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تأثیر مبدأ بذر بر زیتوده و زندهمانی نهالهای گونة اوری
( )Quercus macrantheraدر نهالستان کنتیا در شمال تهران
 شیما حسنوند؛ دانشجو کارشناسی ارشد گروه جنگلدار  ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 وحید اعتماد ؛ اس ادیار گروه جنگلدار و اق صاد جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 منوچهر نمیرانیان؛ اس اد گروه جنگلدار و اق صاد جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 پدرام عطارد؛ دانشیار گروه جنگلدار و اق صاد جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 نوشین آفتاب طلب؛ دانشجو کارشناسی ارشد گروه جنگلدار  ،دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران

چکیده
بشر گونة اوری ( ،)Quercus macrantheraاز چهار مبدأ مختلف کردکوی و چیچا در نیمرخ شامالی البارز و قساطین و
رودبارک در نیمرخ جنوبی البرز در ارتفاع  2000-1800متر از سطز دریا جم آوری شد .این بشور در نهالستانی در شما
شهر تهران با ارتفاع متوسو  1620متر از سطز دریا در قالب برح بلوکهای کامالً تصادفی با ساه تکارار در گلادانهاای
ولیاتیلن کاشته شدند .در وایان فصل روید وس از اندازهگیریهای انيامشده ،اثر مبدأ بشر بر بو ساقه ،زیتودة ریشاه و
ساقه و زندهمانی نها ها معنیدار شد .این مشخصهها در نها های حاصل از بشور رویشگاههای نیمارخ شامالی و باهباور
خاص رویشگاه کردکوی نسبت به سایر مبدأها از لحاظ خصوصیات اندازهگیریشده بیشترین مقادیر را به خود اختصااص
دادند و از شادابی و سالمت باالیی برخوردار بودند (زندهمانی  91/63درصد و بو ساقه  15/69سانتیمتر) .درحاالی کاه
نها های حاصل از بشور رویشگاههای نیمرخ جنوبی و بهبور خاص رویشگاه رودبارک از لحاظ مشخصاههاای کرشاده
کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند .نتای نشان میدهد که برای تولید و ورورش نهاا اوری در نهالساتانهاای
منطقة مورد بررسی از بشرهای منابق نیمرخ شمالی البرز بهخصوص رویشگاه کردکوی باید استفاده شود .تحقیق حاضر در
نظر دارد کیفیت نها های این گونه حاصل از چهار وروونانس کردکوی و چیچا در نیمرخ شمالی و قساطین و رودباارک
در نیمرخ جنوبی البرز را بررسی و مناسبترین وروونانس را از نظر بو ساقه ،زیتودة ریشه و ساقه و زندهمانی نها هاا،
برای ورورش نها انتخاب کند.
واژگان کلیدی :اوری ،زندهمانی ،زیتوده ،مبدأ بشر ،نها .Quercus macranthera ،
 نویسندة مسئو تلفن +982612223044

Email: vetemad@ut.ac.ir
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مقدمه

نها های بارانك 2حاصل از بشور مبدأهای مختلف را

جنگلها حدود یكسوم خشکیهای کرة زماین را در

بررسی و دریافتند که نها های مرباوط باه مبادأهای

بر گرفتهاند و یکی از مهمترین مناب تيدیدشونده باه

نزدیكتر به نهالستان زندهمانی باالتری دارند [.]8

حساب میآیناد [ .]1در ساا هاای اخیار مشاکالت

دانشمندان با بررسی نها های افرا مشاهده کردند

تخریب روزافزون جنگلها به موضوع نگرانکننادهای

که زیتودة ساقه مبدأهای مختلاف متفااوت اسات و

تبدیل شده است که باید با اعما روشهای مدیریت

بسته به اقلیم و ارتفاع منطقه باا هام اخاتال

دارناد،

علمی و جام از کاهد ساطز و کیفیات ایان منااب

ولی زی تودة ریشه تفاوت معنایداری را نشاان ناداد

ارزشمند جلوگیری شود .اجرای عملیات جنگلکااری

[ .]9همچنین در بررسای تحقیقای دیگار باا مطالعاه
3

و احیای منابق تخریب یافته از بریق تولیاد و تاأمین

نها های شبخسب چینی دریافتناد کاه نهاا هاای

نها های مناسب در نهالستان یکی از این راهکارهاای

حاصل از مبدأهای کمارتفاعتر دارای زیتودة ریشه و

مهم است [.]3 ،2

ساقه بیشتری هستند .بنابراین با توجه به بررسیهاای

برای دست یافتن به این مهم ضروری اسات کاه
تحقیقاتی در زمینة انتخااب ورووناانس مناساب باشر
بهمنظور تولیاد نهاا و جنگلکااری انياام گیارد .دو

انيام شده لزوم انتخاب مبدأ بشر مناسب بارای تولیاد
نها و افزاید بازده اجتنابناوشیر است [.]10
یکی از گونههای با ارزش جنگالهاای هیرکاانی
4

عامل تأثیرگشار در انتخااب ورووناانس مناساب یاك

گونة اوری است که در ارتفاعاات بااالی جنگالهاا

گونه برای جنگلکاری ،زندهماانی و رویاد نهاا هاا

میرویاد و عاالوهبار اهمیات اکولاوژیکی ،از ارزش

است .در اغلاب تحقیقاات بارای معرفای ورووناانس
مناسب به این عوامل اهمیت بسزایی داده میشود [،4
 .]5در همین راستا برخی دانشمندان نها های حاصل
از بشور بارانك را از دو مبدأ و با ارتفاعهای متفااوت
در منطقة ساری بررسی کردند و دریافتند که زندهمانی
نها ها حاصل از مبدأهای مختلف تفاوت معنایداری
با هم دارند [.]6
عدهای از محققان در تحقیقی بر روی نهاا هاای
ولت 1که بشر آنها از مبدأهای مختلف جم آوری شده
بود ،نشان دادند که اثر مبدأ بشر بر زندهمانی نهاا هاا
معنیدار است [ .]7در وشوهشی دیگر نیاز زنادهماانی

1. Acer velutinum

حفارتی و حمایتی زیادی برخوردار است ،این گوناه
در نیمرخ جنوبی البرز هم به صورت منقط گساترش
یافته است ،مانند رویشگاه ابار و رودباارک در اساتان
سمنان و رویشگاه قساطین ،در اساتان قازوین و ایان
نشاندهندة سازگاری و مقاومت گونة اوری در برابار
شرایو سخت محیو اسات .اماروزه متأسافانه ساطز
رویشااگاههااا در نیماارخ شاامالی و جنااوبی بااهعلاات
بهرهبرداری بایرویاة روساتاییان یایالقنشاین رو باه
کاهد است و برای احیای ایان جنگالهاا ،وارورش
نها های سالم و با کیفیت در نهالستانها اولویت دارد
[.]11
2. Sorbus torminalis
3. Albizia chinensis
4. Quercus macranthera
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مواد و روشها

برح بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکارار  45تاایی

برای انيام این تحقیاق چهاار رویشاگاه کردکاوی و

کاشته شدند ،به بوری که برای هر رویشگاه  180بشر

چیچااا از نیماارخ شاامالی و قسااطین و رودبااارک از

در گلدانها کاشاته شادند (در هار گلادان یاك باشر

نیمرخ جنوبی البرز واقا در مناابق گرگاان ،رشات،

کاشته شد) .خاک مورد استفاده برای کلیاة گلادانهاا

قزوین و سمنان انتخاب شدند .مشخصاات اقلیمای و

یکسان و مخلوبی مسااوی از ویات و ماساه در نظار

جغرافیایی ایان مناابق در جادو هاای  1و  2آماده

گرفته شد .واس از کاشات باشور در گلادان ،درصاد

است .در هر رویشگاه در آبان مااه دو اصاله درخات

رهور نها ها با شمارش تعداد نها های رهوریافته به

مادری بشرده باه باور تصاادفی انتخااب و در چهاار

کل بشرهای کاشتهشده برای هار رویشاگاه مشاخص

جهاات جغرافیااایی هاار درخاات بااا اسااتفاده از روش

شد (جدو  .)3گلدانها بهبور منظم از ابتدای زماان

تصادفی ساده چهار تکرار  50تایی بشر برداشاته شاد

کاشت در فروردین ماه به مدت شد ماه تا مهار مااه

(در این روش احتما برداشت باشرها بارای انتخااب

آبیاری و مراقبت شادند و میازان و بریقاة آبیااری و

شدن برابار باود) کاه در ميماوع  4000باشر از هار

شدت نور برای تمامی گلدان ها یکسان باود .واس از

رویشگاه جم آوری شد []14-12

گششت این مدت نها هاای زناده از جهات صافات

بشرهای جما آوری شاده در کیساههاای متقاالی
نگهداری و وس از انتقا به آزمایشگاه باشر دانشاکدة

بااو ساااقه ،زیتااودة ریشااه و ساااقه و زناادهمااانی
اندازهگیری شدتد.

مناب ببیعی دانشگاه تهران و جدا کردن ناخالصی هاا

بو ساقه بهوسیلة خاوکاد فلازی بار حساب

نسبت به تعیین برخی خصوصیات بشر شاامل انادازة

سانتیمتر اندازهگیری شد .برای اندازهگیاری زیتاودة

بشر ،وزن هزارداناه و درصاد جواناهزنای اقادام شاد

ریشه و ساقه ،بهصورت تصادفی سه نها از هر تکرار

(جدو  .)3سپس  720عدد از آنها که از نظار انادازه

انتخاب و در آون به مدت  24ساعت و در دماای 70

تقریباً یکسان بودند ،بهبور تصادفی بارای کاشات در

درجة سانتیگراد قرار داده شادند و ساپس باهوسایلة

نهالستان کنتیا در شما شاهر تهاران انتخااب شادند.

ترازوی دیيیتالی وزن خشاك آنهاا بار حساب گارم

جغرافیاایی 35

اندازهگیری شد [ .]9زندهمانی نها ها نیز باا شامارش

درجه و  43دقیقاة شامالی و  51درجاه و  24دقیقاة

تعداد نها های زنده در وایان مدت واشوهد باه کال

شرقی و در ارتفاع  1620متاری از ساطز دریاا و در

نها ها ،بهصورت درصاد محاسابه شاد [ .]5در ایان

شیب  2درصد در جهت شما شرقی قرار دارد .اقلیم

تحقیق بهمنظور تيزیهوتحلیلها از نارمافازار آمااری

این منطقه براساس ضریب دومارتن نیمهخشك تعیین

SPSSنسخة  16استفاده شد .ابتدا نرما بودن دادههاا

شد .مشخصات اقلیمای نهالساتان در جادو  4ارائاه

بهوسیلة آزمون کولماوگرو

آزمااید

شده است.

شد و در صاورت نرماا باودن ،از تيزیاة واریاانس

نهالستان کرشاده در باو و عار

بشور جوانهزده در گلدانهای ولیاتایلن در قالاب

 -اسامیرنو

یکطرفه استفاده شاد .بارای مقایساة چندگاناه نیاز از
آزمون دانکن استفاده شد.
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جدول  .1آبوهوای مناطق جمعآوری بذور بر اساس آمار  40ساله ()1386-1346

میانگین بارندگی سالیانه

میانگین دمای سالیانه

(میلیمتر)

(درجة سانتیگراد)

کردکوی

601

17/8

مدیترانهای مربوب

چیچا

1359

16/2

بسیار مربوب

قسطین

316

14/3

نیمهخشك

رودبارک

140/8

18/3

خشك

رویشگاه

نوع اقلیم براساس ضریب دومارتن

جدول  .2اطالعات جغرافیایی مناطق جمعآوری بذور

رویشگاه

نام منطقه

ارتفاع از سطز دریا (متر)

بو جغرافیایی

عر

E

جغرافیایی

N

جهت دامنه

شیب
(درصد)

کرد کوی

گرگان

2000

´54° 16

´36° 51

شما شرقی

35

چیچا

رشت

2000

´49° 36

´37°15

شما غربی

30

رودبارک

سمنان

1800

´53° 33

´35° 35

جنوبی

15

قسطین

قزوین

1850

´50° 3

15´ 36°

جنوب غربی

23

جدول  .3خصوصیات بذور جمعآوریشده از رویشگاههای مختلف و درصد ظهور نهالها

رویشگاه

وزن هزاردانه (گرم)

اندازة بشر (میلیمتر)

جوانهزنی (درصد)

رهور نها ها (درصد)

کردکوی

1375

39

87.5

91

چیچا

1254

31

74

87

قسطین

926

29

69

65

رودبارک

842

30

58

48

جدول  .4اطالعات اقلیمی نهالستان کنتیا براساس آمار  20ساله (اخذشده از ایستگاه شمال تهران)

میانگین سالیانه

میانگین بارندگی

میانگین دما

میانگین ربوبت

حداکثر دما

حداقل دما

(میلیمتر)

(درجة سانتیگراد)

نسبی (درصد)

(درجة سانتیگراد)

(درجة سانتیگراد)

495

14/8

45/2

20/1

9/8

نتایج و بحث

خصوصیات مورد مطالعة نها ها ،نتای به شارح زیار

وس از تيزیه وتحلیل دادههای حاصل از اندازهگیاری

بهدست آمد
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طول ساقه

سطز احتماا بااالیی معنایدار باود .ایان نتیياه باا

آنالیز واریانس مشخص کرد که بو ساقة نها هاا در

گزارش دانشمندانی که در تحقیقی چهار مبدأ مختلف

مبدأهای مختلف تفاوت معنیداری دارند (جدو .)5

از گونة افرا را در شهرستان ساری انتخاب و مشااهده

بو ساقة نها ها در رویشگاههای کردکوی و چیچا

کردند که رشد و زیتودة نها ها بهعلات تفااوت در

در نیمرخ شمالی بیشاتر از رویشاگاههاای قساطین و

رویشگاه و ارتفاع در مبدأهای مختلف متفاوت است،

رودبارک در نیمرخ جنوبی بود .بیشترین میازان باو

مطابقت میکند [ .]9برخی از محققان بیان میکنند که

ساقة نها ها  15/690±0/197سانتیمتار در رویشاگاه

در یااك محاال معااین ،رشااد و زیتااودة مربااوط بااه

کردکاااوی و کمتااارین میااازان آن 12/156 ±0/183

نها های تولید شده از بشر منابق با ارتفاعات مختلف

سانتیمتر مربوط به رویشگاه رودباارک باود (جادو

با یکدیگر متفاوتاند [.]18 ،17

 .)6در تحقیقی نها های حاصل از بشر گوناة باراناك
با دو مبدأ مختلف و در تحقیق دانشمندان دیگار نیاز
نها هاای ولات کاه باشر آنهاا از مبادأهای مختلاف
جم آوری شده بود بررسی شد و مشاخص شاد کاه
بو سااقة نهاا هاا در مبادأهای مختلاف باهعلات
متفاوت بودن اقلیم ،وایههای مادری و ارتفاع ،به باور
معنیداری اختال

دارند [.]7 ،6

زیتودۀ ریشه
نتااای تيزیااة واریااانس ،مبااین معناایداری تفاااوت
زیتودة ریشه در مبدأهای مختلاف باود (جادو .)5
زیتودة ریشه نها هاا در رویشاگاههاای کردکاوی و
چیچااا در نیماارخ شاامالی بیشااتر از رویشااگاههااای
قسطین و رودبارک در نیمرخ جناوبی باود .بیشاترین
میزان زی تودة ریشه نها هاا  2/264±0/197گارم در

زیتودۀ ساقه

رویشگاه کردکاوی وکمتارین میازان آن0/723±/183

نتای تيزیة واریانس مشخص کرد که زیتودة سااقه

گرم مربوط به رویشاگاه رودباارک باود (جادو .)6

نهااا هااا در مباادأهای مختلااف بااا یکاادیگر تفاااوت

نتیية تحقیق دانشمندان نشان میدهد که میزان تاراکم

معنیداری دارند (جدو  .)5زی تودة ساقه نها ها در

و زیتودة ریشه با ارتفاع و قطر نهاا هاا همبساتگی

رویشگاه های کردکوی و چیچاا در نیمارخ شامالی

مثبتی دارد  .در تحقیق انيامگرفته مبدأ بشر نها هاای

بیشتر از رویشگاههای قسطین و رودباارک در نیمارخ

مرباوط باه مناابق جناوبی البارز ،از ارتفااع کمتااری

جنوبی بود .بیشترین میازان زی تاودة سااقه نهاا هاا

برخوردارند و به تب آن تراکم ریشة کمتری دارند کاه

 1/557 ±0/074گرم در رویشگاه کردکوی و کمترین

نتای بهدستآمده با یافتههای محققان همسوست [.]2

میزان آن  0/635±0/078گرم در رویشاگاه رودباارک
بود (جدو  .)6در این تحقیق ،نتای تأثیر مبدأ بشر بر
برخی خصوصیات نها نشان داد که ایان فااکتور بار
کلیة خصوصیات مطالعهشده معنیدار بود .اثر مبدأ بار
زیتودة ساقه نها ها در چهار مبادأ انتخاابشاده باا

زندهماني
نتای تيزیة واریانس نشان داد که زندهماانی نهاا هاا
در مبدأهای مختلف با هم تفااوت معنایداری دارناد
(جدو  .)5درصد زندهمانی نها ها در رویشگاههاای
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کردکااوی و چیچااا در نیماارخ شاامالی بیشااتر از

مانی نها ها بهعلت تفاوت در رویشاگاه و ارتفااع در

رویشگاههای قسطین و رودباارک در نیمارخ جناوبی

مبدأهای مختلف متفاوت است ،مطابقت میکند [.]9

باااود .بیشاااترین درصاااد زنااادهماااانی نهاااا هاااا

بااهنظاار ماایرسااد علاات اینکااه بااشور رویشااگاه

 91/630±0/465درصااد در رویشااگاه کردکااوی و

کردکوی و بهبور کل دو رویشگاه مربوط باه نیمارخ

کمترین میزان آن  78/113±0/469درصد به رویشگاه

شمالی (کردکوی و چیچاا ) دارای بیشاترین مقاادیر

رودبارک تعلق داشات (جادو  .)6در ایان تحقیاق،

این مشخصهها هستند و نها های با کیفیت و شاادابی

نتای تأثیر مبدأ بشر بر برخی خصوصیات نها نشاان

را تولیااد ماایکننااد ،ایاان اساات کااه نیماارخ شاامالی

داد که این فاکتور بر کلیاة خصوصایات مطالعاهشاده

به خصوص رویشگاه کردکوی منطقة کلیماکس بارای

معنیدار بوده است .اثر مبدأ بر زندهماانی نهاا هاا در

این گونه است و در منطقة کلیماکس ورتاوانتارین و

چهار مبدأ انتخابشده با سطز احتما باالیی معنیدار

باکیفیتترین بشور به ثمر میرسند و وایههای ماادری

بوده است .این نتیيه با گازارش دانشامندانی کاه در

بااا تنااة اسااتوانهای و تاااج متقااارن در ایاان رویشااگاه

تحقیقاای چهااار مباادأ مختلااف از گونااة افاارا را در

مشاااهده شااد و از همااه مهاامتاار اقلاایم و شاارایو

شهرستان ساری انتخاب و مشااهده کردناد کاه زناده

رویشگاهی مناسب برای رشد این گونه فراهم است.

جدول  .5آنالیز واریانس اثرهای مبدأ بذر بر صفات مربوط به نهالها

بو ساقه

زیتودة ساقه

زیتودة ریشه

زندهمانی

Df

3

3

3

3

F

21/013

22/464

12/628

7/191

)P)sig

**0/000

**0/000

**0/000

**0/000

** احتما معنیداری در سطز 0/99

*احتما معنیداری در سطز 0/95

 nsعدم معنیداری

جدول  .6مقایسة میانگینهای صفات اندازهگیریشدة نهالهای حاصل از مبدأهای مختلف (براساس روش دانکن)

رویشگاه

بو ساقه (سانتیمتر)

زیتودة ساقه (گرم)

زیتودة ریشه (گرم)

زندهمانی (درصد)

کردکوی

± 0/197 15/690 a

1/557 ±0/074a

2/264 ±0/194a

91/630 ±0/465a

چیچا

0/216 ± 14/448b

093 ±0/ 1/194b

2/045 ±0/212a

84/205 ±0/372ab

قسطین

0/238 ± 13/086c

0/893 ±0/082c

1/344 ±0/134b

82/875 ±0/329ab

رودبارک

0/183 ± 12/156c

0/635 ±0/078c

0/723 ±0/175c

78/113 ±0/445b

حرو

مشابه نشاندهندة عدم معنیداری و حرو

نامشابه نشاندهندة اختال

معنیدار بین میانگینهاست.

تیثیر مبدر بذر بر ی توده و یندهمانی نها ها گونة اور ( )Quercus macrantheraدر نها س ان کن یا در شوا تهران

از برفی دیگر میتوان گفت زندهمانی و شاادابی
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نها ها در چهار مبدأ انتخابشاده باا ساطز احتماا

بیشتر نها ها نشانة سازگاری بیشتر در مقابال شارایو

باالیی معنیدار بوده است .در تحقیق حاضر در ماورد

محیو است و نها های رویشگاه کردکوی باهوضاوح

هر سه صفت بیشترین میانگین در رویشگاه کردکاوی

این سازگاری را در نهالستان تهران نشان دادناد .ولای

از نیمرخ شمالی البرز و کمترین میانگین در رویشاگاه

نها های حاصال از باشرهای رویشاگاههاای نیمارخ

رودبارک از نیمارخ جناوبی باهدسات آماد .بناابراین

جنوبی (قسطین و رودبارک) و به خصوص رویشاگاه

شایسته است در کنار این اصل که برای ورورش نها

رودبارک نسبت به سایر منابق ،رشد کندتری داشاتند

در یك منطقة معین باید از بشور همان منطقه اساتفاده

که میتوان آن را بهعلات کمباود ربوبات و ضاعیف

شود ،به توان و بنیة بشور که حاصل شرایو و کیفیات

بودن خاک رویشگاهها و وایههاای ماادری در نیمارخ

رویشگاه است ،نیز توجاه شاود .باا توجاه باه نتاای

جنوبی و در نتیيه ضاعیف باودن باشر و نهاا هاای

بهدستآمده در این وشوهد ،نها های حاصل از بشور

تولیدی دانست.

مبدأ کردکوی دارای بهترین کیفیات بودناد و توصایه

نتیجهگیری
گونة اوری بهعنوان یك گونة بومی کاندیدی مناساب
برای جنگلکااری در ارتفاعاات البارز اسات .تعیاین
بهترین مناب جم آوری بشر و رویشگاههاای مناساب
از موارد اساسی برح های جنگلکاری است .مطالعات
دانشمندان و محققان علوم جنگل ثابت کرده است که
تفاوت بین وروونانسها به موقعیت اکولاوژیکی آنهاا
ارتباط دارد .در این تحقیق ،نتای تأثیر مبادأ باشر بار
برخی خصوصیات نها نشان داد که ایان فااکتور بار
کلیة خصوصیات مطالعه شده معنیدار بوده است .اثار
مبدأ بر بو ساقه ،زیتودة ساقه و ریشه و زندهماانی

میشود برای ورورش نها های سالم و باا کیفیات در
نهالسااتان مااورد مطالعااه از بااشرهای گونااة اوری
جم آوریشده از بشرهای رویشاگاه کردکاوی کاه از
وایههای مادری با کیفیات ،باا تناة اساتوانهای و تااج
متقارن به ثمر رسیدهاناد ،اساتفاده شاود .شاایان کار
است که ایان نتیياه صارفاً بارای وارورش نهاا در
نهالستان مورد مطالعه و نهالستانهای با شرایو مشاابه
به اثبات رسید و ویشنهاد مایشاود در واشوهدهاای
آینده موفقیات جنگلکااری باه وسایلة باشرهای ایان
وروونانس بررسی شود.

1394  بهار،1  شوارة،68  دورة، مجله مناب طبیعی ایران،نشریه جنگل و فرآوردهها چوب

106

References
[1]. Marvie Mohajer, M.R. (2006). Silviculture, 2th Ed., University of Tehran. 387PP.
[2]. Moetekef Masooleh, S., Rostamie Shahcheraghi, and T. Bonyad, A.E. (2012).The gradian of
Alnus glutinosa and Acer velutinum seedling in Shanderman and Safrabaste forest nursary in
Guilan Provance. Journal of Forest and Wood Products, 65: 97-106.
[3]. Koneshlou, H. (2000). Afforestation in arid regions, Research Institute of Forests and Ranglnd, 514 pp.
[4]. Gwaze, D.P., Byram, T.D., and Raley, E.M. (1997). Performance of Nuttall Oak (Quercus Texana
Buckl.) provenances in the Western Gulf Region. USDA Forest Service Research Note 65:126-137
[5]. Tarleton, M. (1993). A study of native oak provenance. Bachler Project, Department of Forestry
UCD Belfield Dublin 4. Ireland, 59p.
[6]. Tabandeh, A., Tabari, M., Espahbodi, K., and Mirzaie Nadoushan, H. (2006). Seed sources effects on
seedling growth of wild service tree in 3th year after planting. Pajouhesh and Sazandegi, 76: 48-53.
[7]. Yosefzadeh, H. (2007). Eeffect source variation on seed germination and growth Acer velutinum
planted in mountainous nursery. Iranian Journal of Natural Resources, 60(3): 963-970.
[8]. Espahbodi, K., Mirzaie Nadoushan, H., Tabari, M., Akbarinia, M., and Dehghanshouraki, Y.
(2006). Effects of nursury condition on seeds Sorbus torminalis collected from different heights.
Iranian Journal of Natural Resources, 59(1):103-110.
[9]. Tabari, M., Yosef-zadeh, H., Espahbodi, K., and Gholam Jalali, A. (2005). Influence of source
variation on early growth and biomass of Acer velutinum Boiss. in north of Iran. Pajouhesh and
Sazandegi, 73: 189-194.
[10]. Dhanay, C.S., Uniyal, A.K., and Todaria, N.P. (2003). Source variation in Albizia chinensis Mer.
Seed and seedling characteristics. Silvae Genetica, 52: 259-266.
[11]. Hedayati, M. (2001). Evaluation of reforestation in the north of Iran, problems and solutions.
Conference of forests management in the North of Iran. 1:345-369.
[12]. Tuky, O.p., Kumar, N., and Bisht, P.R. (1996). Variation in growth of 3-year old provenance trial
of Albizia lebbek (L.) Benth. in arid India. Silvae Genetic, 45: 31-33.
[13]. Najafi, F., Espahbodi, K., and Ghorbanli, M. (2005). Effects of site conditions and tree
morphology on maple seed physiology. Pajouhesh and Sazandegi, 77: 147-154.
[14]. Mirzanejad, S., Espahbodi, K., Ghorbanli, M., Khavari Nejad, R., and Ghahramani Nejad, F.
(2005). Relation between wild service tree seed physiology and site conditions. Pajouhesh and
Sazandegi, 77: 69-75.
[15]. Hosseini, S.M., Akbarinia, M., Jalali, S.G., Tabari, M., Elmi, M.R., and Rasooli, Y. (2005). The
effect of different light control treatments on height growth, vitality and survival of seedlings of
Cupressus arizonica Green in nurseries. Pajouhesh and Sazandegi, 72:25-31.
[16]. Nielsen, C.N., and Jorgensen, F.V. (2003). Phenology and diameter increment in seedlings of
European beech (Fagus sylvatica L.) as affected by different soil water contents: Variation
between and within provenance. Forest Ecology and Management, 147: 233-249.
[17]. Todaria, N.P., and Negi, A.K. (1995). Effect of elevation and temperature on seed germination of
some Himalyan tree species. Plant Physiology and Biochemistry, 22(2): 178-182.
[18]. Chauhan, S., Negi, A.K., and Todaria, N.P. (1996). Effect of provenance variation and temperature
on seed germination f Alnus nepalensis. Plant Physiology and Biochemistry, 23: 94-95.
[19]. Mosadegh, A. (1995). Silviculture, University of Tehran, 481 PP.

