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جنگل کاری ها در مقابله با استرس های محیطی در آینده کمک کند.
)Seed      collection      areas( براساس تعریف، محوطه های بذرگیری

پستی وبلندی،  از نظر  که  هستند  جنگلی  طبیعی  توده هاي  از  مناطقي 
گونه  رویشگاه  معرف  و  مناسب  حاصلخیزی،  و  جنگل شناسی 
مورد نظر بوده و در آن به اندازه کافی درخت یا درختچه بذرده وجود 
داشته باشد. گاهی محوطه های بذرگیری با جمع آوری بذر از حدود 
50 پایه نخبه در توده های طبیعی و کاشت نهال آنها در خارج از 
 .)Hughes & Robbins, 1982( توده جنگلی نیز ایجاد می  شوند
نواحی بذری )Seed zone( بخشی از منطقه 
جنگلی هستند که در محدوده جغرافیایی با 
بارندگی(  و  دما  )میانگین  اقلیمی  شرایط 
اقلیمی  دارند و دارای مرزهای  قرار  مشابه 
و  بذر  انتقال  به  نحوی  که  هستند،  مشخصی 
نهال در آنها بدون محدودیت انجام می شود 
 Johnson et al., 2004; O’Neill et(
انتقال  al., 2017(. دامنه و مسافت مجاز 
بذر و نهال در خارج از نواحی بذری با آزمایش های پرووانانس 

مشخص می شود. 

مروری بر تجربه برخی کشورها در مدیریت منابع تأمین بذر
در  مختلف  کشورهای  سیاست های  جنگل کاری،  هدف  به  بسته 
تأمین بذر متفاوت است. برخی از کشورها بیشتر به حفظ تنوع 
ژنتیکی در توده های جنگل کاری اهمیت داده، بنابراین بر تأمین 
بذر از محوطه های بذرگیری تمرکز دارند. برخی کشورها که به 
ارتقای  برای  بذر  باغ های  بر توسعه  دارند،  تولید توجه  افزایش 
اسلواکی  و  اسلونی  لهستان،  در  دارند.  تأکید  ژنتیکی  دستاورد 
در  بذر  باغ های  به  نسبت  بیشتری  سهم  بذرگیری  محوطه های 
ترکیه،  در   .)Kowalczyk et al., 2013( دارند  بذر  تأمین 
بذرهای مورد نیاز هم از باغ بذر و هم از محوطه های بذرگیری 

مقدمه
و  جنگلی  تخریب شده  عرصه های  در  نهال کاری  و  بذرکاری 
سازمان  دائمی  برنامه های  جزو  جنگل  توسعه  هدف  با  غیرجنگلی 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نواحی مختلف رویشی ایران 
تولید  رشد،  استقرار،  در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکی  است. 
زی توده و سازگاری جنگل کاری ها با پیامدهای غیر منتظره اقلیمی، 
نامطلوب،  بذرهای  از  استفاده  استفاده است.  بذرهای مورد  کیفیت 
که سازگاری و تولید جنگل کاری ها را تحت الشعاع قرار می دهد، 

و  شده  منابع  هدررفت  باعث  سو  یک  از 
از سوی دیگر موجب فرسایش ژنتیکی و 
کاهش تاب آوری جنگل کاری ها در مقابل 
نوسان های  از خشکی،  ناشی  استرس های 
و  امراض  و  آفات  طغیان  و  دما  شدید 
می شود.  جنگل کاری ها  نابودی  در  نهایت 
به همین دلیل، تأمین بذر از منابع مطمئن 

محسوب  جنگل کاری ها  موفقیت  عوامل  اصلی ترین  از  یکی 
می شود. به طور معمول، بذر را می توان از منابع مختلف از جمله 
تک درختان دارای بذر فراوان، محوطه های بذرگیری یا باغ های 
آنها  توانمندی  که  تک درختانی  از  بذر  تأمین  کرد.  تأمین  بذر 
باشد،  نرسیده  اثبات  به  بعد  به نسل های  برتر  انتقال صفات  در 
نه تنها استقرار و رشد نهال های مورد استفاده در جنگل کاری ها 
را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه باعث خالص سازی، تقویت 
در  جنگل کاری  توده های  شدید  آسیب پذیری  و  خویشاوندی 
دارد  ضرورت  از این رو،  می شود.  محیطی  استرس های  مقابل 
تا در برنامه های توسعه جنگل، ضمن توجه به تولید زی توده 
)چوب، برگ، علوفه، الشریزه و غیره( به حفظ تنوع ژنتیکی 
نیز توجه شود. در بین منابع متعدد جمع آوری بذر، محوطه های 
بذرگیری از نظر توجه به جمع آوری بذر از پایه های درختی و 
درختچه ای متعدد، بیشتر از سایر منابع بذری می تواند به پایداری 

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
زی توده  تولید  رشد،  استقرار،  در 
با  جنگل کاری ها  سازگاری  و 
اقلیمی،  غیر منتظره  پیامدهای 
کیفیت بذرهای مورد استفاده است.
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 Schneck( در آلمان .)Bilir & Gulcu, 2015( تأمین می شود
اکثر   ،)Almqvist, 2013( سوئد  و   )& Schneck, 2013
در  با این حال  می شود،  تهیه  بذر  باغ های  از  مورد نیاز  بذرهای 
توجه  بذر  باغ های  در  ژنتیکی  تنوع  به موضوع  اخیر  سال های 
سهم  بذر  باغ های  نیز  انگلیس  و  بلژیک  در  می شود.  بیشتری 
بذر  از محوطه های بذری هم  بذر دارند، ولی  تأمین  زیادی در 

 .)Ivanković et al., 2019( تهیه می شود

الگوهای کنونی جمع آوری بذر درختان جنگلی در کشور 
متأسفانه آنچه در حال  حاضر برای جمع آوری بذر از درختان جنگلی 
بومی مورد نظر است، با مقیاس های علمی جهانی فاصله زیادی دارد. 
هرچند در ناحیه رویشی هیرکانی توده هایی به عنوان محوطه بذرگیری 
محوطه های  در  ولی  شدند،  شناسایی  جنگل داری  طرح های  در 
یا  برتر  فنوتیپ  دارای  از تک درختان  اندکی  تعداد  از  تنها  بذرگیری 
می شود.  تهیه  بذر  ژنتیکی  آزمون  پیشینه  بدون  و  فراوان  بذر  دارای 
در بسیاری از شرکت های بهره بردار و طرح های جنگل داری، بذرها 
توسط پیمانکاران از تک درختان دارای بذر فراوان در داخل و خارج 
از محوطه های بذرگیری، گاهی هم در جنگل کاری های سنواتی و حتی 
از درختان در اراضی زراعی )شکل 1( جمع آوری می شد. متأسفانه 
در سایر نواحی رویشی کشور تجربه ای در مورد شناسایی محوطه های 
بذرگیری وجود ندارد. از این رو، هنوز مهم ترین منبع تأمین بذر برای 

برنامه های جنگل کاری در نواحی مختلف رویشی، تک درختان دارای 
بذر فراوان در سال های کم بذر یا تک درختان دارای فنوتیپ برتر در 
سال های پربذر هستند. چنین فرایندی، چالش های متعددی را به همراه 

خواهد داشت که در ادامه به آنها اشاره می شود.

چالش های تأمین بذر از درختان آزمون نشده
- آسیب رسانی به درختان و درختچه های بذری

با توجه به اینکه از بسیاری از درختان و درختچه های بذری شناسایی 
شده در توده های طبیعی جنگلی، توده های دست کاشت و در اراضی 
به  موضوع  می شود،  این  بذرگیری  متوالی  سال های  در  غیرجنگلی 
استمرار تولید و تجدید حیات این درختان آسیب جدی وارد می کند. 
افزون بر اینکه گاهی جمع آوری بذر با شاخه بری نیز همراه می شود. 
به عالوه، چون به طور معمول کل بذر یا میوه از روی درخت برداشت 
می شود، آسیب جدی به زنجیره غذایی و چرخه حیات فون وابسته به این 
بذرها وارد می شود. این مهم به ویژه در گونه های درختی و درختچه ای 
پیدا می کند.  بیشتری  بلوط(، نمود  که سال آوری بذری دارند )مانند 

- تقویت خویشاوندی در جنگل کاری ها
خویشاوند  نهال  هزاران  تولید  و  درخت  یک  از  بذر  تأمین  تمرکز 
باعث توسعه جنگل کاری خالص در صدها هکتار با نهال های متعلق 
به یک والد مادری می شود. درختان در این جنگل کاری ها یا خواهر 
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شکل 1 – پایه های ون در خارج از جنگل واقع در اراضی کشاورزی در روستای دهمیان سوادکوه )سمت چپ( و در حریم مسکونی در روستای استخرپشت 
نکا در مازندران )سمت راست( که در بیشتر سال ها از آنها بذر جمع آوری می شود )عکس از: نگارنده(.
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و برادران تنی هستند یا خواهر و برادران ناتنی. در صورتی که 
خواهران و برادران تنی باشند، چنانچه در پیامدهای اقلیمی و 
اپیدمی های احتمالی آفات و امراض، آسیب جدی نبینند، با تولید 
بذر در اولین سال بذردهی، تنها در نسل اول 25 درصد پس روی 
ناتنی  برادران  و  خواهران  چنانچه  و  داشت  خواهند  ژنتیکی 
 Falconer( باشند، پس روی ژنتیکی 12/5 درصد خواهد بود
و   Piotti توسط  مقایسه ای  بررسی  در   .)& Mackey, 1996
همکاران )2013( در کشور هلند، تنوع درون جمعیتی توده های 
جنگل کاری هم سال کمتر از توده های دست نخورده و طبیعی و 
حتی کمتر از توده های بهره برداری شده گزارش شد. آنها علت 
آن را جمع آوری بذر از تعداد اندک درختان دانستند. به هرحال 
ژنتیکی  پس روی  مورد نظر،  تک درختان  از  بذرگیری  تکرار  با 
در سال های متوالی تکرار خواهد شد. مهم ترین پیامد پس روی 
ژنتیکی کاهش مقاومت توده های ایجادشده در مقابل همه گیری 
آفات و امراض، گرما، سرما و خشک سالی احتمالی خواهد بود.

- فنوتیپ های ناشی از رقابت
نتیجه  است  ممکن  جنگلی  توده های  در  درختان  برتر  فنوتیپ 
نمونه،  به عنوان  باشد.  غالب  گونه های  کنار  در  زیستن  رقابت 
درختان ون، شیردار و گیالس وحشی در توده های متراکم راش 
و بلوط در ناحیه رویشی هیرکانی برای دریافت نور قد کشیده و 
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شکل 2- درخت ون قد برافراشته در مجاورت بلوط و راش در جنگل های 
استخرپشت نکا، استان مازندران )عکس از: نگارنده(

شکل 5- تک پایه الیت دارای بذر بنه در جنگل سه چاه کرمان 
)عکس از: داوود درویشی زیدآبادی(

شکل 4- جنگل های تنک بلوط در شهرستان سردشت، استان آذربایجان غربی 
)عکس از: پورهاشمی، 1398(

شکل 3- بذر جمع آوری شده گیالس وحشی در جنگل های سنگده، استان 
مازندران )عکس از: نگارنده(
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است  آنها  طوالنی  مدت  سالمت  و  پایداری  در نهایت  و  محیطی 
)Keller et al., 2012; Holliday et al., 2016(. در مقابل، اثرات منفی 
ژنتیکی )کاهش تنوع ژنتیکی، افزایش درون آمیزی، اختالل در جریان  
ژنی و افزایش رانش( سازگاری و زنده مانی گونه ها را به مخاطره انداخته 
 .)Fageria & Rajora, 2013( و خطر انقراض را افزایش می دهد
عرصه های  جزو  یا  دارند  جنگل کاری  به  نیاز  که  مناطقی  اکثر 
جنگلی تخریب شده از گذشته دور هستند یا اینکه به  دلیل دخالت های 
مدیریتی به صورت لکه های تهی از درخت در آمده اند. در هر دو حالت، 
بخش مهمی از تنوع ژنتیکی با حذف توده های درختی کاماًل از بین 
رفته است. احیای این مناطق باید به نحوی انجام شود تا حداقل بخشی 
شود.  بازیابی  رفته  دست  از  ژنتیکی  تنوع  از 
تجربیات بین المللي حاکي از آن است که چنانچه 
از روش هاي منظم و خاصي در انتخاب درختان 
بذری استفاده شود، پس روي ژنتیکی در توده های 
Nest�( به حداقل می رس دجنگل کاری جدید 
er, 1994( و می توان بخشی از تنوع ژنتیکی

کرد.  احیا  را  عرصه ها  این  در  رفته  دست  از 
جنگل کاری  تاب آوری  برای  هم  بنابراین 
هم  و  اقلیم  تغییر  استرس های  مقابل  در 
عرصه های  در  ژنتیکی  تنوع  احیای  برای 
در  ژنتیکی  مالحظات  رعایت  تخریب شده، 
شناسایی، مدیریت و بهره برداری از منابع بذری 
درختان و درختچه های جنگلی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جمع بندی
تأمین بذر با کیفیت ژنتیکی مطلوب، از پیش شرط های اساسی سازگاری، 
حفظ تنوع و ارتقای دستاورد ژنتیکی در جنگل کاری ها است. جمع آوری 
بذر به شکل سنتی و از تک درختان داری بذر فراوان یا دارای فنوتیپ برتر 
و بدون انجام آزمون های ژنتیکی، حرکتی مبهم در مسیری تاریک است. 
شیوه های کنونی تأمین بذر در داخل کشور، باعث تقویت خویشاوندی 
و کاهش تنوع ژنتیکی و قدرت سازگاری و در نتیجه کاهش تاب آوری 
از این رو،  مقابل تنش های محیطی می شوند.  توده های جنگل کاری در 
اهداف جنگل کاری ها محقق نمی شود که خود موجب هدررفت منابع 
متوالی،  به خشک سالی های  توجه  با  شد.  خواهد  نیز  مالی  و  انسانی 
امراض، سرماهای  و  آفات  اقلیمی، طغیان  بی نظمی  گرمایش جهانی، 
نابه هنگام، بروز ریزگردها و غیره، حفظ و تقویت تنوع ژنتیکی به همراه 
ارتقای دستاورد ژنتیکی برای افزایش قدرت سازگاری در جنگل کاری ها 
و  سازگاری  قدرت  افزایش  ژنتیکی،  تنوع  حفظ  است.  حیاتی  امری 
ارتقای دستاورد ژنتیکی جنگل کاری ها نیازمند تأمین بذر از منابع مطمئن 
است. به همین دلیل تغییر رویکرد از جمع آوری بذر به روش سنتی به 
جمع آوری بذر از محوطه های بذرگیری با رعایت مالحظات اکولوژیکی، 
جنگل شناسی و ژنتیکی، برای موفقیت برنامه های جنگل کاری در سطح 
خرد و کالن بسیار ضروری است. با توجه به اهمیت شناسایی و مدیریت 
این  مدیریت  و  است شناسایی  بذرگیری، شایسته  علمی محوطه های 

استوانه ای می شوند )شکل 2( که البته اگر تاج درختان 
غالب  گونه های  فشار  از  متراکم،  توده های  در  موجود 
)شکل  کرد  خواهند  تولید  نیز  فراوانی  بذر  شوند،  آزاد 
)مانند  تنک  جنگل های  در  درختان  در صورتی که   .)3
شاخه های  و  بوده  کوتاه تر  قد  زاگرس(،  جنگل های 
بیشتری دارند )شکل 4(. به طور معمول، حضور درختان 
در فضای بدون رقابت باعث تغییر فنوتیپ آنها خواهد شد 
)شکل 5(. درختان معمواًل در فضای رقابتی کمتر به دلیل 
انبوهی تاج و دریافت نور بیشتر، بذر بیشتری نیز تولید 
می کنند )شکل 6( به هر حال فنوتیپ برتری که تنها نتیجه 

رقابت باشد به نسل های بعد منتقل 
انتقال  قابل  تشخیص  شد.  نخواهد 
بودن صفات ظاهری از طریق انجام 
آزمون های نتاج یا از طریق بررسی 
مولکولی انجام می شود که تاکنون در 
رابطه با درختان بذری مورد استفاده 
در جنگل های ایران انجام نشده است.

- ژنوتیپ های غیروراثتی
برتری های  از  عمده ای  بخش  گاهی 
توده های  در  بذری  پایه های  ظاهری 
جنگلی به رغم اینکه ممکن است ناشی 

از ریخته ارثی آنها باشد، از طریق تولید مثل جنسی به نسل 
بعد منتقل نمی شود، چراکه درختان به طور معمول ژنوتیپ را 
منتقل نمی کنند، بلکه آلل ها و ژن ها را انتقال می دهند. در واقع، 
اگر این برتری ژنتیکی، ناشی از غلبه ژنی یا اثر متقابل غیرآللی 
نوترکیبی های  به  دلیل  تولیدمثل جنسی  باشد، در  اپی استازی  و 
توانمندی  بود.  نخواهد  انتقال  قابل  می دهد،  که رخ  گسترده ای 
درختان در انتقال این صفات با انجام آزمون های نتاج تشخیص 
داده می شود. البته باید در نظر داشت که توانمندی ژنتیکی ناشی 
از غلبه و اپی استازی از طریق تکثیر رویشی و قلمه گیری که در 
صنوبرها یا سفیدپلت معمول است قابل انتقال به نسل بعد خواهد بود.

مالحظات ژنتیکی ضرورتی اجتناب ناپذیر در تأمین بذر
در  سانتی گراد  درجه   4 تا   1/8 افزایش  با  که  اقلیمی  تغییرات 
 )StClair & Howe, 2011( 21 میانگین دمای ساالنه تا قرن
همراه خواهد بود، بر سازگاری و دامنه گسترش گونه های جنگلی 
ناسازگاری   .)De Dios et al., 2007( گذاشت  خواهد  اثر 
احتمالی جنگل کاری ها با شرایط اقلیمی پیش رو جزو چالش های 
پیش بینی  دلیل،  به  همین  شد.  خواهد  جنگل کاری ها  مهم  بسیار 
آینده،  در  اقلیم  تغییر  پیامدهای  با  جنگل کاری ها  سازگاری  نحوه 
 D’Amato( به یکی از استراتژی های مهم مدیران تبدیل شده است
سازگاری  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  ژنتیکی  تنوع   .)et al., 2011
تغییرات  و  استرس ها  مقابل  در  جنگلی  توده های  انعطاف پذیری  و 

اکثر مناطقی که نیاز به جنگل کاری 
جنگلی  عرصه های  جزو  یا  دارند 
تخریب شده از گذشته دور هستند 
دخالت های  به  دلیل  اینکه  یا 
لکه های  به صورت  مدیریتی 
در  آمده اند.  در  درخت  از  تهی 
از  مهمی  بخشی  حالت،  دو  هر 
توده های  حذف  با  ژنتیکی  تنوع 
است.  رفته  بین  از  کامالً  درختی 
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محوطه ها در نواحی رویشی مختلف ایران در قالب برنامه های جامع 
و کالن تدوین و اجرایی شود.
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شکل 6- نمونه بذر جمع آوری شده از پایه های بنه در جنگل سه چاه کرمان 
)عکس از: داوود درویشی زیدآبادی(


