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Abstract

According to the development of Iran's natural resources in horizon 1404, afforestation and reforestation of 
about 2,200,000 hectares in the fourth five-year plans are predicted, of which 100,000 hectares are related 
to Arasbaran forest. Identification of seed sources and forming seed orchards is one of the safest ways to 
supply standard seeds and seedlings to achieve the goals of the natural resources development document 
so that 1) standard seeds are provided to the executive organization and 2) genetic drift of the forest does 
not occur. Juniper (Juniperus foetidissima Willd) is one of the endangered species that has a special role in 
the composition and diversity of Arasbaran forests. This species is highly resistant to adverse environmental 
conditions, and now most of its trees are in the harshest living conditions. In this study, based on the number 
of seed production areas and their distribution, the number of trees and the distance between them, the area 
of seed production zones, and the characteristics of elite trees, eight areas in the Arasbaran forest were 
identified as primary seed production areas. The geographical coordinates and map of these areas show a 
suitable and balanced geographical distribution for the juniper seed production area in the Arasbaran forests. 
Conducting molecular studies, progeny testing, and genetics studies on these trees can be very useful for 
studying the genetic diversity and structure, preparing the molecular identity, and determining the genetic 
affinities between and within different juniper populations to establish a seed orchard.
Keywords: Afforestation, Arasbaran forests, Juniper, Reforestation, Seed Orchard, Seed production areas.

Principles of identification and introduction of seed production areas of 
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چکیده
در سند توسعه منابع طبیعی ایران در افق 1404 حدود 2.200.000 هکتار جنگل کاری و احیای جنگل در چهار 
برنامه پنج ساله پیش بینی شده، که از این سطح، 100.000 هکتار مربوط به جنگل ارسباران است. تعیین محاوط 
بذرگیری و تشکیل باغ بذر از مطمئن ترین مسیرهای تأمین بذر و نهال با کیفیت برای رسیدن به اهداف سند توسعه 
منابع طبیعی است، به طوری که 1( بذر استاندارد در اختیار بخش اجرایی قرار می گیرد و 2( پس روی ژنتیکی جنگل 
اتفاق نمی افتد. آردوج )Juniperus foetidissima Willd( یکي از عناصر باقي مانده و گونه در معرض تهدیدي 
است که در ترکیب و تنوع عناصر رویشي جنگل هاي ارسباران جایگاه ویژه اي دارد. این گونه درختي مقاومت 
زیادي به شرایط نامساعد محیطي دارد و در حال حاضر بیشتر درختان آن در سخت ترین شرایط زیستي به سر 
مي برند. در این مطالعه، بر اساس تعداد محوطه های بذری و پراکنش آنها، تعداد پایه های بذری و فاصله بین آنها، 
مساحت محوطه های بذری و صفات  پایه های  الیت، هشت منطقه در جنگل ارسباران به عنوان محاوط بذرگیری 
اولیه شناخته شدند. مختصات جغرافیایی و نقشه این مناطق نشان می دهد، توزیع جغرافیایی مناسب و متوازنی برای 
محاوط بذرگیری آردوج در جنگل های ارسباران وجود دارد. انجام مطالعات مولکولی، آزمون نتاج روی پایه های 
تهیه شناسنامه  تنوع و ساختار ژنتیکی،  بررسی  برای  این محاوط  این مناطق، همچنین مطالعات ژنتیکی روی 
مولکولی و تعیین قرابت های ژنتیکی بین و درون جمعیت های مختلف آردوج برای تشکیل باغ بذر می تواند بسیار 

سودمند باشد.
واژه های کلیدی: آردوج، احیای جنگل، ارسباران، باغ بذر، جنگل کاری، محاوط بذرگیری.
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باغ های  در  ژنتیکی  تنوع  موضوع  به  اخیر 
به طوری که  است،  شده  بیشتری  توجه  بذر 
بذر سهم  باغ های  نیز  انگلیس  و  بلژیک  در 
زیادی در تأمین بذر دارند، ولی از محاوط 
 Ivanković et( بذری هم بذر تهیه می شود
در حال حاضر،  نیز  ایران  در   .)al., 2019
حدود 230 محوطه بذرگیری در ناحیه رویشی 
بذر  آنها  از  و  شناسایی  زاگرس  و  هیرکانی 

تهیه می شود )اسپهبدی، 1399(. 
بذرگیری  تاکنون هیچ محوطه  متأسفانه 
بقیه گونه های درختی  برای گونه آردوج و 
و درختچه ای در جنگل های ارسباران ایجاد 
نشده است. این مطالعه، اولین مطالعه در این 
زمینه به حساب می آید. با توجه به اهمیت 
گونه های جنگل ارسباران، گونه آردوج جزو 
شناسایی  بذر  باغ  تشکیل  اول  اولویت های 
شده است. در این رابطه، پیش از تشکیل باغ 
بذر آردوج، شناسایی محاوط بذرگیری این 
گونه در جنگل های ارسباران از اهم مطالعات 

می آید.  به حساب  تحقیقاتی 
مطالعه اهداف 

در  آردوج  بذرگیری  محاوط  تعیین   .1
ارسباران جنگل های 

2. تعیین پایه های نخبه آردوج براساس 
مورد مطالعه صفات 

 اقدامات
مورد مطالعه منطقه 

هزار   148 با  ارسباران  رویشی  منطقه 
ز  ا چکی  کو ی  و قلمر  ، حت مسا ر  هکتا
شامل  را  جلفا  و  اهر  کلیبر،  شهرستان های 
محسوب  ایران  پنج گانه  رویشگاه های  از  و 
رویشگاه های  از  یکی  منطقه  این  می شود. 
ر  کشو بی  غر ل  شما بخش  ب  طو نیمه مر
زیست بوم های  از  حاضر  حال  در  و  است 
کانون   25 جزو  و  منحصربه فرد  جنگلی 
محسوب  جهان   )Hot spot( زیستی  تنوع 
 .)1399 همکاران،  و  )امامی نسب  می شود 
بي نظیرترین  از  یکي  ارسباران  جنگل هاي 
و ارزشمندترین جنگل هاي جهان محسوب 
را در  ارسباران  منطقه  می شوند. در گذشته 
مه  دا ا یران،  ا رویشي  نواحي  تقسیم بندي 
ین  ا ما  ا نستند،  مي دا هیرکاني  جنگل هاي 
جنگل هاي نیمه مرطوب به دلیل فقدان عناصر 

 مقدمه
Ju� )گونه آردوج 

 niperus foetidissima
و  رس  ا جنس  ز  ا  )Wil ld

واریته   34 و  گونه   67 داراي 
 ، همیشه سبز نه  گو ین  ا  . ست ا

پراکنش  شمالي  نیمکره  در  بیشتر 
انتشار   .)1397 سفیدی،  و  )قنبری  دارد 

اروپا  شرق  جنوب  به  جهان  در  آردوج 
و  مقدونیه  صربستان،  بلغارستان،  )آلباني، 
یونان(، شرق اروپا )اوکراین و کریمه(، قفقاز 
)ارمنستان، آذربایجان و گرجستان(، آسیاي 
)شمال  آسیا  غرب  و  )ترکمنستان(  مرکزي 
قبرس(  لبنان و  ترکیه، سوریه،  ایران،  غربي 
فقط  گونه  این  ایران  در  است.  محدود شده 
در ذخیره گاه زیست کره ارسباران انتشار دارد 
)عصری و پرتونیا، 1395(. این گونه بیشتر 
فقیرترین شرایط زیستی مانند بسترهاي  در 
و  سنگ ریزه اي  و  صخره اي  کامل  به طور 
است.  مانده  باقی   فرسایش یافته  خاك هاي 
از این گونه، چوب های صنعتی و  ساختمانی 
تولید می شود. ارزش این چوب ها نه تنها به 
دلیل استقامت و پایداري آنها برای استفاده 
در سقف منازل، بلکه ترکیبات معطر فراوانی 
است که آنها را در برابر صدمات ثانویه مانند 
می کند  حفاظت  موریانه ها  و  آفات  حمله 

)سرهنگ زاده، 1398(. 

 اهمیت محاوط بذری و باغ بذر
مختلف  برنامه های   ،80 دهه  اوایل  از 
توسعه  سند  نند  ما بلند مدت  و  میان مدت 
قانون   ،1404 افق  در  ایران  طبیعی  منابع 
برنامه  کشور،  توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه 
ایران  جنگل های  توسعه  و  احیاء  راهبردی 
و برنامه راهبردی توسعه جنگل های ایران، 
توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  و  کشور 
است  تدوین  دست  در  یا  تدوین  کشور 
)اسپهبدی و همکاران، 1400(. در سند توسعه 
حدود   1404 افق  در  ایران  طبیعی  منابع 
احیای  و  جنگل کاری  هکتار   2.200.000
جنگل در چهار برنامه پنج ساله پیش بینی شد 
مربوط  100.000 هکتار  مقدار،  این  از  که 
به جنگل ارسباران است. برای تحقق چنین 

استاندارد  نهال  و  بذر  به  نیاز  برنامه هایی 
داشتن  عالوه بر  نظر  مورد  بذور  که  است 
ژنتیکی  تنوع  دارای  باید  مناسب،  کیفیت 
کافی نیز باشند تا از پس روی ژنتیکی جنگل 
جلوگیری شود و در مقابله با تغییرات اقلیمی 
و آثار نامطلوب آن، دارای طیف وسیعی از 
چنین  تأمین  برای  باشد.  تحمل  و  مقاومت 
از  یا  بذرگیری  محاوط  از  می توان  بذوری 
باغ های بذر استفاده کرد. در مدل بومی شده 
برای تشکیل باغ بذر در ایران، تعیین محاوط 
بذرگیري و جمع آوری بذر از پایه های ممتاز 
داخل محوطه های بذرگیری و ایجاد باغ بذر 
در نظر گرفته شده است. با این حال تشکیل 
باغ بذر برنامه ای زمان بر است و در بعضی 
مناطق امکان تشکیل باغ بذر به دلیل فقدان 
وجود زیرساخت های مناسب وجود ندارد. 
سن  از  قبل  درختان  از  بعضی  اینکه  ضمن 
20 تا 30 سالگی بذر تولید نمی کنند. اگرچه 
باغ های بذر  با تکنیک پیوندزدن و تشکیل 
پیوندی تا حدودی می توان سن گل دهی را 
کاهش داد، اما برای تأمین بذر در مکان های 
فاقد باغ بذر، یا در دوره انتظار به بار نشستن 
محوطه های  به  دارد  بذر، ضرورت  باغ های 
همکاران،  و  )اسپهبدی  تکیه شود  بذرگیری 
1400(، بنابراین شناسایی محاوط بذرگیری 
مناسب و به تعداد کافی برای هر گونه در هر 
شناسایی  در  است.  رویشگاهی الزم  ناحیه 
محاوط بذرگیری، اصول اولیه جنگل شناسی 
 FAO که بر اساس استانداردهای مختلف مانند
، یا ICRAF رعایت می شود، بیشتر مبتنی بر 
ویژگی های اکولوژی محاوط و خصوصیات 
جنگل شناسی گونه مورد نظر است )میرزایی 

ندوشن، 1394(. 

 تجربیات جهانی و داخلی
در لهستان، اسلونی و اسلواکی، محاوط 
بذرگیری سهم بیشتری نسبت به باغ های بذر 
 Kowalczyk et al.,( در تأمین بذر دارند
2013(. در آلمان و سوئد، بیشتر بذرهای مورد 
 Almqvist,( نیاز از باغ های بذر تهیه می شوند
 .) 2013; Schneck & Schneck, 2013
در ترکیه، بذرهای مورد نیاز هم از باغ بذر و 
 Bilir( هم از محاوط بذرگیری تأمین می شوند
Gulcu, 2015 &(. با این حال در سال های 
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مهم جنگل هاي هیرکاني مانند راش، توسکا، نمدار، انجیلي، شیردار، 
این  از  آزاد  و  لرگ  شب خسب،  لیلکي،  شمشاد،  بلندمازو،  پلت، 
تالقي چند  ارسباران محل  منطقه  در واقع  متمایز شده اند.  جنگل ها 
ناحیه جغرافیایي ایرانی- توراني، اروپا- سیبري و مدیترانه اي در 
شده  آن  فلورستیکي  عناصر  گوناگوني  سبب  که  است  مکان  یک 
از سوي  هجری شمسی(   1354(  1976 سال  از  ارسباران  است. 
از ذخیره گاه هاي زیست کره  به عنوان یکی  سازمان جهانی یونسکو 
مختلف  جنبه هاي  از  اهمیت  وجود  با  اما  است،  شده  ثبت  جهان 
قطع  به دلیل  به طوري که  دارد،  انهدام  به  رو  روندي  محیط زیستی، 
از  غیر اصولی، روزبه روز  بهره برداري  و  دام  مفرط  بی رویه، چراي 

وسعت این جنگل ها کم می شود )سرهنگ زاده، 1398(. 
 

 روش بررسی
تعیین  بذر،  باغ  تشکیل  پیش نیاز  که  موضوع  این  به  توجه  با 
بذرگیری،  محاوط  شناسایی  برای  در نتیجه  است،  بذری  محاوط 
پارامترهای تعداد محوطه های بذری و پراکنش آن، تعداد پایه های 
بذری و فاصله بین آنها، مساحت محوطه های بذری، صفات  پایه های 
 الیت )سالمت پایه های بذر ده، وجود بذر کافی و سالم( و دسترسی 

به محوطه، مورد توجه قرار گرفتند. 

 تعداد محوطه و پراکنش آن
در این پارامتر، عوامل نوع و   سطح  پراکنش  گونه  جنگلی، تعداد 
و توزیع نهالستان ها و مسافت مجاز انتقال بذر و نهال در نظر گرفته 
توزیع  و  بذرگیری  محوطه های  تعداد  افزایش  با  به طوری که  شد. 
ژنتیکی  تنوع  انتقال  منطقه، شانس  یا  ناحیه،  در سطح  آنها  متعادل 
افزایش می یابد. با توجه به پراکنش و تعداد نهالستان ها و مسافت 

مجاز انتقال بذر، فاصله 15 تا 20 کیلومتر بین محوطه های بذرگیری 
در  ارتفاعی  تغییرات  وجود  در صورت  عالوه بر این  است.  مناسب 
رویشگاه ها و نواحی رویشی، به ازای هر 500 متر افزایش ارتفاع 
یک محوطه بذرگیری مورد نیاز است. برای هر 20000 تا 30000 
هکتار جنگل، حداقل یک محوطه بذرگیری برای گونه آردوج در 

مطالعه شد.  ارسباران  جنگل 

 تعداد پایه های بذری و فاصله بین آنها
حداقل  باید  مناسب  کارکرد  ارائه  برای  بذرگیری  محوطه  یک 
75 اصله تا 100 اصله درخت بالغ داشته باشد و تعداد افراد مؤثر 
تعداد  درصد   40 حدود  طبیعی  به طور  بذر،  تولید  و  تولید مثل  در 
درختان بالغ است. در نتیجه در هر محوطه بذرگیری با توجه تعداد 
افراد مؤثر، به حدود 30 پایه بذری نیاز است تا تنوع ژنتیکی انتقال 
زیادی  اهمیت  نیز  نر  پایه های  توزیع  برای گونه های دوپایه،  یابد. 
دارد. در واقع باید بین فراوانی پایه های نر و ماده تعادل برقرار باشد. 
پایه ها حداقل 50 متر  بین  باید  برای حفظ تنوع ژنتیکی  همچنین، 

باشد.  فاصله وجود داشته 

بذرگیری  مساحت محوطه های 
حداقل سطح مورد نیاز در جنگل های پهن برگ انبوه )جنگل های 
نبوه  غیرا جنگل های  برای  و  هکتار   5 ارسبارانی(،  و  هیرکانی 
محوطه  سطح  افزایش  با  است.  هکتار   10 زاگرس(  )جنگل های 

یافت. افزایش خواهد  نیز  بذرگیری، دستاورد ژنتیکی 

 صفات  درخت  الیت
صفات چیره  نما، کیفیت باالتر از متوسط، تاج گسترده و متقارن، 
شاداب و سالم، هرس طبیعی مناسب و پایه های بدون آفت و بیماری 
همچنین،  شدند.  گرفته  نظر  در  بذرگیری  محوطه های  انتخاب  در 
پایه های بیمار و آفت زده در محوطه بذرگیری نیز، باید حذف شوند. 
در این رابطه، هشت منطقه از جنگل ارسباران، که گونه آردوج 
تعیین  عالوه بر  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  داشت،  حضور  آن  در 
مختصات جغرافیایی جمعیت های هشت گانه آردوج، برتر بر اساس 
صفات مورد مطالعه، از هر جمعیت 10 پایه انتخاب و برای تشکیل 
قرار  مورد مطالعه  نتاج  آزمون  و  مولکولی  روش های  با  بذر  باغ 

گرفت.  خواهند 

یافته ها  
کیفیت  و  کمیت  درختی،  پایه های  بودن  سالم  بر اساس صفات 
بذردهی، هشت منطقه از جنگل ارسباران به عنوان محاوط بذرگیری 
اولیه آردوج شناخته شدند که مشخصات محاوط در جدول 1 آمده 
است. برای هر منطقه، شعاع 200 متری از مختصات محوطه، به عنوان 
محوطه بذرگیری در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد این 
محاوط، توزیع جغرافیایی مناسبی در سراسر جنگل ارسباران داشته 
تا   )2 بذرگیری  متر )محوطه   358 ارتفاعی  دامنه  1( و در  )شکل 

یک 
برای  بذرگیری  محوطه 

باید حداقل  ارائه کارکرد مناسب 
75 اصله تا 100 اصله درخت بالغ داشته 

باشد و تعداد افراد مؤثر در تولید مثل و تولید 
بذر، به طور طبیعی حدود 40 درصد تعداد درختان 

بالغ است. در نتیجه در هر محوطه بذرگیری با توجه 
تعداد افراد مؤثر، به حدود 30 پایه بذری نیاز است 
تا تنوع ژنتیکی انتقال یابد. برای گونه های دوپایه، 
توزیع پایه های نر نیز اهمیت زیادی دارد. در واقع 
باید بین فراوانی پایه های نر و ماده تعادل برقرار 
باشد. همچنین، برای حفظ تنوع ژنتیکی باید 
وجود  فاصله  متر   50 پایه ها حداقل  بین 

داشته باشد. 
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1345 متر )محوطه بذرگیری 1( قرار گرفته  
است، در ارتفاعات باالتر از 1345 متر، پایه 
آردوج مشاهده نشد که این امر نشان دهنده 
ارتفاعات  به  ارزشمند  گونه  این  سازگاری 
پایین و دمای به نسبت باال در این محدوده 

جدول 1- مشخصات جغرافیایی و کیفیت پایه ها و بذرهای محاوط بذرگیری آردوج ارسباران

گونه های همراه و تیپ غالب جهت 
جغرافیایی مقدار بذر کیفیت ارتفاع از سطح 

دریا عرض جغرافیایی طول جغرافیایی محوطه بذرگیری

آردوج و بلوط شرقی زیاد عالی 1345 46°46’53.5”E 38°55’35.4”N محوطه بذرگیری 1

آردوج شمالی زیاد عالی 358 46°45’11.2”E 39°00’39.7”N محوطه بذرگیری 2

سیاه تلو، آردوج و بلوط شمالی زیاد عالی 593 46°50’23.9”E 39°03’16.1”N محوطه بذرگیری3

آردوج غربی زیاد عالی 618 46°57’10”E 39°01’00.9”N محوطه بذرگیری 4

آردوج غربی زیاد عالی 805 47°01’24.6”E 38°57’24.7”N محوطه بذرگیری 5

آردوج، افرا و بلوط غربی زیاد عالی 1158 47°23’09.6”E 38°47’53.7”N محوطه بذرگیری 6

آردوج شرقی زیاد عالی 1300 47°27’23.3”E 38°56’18.5”N محوطه بذرگیری 7

آردوج، بلوط و سیاه تلو شمالی زیاد عالی 1226 46°31’50”E 38°49’25.3”N محوطه بذرگیری 8

شکل 1- توزیع جغرافیایی محوطه های بذرگیری آردوج ارسباران

اهمیت کیفیت و  به  با توجه  ارتفاعی است. 
کمیت پایه و بذر موجود در محاوط بذری، 
تمامی محاوط از نظر کیفی در سطح عالی و 
از نظر کمیت بذر در سطح زیاد قرار داشتند. 
 2 شکل  در  بذرگیری  محوطه  از  نمونه ای 

آمده است.

نهایی  نتیجه گیری   
ارسباران  جنگل  اهمیت  به  عنایت  با 
ایران،  در  آردوج  زیستگاه  تنها  به عنوان 
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شکل 2- محوطه های بذرگیری، پایه و بذر آردوج جنگل ارسباران در محوطه بذرگیری 7
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در  آردوج  باالی  مقاومت  همچنین 
برابر تغییرات اقلیمی و شرایط سخت، 
این  برای  بذرگیری  محاوط  شناسایی 
گونه ارزشمند در حفظ، احیا و توسعه 
اهمیت  حائز  بسیار  ارسباران  جنگل 
محاوط  این  داد،  نشان  نتایج  است. 
و  ژنتیکی  غنای  آردوج،  گونه  برای 
بذری باالیی دارد و می تواند در تشکیل باغ 
بذر بسیار مفید واقع شود. این اقدامات، از 
اولین اقداماتی است که از نظر جنگل شناسی 
برای شناسایی محوطه های بذرگیری این گونه 
بسیار با ارزش انجام می شود. اما ممکن است 
از  شناسایی شده  بذرگیری  محوطه   8 همه 
تنوع ژنتیکی کافی برخوردار نباشند. به عالوه 
مشخص نیست، پایه های مادری و دارای بذر، 
چه سهمی از صفات برتر را می توانند به نسل 
بعد )جنگل کاری ها( منتقل کنند. به همین دلیل 
برای نهایی شدن شناسایی و شناسه دار شدن 

محوطه های مورد نظر پیشنهاد می شود:
 8 درون  و  بین  در  ژنتیکی  تنوع   .1
آردوج،  شناسایی شده  بذرگیری  محوطه 
تا  شود  بررسی  پژوهشی  پروژه  قالب  در 
مناسب،  ژنتیکی  تنوع  دارای  جمعیت های 
و  تهیه  آنها،  مولکولی  شناسنامه  شناسایی، 
گونه  بذرگیری  دائمی  محوطه های  به عنوان 
آردوج در جنگل های ارسباران معرفی شوند. 
2. آزمون پروونس- پروژنی )جمعیت- 
محوطه های  منتخب  پایه های  برای  نتاج( 
جنگل های  ه  د محدو ر  د  ، یی شده سا شنا
گزینش  ضمن  تا  شود  انجام  مورد مطالعه 
پایه های مناسب برای تشکیل باغ بذر، مسافت، 
یا شعاع انتقال بذر در جهت های مختلف نیز 

مشخص شود.
3. با توجه به اهمیت محاوط شناسایی شده، 
برنامه های حفاظت و مدیریت این محاوط مانند 
حذف درختان آفت زده و بیمار، حصار کشی 
محاوط و هرس درختان، در اولویت برنامه های 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

قرار گیرد. 

سپاسگزاری  
و  قنبری  سجاد  دکتر  آقای  آقایان  از 
دکتر کامبیز اسپهبدی پاردکالیی، دکتر عباس 

به دلیل  بنائی اصل  قمری زارع و دکتر فرزاد 
حمایت های علمی، تشکر و قدردانی می شود. 
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