگل ارسباران، گونه بلوط سفید جز اولویتهاي گونهبا توجه به اولویت آید.حساب می

بذرگیري  هايهاست. در همین راستا، قبل از تشکیل باغ بذر بلوط سفید، شناسایی محوط راهبردي تشکیل باغ بذر قرار گرفته

  شود.تحقیقاتی محسوب می ز اهم مطالعاتاین گونه ا

  

  اوردهاتدس

راي شناسایی ـنتیجه ب اشد، درـبهاي بذري میاغ بذر، تعیین محوطهـنیاز تشکیل ببا توجه به این موضوع که پیش

بلوط سفید در ده، وجود بذر کافی و سالم مورد توجه قرار گرفتند. هاي بذرهاي بذرگیري، پارامترهاي سالمت پایهمحوطه

که نشان دهنده سازگاري این گونه ارزشمند به ارتفاعات متر از سطح دریا زیست دارد  2200متر تا  100ارسباران از ارتفاع 

در این راستا هفت منطقه از جنگل ارسباران که گونه بلوط سفید حضور داشت، مورد مطالعه  باشد.مییز کم ن باال و دماي نسبتاً

پایه برتر بر اساس  15گانه بلوط سفید، از هر جمعیت هاي هفتعالوه بر تعیین مختصات جغرافیایی جمعیتقرار گرفت. 

  ج مورد مطالعه قرار گرفت. یمولکولی و آزمون نتا هايصفات مورد مطالعه انتخاب و براي تشکیل باغ بذر با روش

 هاي آبخیزعنوان مهمترین حوزهچاي و کلیبرچاي بهچاي، مردانقمچاي، ایلگنهدر این مطالعه چهار حوزه آبخیز سلن

 هاي درختی، کمیت و کیفیت بذر، هفت محوطه از چهار حوزه ذکر شدهارسباران انتخاب و بر اساس صفات سالم بودن پایه

  آورده شده است.  1در جدول آنها بذري بلوط سفید شناخته شدند که مشخصات  هايهعنوان محوط) به1(شکل 

  

 
  هاي آبخیز ارسبارانبذرگیري بلوط سفید در حوزه هايهتعداد محوط -1شکل 
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  هاي بذرگیري بلوط سفید ارسبارانها و بذرهاي محوطهمشخصات جغرافیایی و کیفیت پایه -1جدول

  تکیفی  مقدار بذر  هقنام منط
  ارتفاع از

 (متر) سطح دریا
 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

محوطه 

  بذرگیري

 E 38° 51' 32.5" N 1 "23 '53 °46 1684 متوسط زیاد  اسکولو

 E 38° 51' 47.54" N 2 "35.26 '50 °46 1920 متوسط زیاد  گولشلو

 E 38° 54' 53.8" N 3 "41 '47 °46 1462 متوسط زیاد  چشمه آینالو

 E 38° 50' 01.9" N 4 "03.7 '00 °47 1719 متوسط زیاد  قلعه درسی

 E 38° 56' 37.4" N 5 "46.1 '26 °47 1448 متوسط زیاد  قره درویش

 E 38° 40' 54" N 6 "55.1 '31 °46 2218 متوسط زیاد  چیچکلی

 E 38° 49' 15.3" N 7 "54.3 '31 °46 1285 متوسط زیاد  کرنگان

 

 دهدرفته شد. نتایج نشان میـنظر گ ه بذرگیري درـعنوان محوطمتري از مختصات محوطه، به 200منطقه، شعاع  براي هر

متر  1285) و در دامنه ارتفاعی 3و  2 هايها، توزیع جغرافیایی مناسبی در سراسر جنگل ارسباران داشته (شکلکه این محوطه

  اند. ) قرار گرفته6 شماره متر (محوطه بذرگیري 2218) تا ارتفاع 7 شماره (محوطه بذرگیري

  

  
  بذرگیري بلوط سفید ارسباران هايهوطتوزیع جغرافیایی مح -2شکل 

  

       
  و بذر بلوط سفید جنگل ارسباران اي از محوطه بذرگیري، پایهنمونه -3شکل 
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 کیلومتر مربع مساحت داشته و از 200در حوزه آبخیز کلیبرچاي قرار گرفتند. این حوزه  4و  2، 1هاي بذرگیري محوطه

 چاي باحوزه آبخیز مردانقمهاي بذرگیري بلوط سفید، به عنوان بهترین حوزه آبخیز ارسباران شناخته شد. نظر تعداد محوطه

 چايهاي آبخیز ایلگنه) در جایگاه دوم قرار دارد. حوزه7و  6کیلومتر مربع مساحت و داشتن دو محوطه بذرگیري ( 273

 طور مشترك در رتبه سه قرار گرفتند. با توجه بهذرگیري به) نیز با داشتن یک محوطه ب5چاي (محوطه ) و سلن3(محوطه 

 از نظر کیفی در سطح متوسط و از نظر هاههاي بذري، تمامی محوطکیفیت و کمیت پایه و بذر موجود در محوطه ،اهمیت

 ايقهوهت پروانه دمسزایی در شیوع و طغیان آفثیر بهأرسد که تغییر اقلیم تکمیت بذر در سطح زیاد قرار داشتند. به نظر می

 محوطه 7بذرگیري حذف شدند و در لیست  هايهدلیل طغیان آفت از محوطبلوط سفید ارسباران داشته و بعضی از مناطق به

  بذرگیري قرار نگرفتند. 

  

  توصیه ترویجی

 يبرا نهیگز نیاول تواندیم ،يریبذرگ محوطه سه داشتن لیدلبه يبرچایکل زیآبخ حوزه آمده، دستبه جینتا اساس بر 

 بوده فراوان يبذرها با تنومند يهاهیپا يدارا محوطه سه هر. باشد مطرح ارسباران جنگل در دیسف بلوط بذر باغ احداث

  دارند. یفراوان تیاهم يبرچایکل زیو توسعه جنگل در حوزه آبخ ءایاح يبرا جهینت در و

 زیآبخ حوزه سه هر در جداگانه يبذرها باغ احداث گر،ید زیآبخ حوزه سه در متفاوت يماهایکروکلیم هـب توجه با 

  . شودیم هیتوص زین يچامردانقم و يچاسلن ،يچالگنهیا

 باغ بذر،  احداث يبرا بلوط يهاهیپا انتخاب در که شودیم هیتوص ارسباران در بلوط ياقهوهدم پروانه وعیش به توجه با

  . ردیصورت پذ يشتریدقت ب

 زین یمولکول ياز نشانگرها یپیبر صفات فنوت عالوهگردد توصیه می ،يریبذرگ محوطه هر منتخب يهاهیپا انتخاب در 

  . شوندانتخاب  بذر باغ لیتشک يبرا یکیتفاوت ژنت نیشتریبا ب ییهاهیپا تا دگرداستفاده 

 درون و نیب در یکیژنت تنوع یبررس هـک شودیم توصیهدر اصالح درختان،  یکیمطالعات ژنت تیه اهمـتوجه ب با 

  . ردیارسباران صورت گ در یشناسنامه مولکول هیته ،یکینقاط داغ ژنت نییتعبراي  د،یمختلف بلوط سف يهاتیجمع

  

  سپاسگزاري

هاي علمی، دلیل حمایتاز آقایان دکتر کامبیز اسپهبدي پاردکالیی، دکتر عباس قمري زارع و دکتر فرزاد بنائی اصل به

  شود. تشکر و قدردانی می
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