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 دامنه: موردي طالعهم) توراني – ايراني هايجنگل در بادامشک بذر اندازه بر دريا سطح از ارتفاع یرتأث

 (خراسان جنوبي استان -بیرجند شمالي رشته کوه باقران

 4بهاره چکشي -3امان اهلل مرادي  -2مهدي کريمي افین -1*محمود علي زاده
 مرتعداری. دانشگاه بیرجند، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

 مرتعداری. دانشگاه بیرجند، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

 مرتعداری. دانشگاه بیرجند، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

 مرتعداری. دانشگاه بیرجند، مهندسی منابع طبیعیدانشجوی کارشناسی ارشد 

 

 چکیده

 یستا،ا هایساقه فراوان، هایشاخه با خاردار، سبزرنگ، منظر،ای خوشرختچهد (Amygdalus scoparia) کبادامش

 در ،بوده خاورمیانه طقهمن و ایران بومیاین گیاه  .است rosaceae خانواده به متعلقکه  بوده کننده خزان یاچهدرخت افراشته،

 بارانهم خطوط در دریا طحس از متر 2700 تا 800 در دامنه ارتفاعی ،تورانی -یایران رویشی ناحیه ،سنگالخی -آهکی هایکوه

 کند. رشد می مترمیلی 250 تا 150

این های این گونه در یکی از رویشگاه یخراسان جنوب استان بیرجند شهرستان در واقعباقران  کوههای شمالی رشتهدامنه

به عنوان منطقه مورد  دریا سطح از یارتفاع طبقات درچه بادامشک درخت بذر کمی هایمشخصه مقایسه هدف بابوده که  استان

 و متر 1530 ارتفاع با 1 کالس شامل ارتفاعی کالس دو آوری بذر این درختچه درجمع. گردید انتخابمطالعه در این تحقیق 

 گردید انتخاب بادامشک چهدرخت اصله 10 تعداد ،یارتفاع طبقه هر دربه صورتی که ا دری سطح از متر 2330 ارتفاع با 2 کالسه

 و شیباندازه تاج پوشش، قطر برابر سینه،  دامنه، جهت :عوامل مؤثر بر خصوصیات بذر مانند ؛تالش شد هایهپادر انتخاب )

مربوط به  کمی هایمشخصه سپس. آوری گردیدک جمعشدرختچه بادامکیلوگرم بذر  2 مجموع در و( یکسان باشند خاك

ه مقایس. شد بررسی رتفاعیا هایکالس از یک هر در گیریاندازه بذر عرض و بذر طول دانه، هزار وزن: شامل خصوصیات بذر

 95 اطمینان سطح در دانکن طرفه یک واریانس تجزیه آزمون کمک با دریا سطح از ارتفاع طبقات در بذرها میانگین اندازه
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 وجود ارتفاعی طبقات در بذر طولو  دانههزار وزن هایمشخصه بین داریمعنی اختالف که داد نشان نتایج. گرفت انجام درصد

 داشته و طبقات مختلف ارتفاعی تأثیری بر روی عرض بذر در منطقه مورد مطالعه ندارد. 

 .تورانی –بادامشک، ارتفاع، کوه باقران، خراسان جنوبی، ایران  کلیدي: يهاواژه

 

 مقدمه

یاهی در ترین ساختارهای حیاتی مهندسی باشند که در مسیر تحول گگیاهان بذر است. بذرها شاید جزء پیشرفته منشأ

ر ناحیه وسیع درختی که د یهاگونه. (Ke & Werger, 1999)د انمتحمل شده ها تغییرات زیادی را در جهت ادامه بقاخشکی

ود ط محیطی خا شرایبازگار ــماعات محلی ســدارای اجت معمولا  ؛اندفاوت پراکندهــجغرافیایی با آب و هوا و اقلیم مت

ك اجهت و نوع خ های محیطی و یا گاهی تغییر ناگهانی در توپوگرافی،ت نسبی تنششدّ بر حسبباشند. درجه سازگاری می

ی هاات گونهود در اجتماعهای موج. از تفاوتشودیمها که منجر به تفاوت ژنتیکی مرتبط با آن شرایط در گونه استمتفاوت 

ی تنوع سازخیرههای ذهای برتر برای یک رویشگاه مشخص و نیز برای پیشبرد سیاستتوان در انتخاب پروننسدرختی، می

های مختلف به های موجود بین پرونانستفاوت .((Singh et al, 2006های درختی بهره گرفت داخل اجتماعات گونه یکیژنت

 آوری بذر باشدهای مختلف جمعین عرصهمتأثر از ناهمگنی شرایط محیطی در ب ؛تواندزنی بذر میخصوص از نظر جوانه

(Omidbeigi , 2005 ؛ Gutterman, 1992). 

 منابع این کیفیت و طحد. سکننمی برطرف را بشر نیازهای از بسیاری که ای هستندشونده تجدید منابع نیترمهم از یکی مراتع

 افزایشو همچنین برداشت بیش از حد رویه دام، خشکسالی و چرای بی :دلیل مختلفی چون اخیر به هایسال در ارزشمند

 روند به توجه با که است لزم نابراینت. باس نهاده کاهش به رو علمی مدیریتی هایروش اجرای عدم و انسانی جوامع جمعیت

 این و کیفیت سطح کننده نگران کاهش از جامع و علمی های مدیریتیروش اعمال با زودتر چه هر نابودی مراتع تخریب و سریع

 با جهان در سراسر ژن گیاهی هایبانک راستا، این در. شود تالش هااحیای آن و حفاظت جهت درجلوگیری و  ارزشمند منابع

 ایفا ایگونه تنوع و گیاهی پوشش و بقای حفظ در مهمی نقش گیاهی، تجدیدشونده منابع یاحیا و حفاظت شناسایی، آوری،جمع

 هایاندازهع ـطب به و مختلف هایاکوتیپ ایجاد موجب متفاوت اقلیمی شرایط ارتفاع، شیب، یرــنظ واملیــع وجود .نندکمی

 ارتفاعی هایدامنه از بذر آوریجمع بنابراین Yanlong, 2007). ؛(Ke & Zhang, 2000 .گرددمی بذر اندازه مقدار و در متفاوت

 روی بذر اندازه تفاوت دیگر طرف از. است گردیده توصیه ژن، هایبانک سازیغنی و ایجاد منظور به گونه یک گسترش مختلف

 Kafkas et ؛ Broncano et al, 1996)د گذارمی ریتأث حاصله یهانهال نهایت در و هاجوانه ویژگی بذرها، زنیجوانه و توزیع
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al, 2002 ؛Oganygan, 1981 ) .تمام در درختان طرفی از. ها استمرتعکاری توسعه و هاجنگل احیای امر عامل مهمی در بذر 

بنابراین (. 1385 شورکی، دهقان) هستند بذردهی مختلفی هایسیکل دارای و نبوده فراوان و مناسب به تشکیل بذر قادر هاسال

 اندکی اطالعات .نباشند برخوردار برابر و مناسب نامیهقوه حفظ کافی با رویانی قدرت از شده تولید بذرهای است ممکن

 و سالم یبذرها انتخاب اهمیت به توجه با حاضر تحقیق .دارد وجود ایران در بادامشک بذر شناسیهای ریختبررسی یدرباره

 برای ،دریا سطح از مختلف ارتفاعی طبقات دربادامشک  چهدرخت بذر کمی هایمقایسه مشخصه به طبیعی مراتع احیای لزوم

 .دیگرد انجامجهت برداشت بذر  مادری درختان انتخاب جهت دامنه ارتفاعی ترینمناسب تعیین

 

 هاروش و مواد

دقیقه عرض  53درجه و  32دقیقه طول جغرافیایی و  13درجه و  59در کیلومترمربع  3۴893شهرستان بیرجند با وسعت 

های ها و درهبیرجند، شهرستانی کوهستانی است و در آن کوه .است متری از سطح دریا قرار گرفته 1۴70ارتفاع  و درجغرافیایی 

رشته کوه تقی  و در غرب کوه شاهدر جنوب،  رشته کوه باقران :شاملهای عمده شهرستان عمیق و حاصلخیزی وجود دارد. کوه

های خشک و گرم است. میزان های سرد و تابستانآب و هوای بیرجند نیمه بیابانی بوده و دارای زمستاناست.  شمال قمبر در

دهد که در رخ می ماه هرسالبارش در این شهر با توجه به آب و هوای آن کم بوده و بیشترین میزان آن، از آذر تا اردیبهشت

 فاصلهدر  واقع های شمالی رشته کوه باقراندامنه از قسمتی، مطالعه مورد نطقهم .فصل زمستان اغلب به صورت بارش برف است

 استمتر  2330و  1530نقاطی که در آن جمع آوری بذر انجام گرفته به ترتیب  ارتفاع و است بیرجند شهر جنوب کیلومتری 5

 .(1 شماره )شکل

 و شهرستاندر استان  مورد مطالعه ي منطقهنقشه -1شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 درصد 30 تا 20 یبدر شدرختچه های این پایه ،بادامشک بذرهای اندازهبر  دریا سطح از ارتفاع عامل بررسی منظور به

 بترتی این هب. گردید تخابان ؛بودند یکسان تقریباا خاكارتفاع و  ،شادابی ،، شکلاندازهرشته کوه باقران که از  شمالی دامنه

ز ری بذر ادامشک، جمع آوبرای مطالعه خصوصیات کمی بذر درختچه با. بود انتخابی هایمتغیر میان در عامل متغیر تنهاع ارتفا

عدد بذر  100قدار، تعداد از این م کیلوگرم انجام گردید. 2در مجموع  گرم 100به طور میانگین از هر پایه  و چهاصله درخت 20

 عدد بذر ( 5 ،از هر پایه به طور میانگین -ستاننمونه از منطقه کوه 50و نمونه از منطقه دشتی  50به صورت کامالا تصادفی)

 بوطمر نتایج مقایسه دند.اندازه گیری گردی عرض و طول ،دانه هزار وزن شامل کمی یهامشخصه در بذرهااین  انتخاب گردید و

کمترین  آزمون و طرفه یک واریانس تجزیه آزمون کمک با ارتفاعی هایکالس میان در مطالعاتی متغیرهای از یک هر به

 کمک با نمودارها انجام و SPSS افزار نرم توسط هاداده تحلیل و نجام تجزیهت. اگرف انجام درصد 95 اطمینان سطح در ،مربعات

 . شدند رسم Excel افزار نرم

 

 نتايج

ف اختالریا دز سطح دانه و طول بذر در طبقات ارتفاع ابین متوسط وزن هزار ؛رفه نشان دادنتایج تجزیه واریانس یک ط

وجود  داریعنیتفاوت م در حالی که بین عرض بذرها در طبقات مختلف ارتفاعی ؛درصد وجود دارد 95داری در سطح معنی

 (3و  2و  1شماره جداول د. )ندار

 تجزيه و تحلیل آماري -2و  1ول اجد

L طول بذر = w عرض بذر = H متري )دشت( 1530ارتفاع = 2عدد  متري)کوهستان( 2330= ارتفاع  1=ارتفاع )عدد 
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 هادادهنتايج مربوط به تست نرمال بودن  -3جدول 

طول و وزن هزار دانه، ی مربوط به هاهای انجام شده و تجزیه و تحلیل دادهجدول آمار و اطالعات کلی در مورد اندازه گیری

 . باشدیم 5و  ۴ول شماره اجد به شرح SPSSتوسط نرم افزار عرض بذرهای بادامشک 

 SPSSافزار تجزيه و تحلیل آماري توسط نرم -4جدول شماره 

Statistics 

 L W 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 13.2000 9.2850 

Std. Error of Mean .16345 .10831 

Median 13.0000 9.0000 

Mode 13.00 9.00 

Std. Deviation 1.63454 1.08305 

Variance 2.672 1.173 

Skewness .627 .280 

Std. Error of Skewness .241 .241 

Kurtosis 1.189 1.052 

Std. Error of Kurtosis .478 .478 

Range 9.00 6.00 

Minimum 10.00 7.00 

Maximum 19.00 13.00 

Sum 1320.00 928.50 

Percentiles 25 12.0000 9.0000 

50 13.0000 9.0000 

75 14.0000 10.0000 
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 دانه هزارمقايسه وزن  -5جدول 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیري

راین رند. بنابأثیر داتهای کمی بذر گیاهان عوامل مختلفی نظیر جهت جغرافیایی دامنه و ارتفاع از سطح دریا روی مشخصه

 ای بادامشکهجنگل برای احیای دهبذرترین طبقه ارتفاعی از سطح دریا برای انتخاب درختان مادری دارد که مناسب ضرورت

-صهاری بر مشخدأثیر معنیکه ارتفاع از سطح دریا ت دهدیم شانوبی شناسایی شود. نتایج این پژوهش نـدر منطقه خراسان جن

 85وهستان ق دشتی و کآوری شده از مناطاختالف وزن هزاردانه بین بذور جمعدارد. و طول بذر بادامشک  هزاردانههای وزن 

بذردهی  ح دریا براع از سطارتف. استنسبت به مناطق دشتی  اتارتفاع در به سبب تغییر در میزان بارندگیگرم بوده و این تغییر 

د. ستفاده شوارتفاعات بادامشک موجود در ا کاری و نهالستان از بذرهایشود جهت جنگلدرختان نیز تأثیر دارد و توصیه می

این  ه و نتایجنجام شداهای جنگلی از قبیل بنه، راش و... تحقیقات دیگری نیز در این زمینه و بر روی بذرهای مختلف گونه

برای  طیایط محیررسی شرها در نتایج تحقیق بیانگر تأثیر شرایط اقلیمی بر خصوصیات بذرها و لزوم بتحقیقات و وجود تفاوت

 انتخاب گیاهان مادری مناسب است. 
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