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 چكيده
هاي مربوط به حفاظت و آنها، با تدوين طرحپراكنش وقعيت مكاني و وضعيت بررسي م شناخت دقيق ذخاير ژنتيكي گياهي، 

 با استفاده از در اين تحقيقرو  اين از. هاي مختلف حفاظتي از اهميت خاصي برخوردار استنگهداري از طريق بكارگيري تكنيك
اي استان مركزي تعيين و رقومي  درختچههاي درختي ومحل و موقعيت پراكنش جغرافيايي گونه  (GPS)يهانجياب  دستگاه موقعيت

رقومي و  Ilwis academicافزار  و نرم (GIS) جغرافيايي مرز كليه مناطق پراكنش در سطح استان با استفاده از سيستم اطالعات. گرديد
اي و درختچه درختي هايفهرست گونه. اقدام گرديدي گون اي و پليهاي نقطهنسبت به تهيه نقشه پراكنش به دو صورت نقشه

دهي، نوع تكثير، نوع مصرف، وضعيت سالمت، آفات و  ي از خصوصيات آنها نظير دوره بذر برخ. تهيه گرديدموجود در استان
بنه،  نظير اي گونه از اين ذخاير درختي و درختچه11در نهايت نسبت به تهيه نقشه پراكنش بيماريها نيز تعيين و ثبت گرديد و 

  موجود امكانات و نيروي انسانيها و اولويتبراساس  گونه مختلف از زالزالك3بادامك، زرشك و  ق، بلوط،داغ، سما خينجوك، قره
اي و در مناطق بسياري به  منطقه از استان مركزي به صورت توده40ها در دهد كه اين گونهنتايج بدست آمده نشان مي. گرديداقدام 

در ادامه سعي شد از طريق ارائه .  از آن به درختچه بادامك اختصاص داردايد كه بخش عمدهنصورت تك درخت پراكنش دار
 .هاي علمي و عملي به منظور حفاظت و صيانت از اين ذخاير ارزشمند ژنتيكي اقدام گرددحل راه

 
 .مركزي، سيستم اطالعات جغرافيايي، استان جغرافيايي پراكنشاي،  درختي و درختچه ژنتيكيذخاير بذر، :هاي كليديواژه

 
  مقدمه

از اعم زيستي به معناي گوناگوني موجودات زنده تنوع 
 ا،ه انواع گياهان و جانوران كوچك و بزرگ تا قارچ

طبق آمار . بيني است ها و ساير موجودات ذره جلبك

 گونه موجود زنده براي 30000موجود ساالنه حدود 
 گونه از جانوران و 5400روند و بيش از  هميشه از بين مي

 در شرايط بحراني و در معرض خطر ي گونه گياه5700
هاي  انقراض هستند كه تا پايان قرن حاضر نيمي از گونه
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موجودات زنده، يعني نيمي از تنوع زيستي زمين را از 
دست خواهيم داد و اين امر در كشورهاي جهان سوم با 

طبق آمار موجود در . سرعت بيشتري در حال وقوع است
در )  گونه454(هاي گياهي  درصد از گونه 5/5كشور ايران 

 برابر مقدار 550باشند كه اين ميزان،  حال انقراض مي
 المللي حفاظت از طبيعت اتحاديه بينبيني شده توسط  پيش

 International Union for ((IUCN) و منابع طبيعي

Conservation of Nature and Natural Resources (ر د
 با بنابراين .)Jalili & Jamzad, 1999(  است2000سال 

 در  آثار و عواقب بسيار زياد كاهش تنوع زيستيتوجه به
ي و غيره و با توجه به يپيشرفت كشاورزي، صنعتي، دارو

توانايي بازآفريني و احياء Ĥوريي فناينكه هيچ 
هايي را كه از دست ها و ژنهاي بزرگ، گونه اكوسيستم

 پرداختن به ذخائر )Anonymus, 1998(اند را ندارد رفته
با از طرفي . توارثي از اهميت خاصي برخوردار است

امنيت غذايي در آينده و امنيت زيستي در اهميت توجه به 
 و يكشوري مانند ايران كه از لحاظ خاستگاه گياهان وحش

باشد و وجود بيش از زراعي در دنيا حائز رتبة اول مي
، موضوع )1379داودي،  مير ( گونة اندميك در ايران1900

اي و اكوسيستمي يا به عبارتي مطالعه تنوع ژنتيكي، گونه
هاي پژوهشي در اين حفاظت از ذخاير توارثي و برنامه

زرافشار و . باشدزمينه، داراي اهميتي دوچندان مي
تنوع ژنتيكي خصوصيات مورفولوژيك ) 1388(همكاران 

  و(.Celtis australis L)برگ و ميوه گونه داغداغان 
تنوع ژنتيكي خصوصيات ) 1385(خاكدامن و همكاران 

 Zizyphus( مختلف عناب  اكوتيپ29 شاخه و برگ

jujuba Mill. (اقليمي و را به دليل اختالف در شرايط 

ساليانه،  دماي رطوبت، ميانگين ازجمله رويشگاه ادافيكي
 .خاك بيان نمودند حاصلخيزي ميزان و خشك فصل طول

 بحث محافل علمي و تحقيقات اگر زماني موضوع مورد
محيطي بر روي كاهش و فرسايش ژن معطوف بود و اگر 

ها و از مدتي بعد از آن موضوع بر روي انقراض گونه
اي معطوف گشت، اينك شرايطي دست رفتن تنوع گونه

بوجود آمده است كه كل اكوسيستم به همراه تمامي اجزا 
چنين  بنابراين در. در معرض تهديد استو عناصر آن 

اي، نسبت ست قبل از هر اقدام و برنامهضروريشرايطي 
ها به شناسايي و ارزيابي آنچه از منابع زيستي كه در عرصه

ن بيش شتانيز با داستان مركزي . م تالش نمايي،باقي مانده
 476مرتعي در قالب جنگلي و  گياهان  گونه از1222از 

 اهميت  گياهي ازيدر زمينه تنوع ژنتيك تيره 74 و جنس
با توجه ). 1380ماسوري،   رنجبر(زيادي برخوردار است 

بررسي   شناخت دقيق ذخاير ژنتيكي گياهي، ،به موارد فوق
موقعيت مكاني و اكولوژيكي آنها، شناخت خصوصيات و 

هاي مربوط به ها همراه با طرحشناسي گونه ريخت
حفاظت و نگهداري اين ذخاير از طريق بكارگيري 

تلف حفاظتي از اهميت خاصي برخوردار هاي مختكنيك
ها نيز يكي از اين ذخاير ژنتيكي درختان و درختچه. است

باشند كه توجه خاصي بايد به آنها مبذول  با ارزش مي
هاي  يسوز سفانه در سالهاي اخير به دليل آتشأمت. گردد

رويه  هاي متناوب، چراي بيپي در پي همراه با خشكسالي
هاي جنگلي و همينطور  دام، آفات و بيماري

هاي غلط و نامناسب، باعث كم شدن ميزان  برداري بهره
آوري طبيعي و در نهايت باعث كمتر شدن مساحت زاد

چنانچه با استفاده  و  گرديده استي گياهي استانهاعرصه
د، در آينده ت قرار نگيرنظهاي مختلف مورد حفااز تكنيك

ن ذخاير زيستي  شاهد از دست دادن ايدنه چندان دور باي
گرچه تاكنون در غالب . گياهي ارزشمند استان باشيم

 بذرهايآوري  هاي مختلف نسبت به جمعها و پروژه طرح
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، ها اقداماتي انجام گرفته است گاه گياهان از اين ذخيره
هاي علمي كافي در اين ليكن به دليل عدم انجام ارزيابي

 كافي نبوده و رسد كه اقدامات انجام شدهزمينه، به نظر مي
 تري در اين زمينههاي عميقنيازمند شناخت و ارزيابي

در ) 1384(پور و همكاران  در همين راستا زاهدي. باشد مي
بررسي پراكنش و خصوصيات رويشگاهي پسته وحشي 

   با سطحي  رويشي  منطقهدر استان مركزي ضمن شناسايي
 دو  ه مربوط ب گون  پلي19  در قالب هكتار 2/2216 معادل
  محدوده  Pistacia atlantica و Pistacia khinjuk  گونه

  كوه(از سطح دريا  متر 1080 از را ها گونه  اين گسترش
  سياه كوه(ر  مت2400تا )   ساوه  در شهرستان  واقع نظركرده

ن همچني. اعالم نمودند)   دليجان  در شهرستان هند واقع 
سنجي   و امكانيابي در مطالعه مكان) 1387(آقاخاني 

هاي طبيعي استان  زارها و جنگل زارها، بيشه توسعه درخت
، IRS و 7لندست اي مركزي با استفاده از تصاوير ماهواره

زارها را برابر با  ها و بيشه مجموع مساحت اين جنگل
 . هكتار شامل تيپ غالب بادامچه اعالم نمود7/15127

 149/5280ا ساوه را با مساحتي برابر بهمچنين شهرستان 
هكتار واجد بيشترين سطح و شهرستان آشتيان را با 

زار و   هكتار كمترين سطح بيشه75/5مساحتي برابر با 
جنگل طبيعي و شهرستان كميجان را فاقد جنگل طبيعي و 

 ازجمله متعدد همچنين بنابر داليل .زار معرفي نمود بيشه

 دام، يچرا نظير، ييها برداريبهره عوامل اقليمي، تغييرات

 در گياه حفظ غيره، و مصنوعي و طبيعي حوادث وقوع

از  يكيبنابراين . كندمي مواجه با مشكل را اصلي رويشگاه
 رويشگاه از خارج در گياهان حفاظت هاي روش مفيدترين

دين ب. است ژن بانك در آنها پالسم ژرم نگهداري ،طبيعي
منظور در اين مطالعه سعي شده ضمن شناسايي، بررسي و 

اي استان مركزي، به  ارزيابي ذخاير درختي و درختچه

هاي علمي و عملي معرفي مناطق پراكنش و ارائه راه حل
به منظور حفاظت و صيانت از اين ذخاير ارزشمند 

 .  شودپرداخته
 

 هامواد و روش
  مورد مطالعه  منطقه  جغرافيايي موقعيت -الف
كتار در  ه2921000 بر   بالغ  با وسعتي  مركزي استان 

 5 و   درجه51 تا   دقيقه58 و   درجه48   جغرافيايي موقعيت
 و   درجه35 تا   دقيقه23 و   درجه33 و   شرقي  طول دقيقه

  مركز اين .)1شكل  ( قرار دارد  شمالي  عرض  دقيقه34
،   محالت  شامل  استان  اين  عمده  نواحيو   شهر اراك استان
 و  ، نوبران مامؤنيه،  ساوه،  يشرق   در جنوب  و نراق دليجان
 در  ، خنداب ، كميجان  وفس ،غربي   و شمال  در شمال خرقان
  ،غربي جنوب در   شازند و آستانه ، و غرب  غرب شمال
 و   تفرش  شهرها و نواحي  و همچنين  در جنوب خمين
 و باشد  مي  مركزي هاي قسمت  در  و فراهان آشتيان

   استان  مهم يها   رود از رودخانه و قم چاي   قره رودخانه
  غربي  در جنوب  آدينه  قله  استان  نقطه ترين مرتفع. هستند

 . دارد  دريا ارتفاع  متر از سطح3390 و  شازند قرار داشته
  غربي   و جنوب  جنوب  اراضي  استان  منطقه ترين  ارتفاع كم

 950 حدود  باشد كه  مي  استان شرقي  در شمال  ساوه دشت
 هكتار از مساحت 1640000.  دارد  دريا ارتفاع متر از سطح

 متر ارتفاع از 1800استان مركزي داراي ارتفاع با بيش از 
% 8/1اين استان ). 1382، پور زاهدي(باشد سطح دريا مي

از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است كه 
هاي داراي چندين حوضه آبخيز اصلي و مهم به نام

.  قره چاي، كوير ميقان، شور، دز و كرخه است ود،قمر
هاي كوچك و بزرگي مانند دشت ساوه، دشت دشت
 دشت اراك، دشت شازند، دشت شراء و دشت  زرند،
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هاي باالي هاي مهم و با پتانسيلخمين نيز از دشت
 قلمرو   ارتفاع بطور خالصه .باشندكشاورزي استان مي

   كاهش شرقي شمال   طرف ه ب غربي جنوب از   مركزي استان
   كاهش  با اين  نيز متناسب  نواحي بارندگي  يابد ميزان مي

 دومارتن   بروش بندي   تقسيم براساس. شود  مي  كم ارتفاع
 7   داراي  مركزي  استان)1384، پور زاهدي(گسترش يافته 

سرد،  سرد، خشك فرا خشك سرد، خشك نيمه(   اقليم نوع
خشك معتدل، خشك معتدل،   نيمهسرد، خشك فرا نيمه

   شادروان  مطالعه براساس .باشد  مي)سرد اي فرا مديترانه
   برآورد از معدل  يك براساس   كه)1375 ( نسب عقيلي
 ، شازند،  از اراك هايي  در قسمت  خاك  حرارت درجه

  انجام آباد ساوه   و غرق  خمين،  و محالت  دليجان، كميجان
   حرارت  درجه معدل (Mesic   حرارتي يم، رژ  است گرديده

  و  ساوه و در مناطقباشد  مي) 7 و بيشتر از 15كمتر از 
 و كمتر از 15بيشتر از  (Thermic   حرارتي خشكرود رژيم

 .   است حاكم)   درجه22
 

 
هاي استان مركزي و جانمايي آن در كشور نقشه شهرستان-1شكل   

 
 هاروش -ب

 توپوگرافي، كاربري :ايه استان شاملهاي پابتدا نقشه
ها  جاده وشناسي، اقليم، خاك، روستاها زمين، زمين

هاي  از گونهفهرستيسپس . آوري و ايجاد شدند جمع
اي موجود در استان از طريق تجربيات درختي و درختچه

كمك مردم محلي و ادارات منابع به قبلي، پرس و جو و 
با ا پيمايش صحرايي و ب. ها تهيه گرديدطبيعي شهرستان

 محل و (GPS)هاني جياب  استفاده از دستگاه موقعيت
هاي ها تعيين و در نقشهموقعيت پراكنش جغرافيايي گونه

گون   وارد شده و نسبت به پلي50000/1رقومي با مقياس 
با توجه به امكانات مالي و . نمودن آنها اقدام گرديد

مان الزم براي پرسنلي در سطح استان و در نظر گرفتن ز
انتخاب و نسبت به  هاي با اولويت بيشترانجام طرح، گونه

گاه  به منظور حفاظت از ذخيرهمطالعه آنها در سطح استان 
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 خصوصيات براساس. اقدام گرديدهاي شناسايي شده گونه
برداري مشخص اقليمي متفاوت استان، مناطقي براي نمونه

ي مختلف در مناطق مشخص شده، پارامترها  وگرديد
برداري، پراكنش   از قبيل نام محل نمونه،اكولوژيكي گونه

، طول و عرض جغرافيايي، ارتفاع، درصد استان  سطحدر
شيب محل نمونه، درجه حرارت، درصد رطوبت نسبي، 
بادهاي غالب منطقه، دامنه سني گونه، وضعيت گونه از 
نظر سالمت، عامل تهديد گونه، اندام مورد استفاده، انواع 

هاي همجوار، بافت خاك، عمق خاك، برداري، گونهبهره
 pH، سنگ مادر، درصد مواد آلي خاك، تيپ ظاهري خاك

 فرم ظاهري، توليد مثل، نوع باروري، دوره بذردهي، خاك،
نوع بذر، جنسيت گل و همينطور پارامترهاي 
مورفولوژيكي درخت از قبيل قطر يقه، شكل يقه، تيپ 

ه برگ، دمبرگ، ساقه، گل ظاهري درخت، مشخصات شاخ
به موازات مطالعات  .گيري گرديدميوه و بذر ثبت و اندازه

ها، بذر درختان نيز در اكولوژيكي و مورفولوژيكي گونه
آوري و بعد از تميز كردن و خشك كردن  زمان مقرر جمع
 همراه با برچسب مخصوص نمونه بذريآنها، مقداري از 

 براي و مراتع كشورسسه تحقيقات جنگلها ؤمبه خود به 
طور نگهداري در بانك ژن  هاي بعدي و همينارزيابي

الزم به ذكر است كه در مناطقي كه . ارسال گرديد
هاي متفاوت، برداري انجام گرديده است، شيب نمونه
هاي جغرافيايي مختلف و ارتفاعات گوناگون، مطابق جهت

 .ها مورد توجه قرار گرفته استبا دستور العمل
 
 جنتاي

با پيمايش صحرايي و كسب اطالعات الزم در 
اي استان، با هاي درختي و درختچهخصوص اكوسيستم

و با استفاده از نقشه محل و موقعيت  GPSاستفاده از 

ها، گون كردن اكوسيستم بندي و پلي، مرزتوپوگرافي
اي استان به هاي درختي و درختچهمهمترين اكوسيستم

 و نقشه پراكنش آنها بدست يگاه شناساي ذخيره20تعداد 
 ها اكثراً در مناطقپراكنش گونه). 2 و شكل 1جدول (آمد 

اي بزرگ و غير قابل دسترس و در مناطق صخره
كوهستاني قرار گرفته و همين امر موجب حفظ 

با توجه به امكانات . ها شده استهاي اين گونه گاه ذخيره
زمان الزم مالي و پرسنلي در سطح استان و در نظر گرفتن 

 شد هاي با اولويت بيشتر انتخاببراي انجام طرح، گونه
ها در  كه اين گونهنتايج بدست آمده نشان داد). 2جدول (

اي و در  منطقه از استان مركزي به صورت توده40
مناطق به صورت تك درخت پراكنش دارد كه بسياري 

 Amygdallus scopariaاي از آن به درختچه بخش عمده
اي  نشان دهنده تنوع گونهكه) 2شكل (ص دارد اختصا

 همچنين مشاهده شد كه پراكنش .باشدنسبتاً خوبي مي
 ،Rhus cororaria ،Amygdallus scopariaهاي گونه

Querqus persica ،Lonicera nummulariifolia ،
Nitraria schoberi،khinjuk Pistacia  و Pistacia 

atlantica هاياكنش گونه و پراي به صورت توده 
Berberis integerrina ،Crataegus Szovitsii ،

Crataegus pseudoheterophylla و Crataegus 

atrosanguinea توضيحات  .اي بودبه صورت نقطه
گيري هاي اندازهگونهشناسي  مربوط به مشخصات گياه

 پارامترهاي براساس. ارائه گرديده است 3جدول شده در 
آوري، خشك كردن،  ، جمع4جدول  ر مندرج داستاندارد

 درختان و بذرهايتميز كردن و نصب برچسب بر روي 
هاي بذري هاي مورد مطالعه انجام و سپس نمونهدرختچه

   .به مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ارسال گرديد
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  استان مركزياي ي درختي و درختچهها  مهمترين اكوسيستم -1جدول 
 عرض جغرافيايي جغرافياييطول  شهرستان مكان رديف

 34°50´ 39°49´ تفرش كوه امجك 1
 34°51´ 49°42´ تفرش كوه سقز 2

 34°46´ 49°56´ تفرش كوه بازرجان 3

 34° ، 47´ 50°3 ´ تفرش  اسماعيل آباد–هاي جمامك كوه 4

 34°54´ 50°4 ´ تفرش هاي مشرف به بند شاه عباسيكوه 5

 35°13´ 50°16 ´ ساوه كوه چرخي 6

 35°07´ 50°30´ ساوه كوه دراز 7

 35°00 50°38´ ساوه كوه نظر كرده 8

 35°11´ 50°46´ ساوه هاي سيدباباغاركوه 9

 35°29´ 50°24´ ساوه كوه آغذي گنگ 10

 34°00 50°14´ اراك دره چكاب 11

 33°52´ 49°27´ شازند ارتفاعات راستوند 12

 33°58´ 50°08´ اراك روستاي لته در 13

 34°16´ 49°47´ اراك كوير ميقان 14

 33°05´ 49°20´ شازند منطقة پاكل 15

 33°45´ 49°05´ شازند درة سماق لو 16

 34°04´ 49°18´ شازند كوه لجور 17

 33°46´ 50°27´ محالت دولستان 18

 34°03´ 50°45´ دليجان منطقه جاسب 19

 34°30´ 50°05´ آشتيان شمال روستاي كرديجان 20
 

 اي مورد مطالعه در استان مركزيهاي درختي و درختچه ليست كليه گونه-2جدول 
       نام علمي                                                نام خانواده نام محلي فرم ظاهري

 .Anacardiacea Rhus coriaria L سماق درختچه

 Rosaceae Cerataegus Zsovitsii A.Pojark  چيرچ-زالزالك درخت
 Rosaceae Cerataegus Pseudoheterophylla A.Pojark  چيرچ-زالزالك درخت
 Rosaceae Creatagous atrosanguinea A.Pojark  چيرچ-زالزالك درخت

 Berberidacea Berberis integerrima Bge زرشك درختچه

 Rosaceae Amygdalus scoparia Spach بادامك درختچه

 Aَnacardiaceae Pistacia atlantica Desf بنه درخت

 Anacardiaceae Pistacia khinjuke Stocks خينجوك درخت

 Fagaceae Quercus brantii Jaub. & Spach بلوط درخت

 Caprifoliaceae Lonicer nummularifolia Jaub. & Spach  شن-پالخور درختچه

 .Zygophyllaceae Nitraria schoberi L قره داغ درختچه
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 اي مطالعه شده در استان مركزيهاي درختي و درختچه نقاط پراكنش گونه-2شكل
 

هاي مورد مطالعه مشخصات گياه شناسي درختان و درختچه-3جدول   

ارتفاع  نوع گونه
)متر(  رويشگاه ميوه گل برگ 

Rhus cororaria 5-1  برگچه15-9 بامركب  
سبز مجتمع و به 
صورت خوشه 

 مخروطي

كوچك شفت و قرمز 
 اي قهوه

لو در شهرستان  دره سماق
شازند و در حد روستاي 

 مالمير و تواندشت

Amygdallus scoparia 6 اي و باريك يا  نيزه
 در اكثر مناطق استان  شكلمرغي تخم درشت و بي دمبرگ قاشقي و باريك

Berberis integerrina 4-1 
ا ي ضوي بياي چمچه

  و پهن،مرغي تخمواژ 
 زدرا

-5ي ها  زرد در خوشه
 متراكم ،يمتر سانتي2

 و پرگل
به صورت پراكنده در  مرغي تخم ،سته

 ارتفاعات استان
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 هاي مورد مطالعه مشخصات گياه شناسي درختان و درختچه-3جدول ادامه 

ارتفاع  نوع گونه
)متر(  رويشگاه ميوه گل برگ 

Querqus persica 10 

 ، ساده،متناوب
 دار دار يا لوب دندانه

ا داراي تقسيمات ي
 عميق

هاي نر آن به صورت  گل
شاتون باريك و آويخته و 
گل ماده منفرد و شاتونهاي 
 كوتاه و كروي و كم گل

هر يك از و ندقه ف
فلسهاي متعدد و به 

هم فشرده محصور در 
  پياله

اي از شهرستان  در منطقه
لكشازند به نام پا  

Lonicera 
nummulariifolia 

 5ارتفاع 
اهي و گ

متجاوز از 
7 

نيمه مدور تا 
 پهن يا مرغي تخم

 مرغي تخم

سفيد يا بندرت صورتي 
 رنگ يا گاهي ارغواني كم

 3-2سته آزاد داراي 
هاي متعدد خانه و دانه

 متمايل به بنفش

بخش كوچكي از منطقه 
لته در جنوب شرقي شهر 

 اراك

Nitraria schoberi 
  تا50/0

1 

 اي  چمچه،پهن دراز
ريك شده در قاعده با

 در انتها بريده يا مدور

 تقريباً بي ،كوچك سفيد
 مجتمع در ،دمگل
هاي دوجانبي  گرزن

 متراكم يا تنك

شفت، قرمز يا 
 تا مرغي تخم ،ارغواني

كروي و مدور با 
ي آويخته ها  دانه

  نوكدار،بيضوي

كوير ميقان در محدوده 
  اراكروستاي داود آباد

Pistacia khinjuk 3 7 تا  

 2-5رد با اي ف شاخه
جفت برگچه گرد و 

 تا كشيده و مرغي تخم
اي كم و  با حاشيه

 دار بيش مژه

 بدون گلبرگ و ،دو پايه
كوچك و مجتمع در 

خوشه ساده و با 
 اي مركب حاشيه

 داراي ، تك دانه،شفت
اي با درون  هسته

برچوبي و پريكارپ 
 معطر

در منطقه كوهستاني ساوه 
 و ارتفاعات دليجان

Pistacia atlantica 4-2  مركب ،خزان كننده 
 اي شانه تك

كوچك، تك جنس و 
دوگانه مجتمع در 

ي ساده يا مركبها  خوشه

شامل يك هسته چربي 
 و تك دانه

به طور پراكنده در سطح 
 كل استان

Crataegus Szovitsii 7 

و دمبرگ دار با ساده 
بافت ريزان با حاشيه 

 و آرايش اي دندانه
متناوب، با شكل سر 

 اي نيزه

 پرچم و 10 گلبرگ و 5
  دانه4 تا 2 گل آذين گرزن

به صورت پراكنده در 
اطراف شهر اراك  و 
 روستاي كرهرود

Crataegus 
pseudoheterophylla 

 تا 5/1
5/2  

 يا مرغي تخمواژ 
 تقريباًً مدور

قرمز يا كمي متمايل به 
 عدد 15 تا 8 هر ،صورتي

 مجتمع در گل آذيني

رسيده آن به رنگ 
وي يك قرمز و محت
 هسته

تفرش و به صورت 
پراكنده در مناطق 

بازرجان، بخش خرازان و 
 روستاي سرآبادان

Crataegus 
atrosanguinea 1 4 تا  

 6 تا 2به طول 
 5/2عرض   ومتر سانتي

 3 داراي ،متر سانتي 5تا 
 لب نوك تيز 7 تا

  باز،آذين پرگل گل
قرمز خوني يا به 

 ،ندرت نارنجي
  دانه4 تا 3 با ،گوشتي

تفرش و به صورت 
پراكنده در مناطق بازرجان، 

روستاي سرآبادان و 
 روستاي كرهرود
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 هاي جنگلي استان مشخصات نمونه بذري درختان و درختچه-4جدول 
  گيري شده پارامترهاي اندازه رديف

 A1 شماره نمونه 1
 Scopariaبادامك  Species گونه  2
 Amygdalusبادام  Genusجنس  3
 Rosaseaرزاسه  Famillyخانواده  4
 16´48°33 غرافياييعرض ج 5
 45´33°50 طول جغرافيايي 6
 2200 ارتفاع محل رويش نمونه 7
 محالت نام منطقه 8
 سالم سالمت نمونه 9
 خشك بياباني سرد اقليم منطقه 10

 شمالي% 25 نوع شيب محل 11

 شني نوع خاك 12

 10/7/83 آوري  زمان جمع 13

  ميزان بذر-شادابي  هم انتخاب پايهعامل م 14

 - آوري كننده  نام جمع 15

 
 ثبح

 موقعيت خاص ژئوبتانيك و اقليمي استان مركزي با
  آنكهبه دليل. اي نسبتاً خوبي است خود داراي تنوع گونه

  هاي گياهي اين استان عمدتاً متعلق به ناحيهرويش
ستان در گرفتن ارقراهمچنين باشد و   توراني مي-ايرانو
هاي البرز و زاگرس داراي سيماي  خوردگي رشته كوه چين

 تنوع گياهي  و همين امر موجب از آب و هوا بودهمتغيري
گرچه بدليل . باال در نقاط مختلف استان گرديده است

شناسي خاص، استان مركزي از  وضعيت اقليمي و زمين
كليماهاي   ميكروامايك سيماي جنگلي برخوردار نيست 

 در مناطق جغرافيايي خاصي از  محدودده و خردپراكن
استان وجود دارد كه بسيار غني از پوشش درختي و 

هاي  مهمترين اكوسيستمعنوان بهاين مناطق . ستايدرختچه
 مبناي هر گونه داي استان بايدرختي و درختچه

برداري  ريزي و مديريت در خصوص حفاظت و بهره برنامه
 هايي مثل با انجام فعاليتفاز اوليهدر و . از آنها قرار گيرد
 تا بتوان در فضايي را فراهم نمودكشي  قرق و حصار

هاي كامل و جامع فازهاي بعدي مطالعه نسبت به ارزيابي
ها ها و اكوسيستمها، گونههمراه با مطالعات اكولوژيكي ژن

ها در داخل  از روش نگهداري از گونههاستفاد .اقدام نمود
 كه (On site or in situ consevation) ودهاي خزيستگاه

 توسط دانشمندان و مراكز و 1970اولين بار در سال 
در ) Brush, 1991(سسات علمي غرب مطرح گرديد ؤم

عنوان راهكار حفاظت از ذخاير درختي و  اين تحقيق به
 در كنار گرچه. گردديشنهاد ميپاي استان و كشور درختچه

 ي در خارج از رويشگاهنگهداراستفاده از روش  آن
(Ex situ)  مورد بايد  تكميل كننده روش فوق عنوان بهنيز

 كل اكوسيستم به در اين روش.  قرار گيرد جديتوجه
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 يها و خويشاوندان وحشها، گونههمراه اجزايش شامل ژن
هاي مهم فرايندعالوه ه ب ها و جوامعآنها، جمعيت

ها،  جمعيتاكولوژيكي از قبيل برقراري جريان ژن بين
از كه ... روابط مختلف صيد و صياد، سازگاري، رقابت و 

باشند مورد حفاظت قرار  تكامل ميفراينداجزاي مهم 
 به ،باشدگيرد و در حقيقت كاملترين شكل حفاظت مي مي

 ها،شرط آنكه مباني اكولوژيكي در خصوص گونه
نحوه حفاظت توسط مدير  ها و اكوسيستم درمعيتج

هاي طبيعي و  و در نوع مديريت در اكوسيستمشناخته شده
كاهش تنوع در سطح . زراعي در نظر گرفته شود

تر يعني در اكوسيستم باعث كاهش تنوع در سطوح پايين
هاي شده، باغ مناطق حفاظت. گرددو ژن نيز مي سطح گونه

وحش، مناطق طبيعي تحقيقاتي  هاي حياتگاههتانيك، پناوب
هاي زنده گياهي حقيقت كلكسيونهاي ملي كه در و پارك

  وبودههايي از اين نوع مديريت  نمونه،و جانوري هستند
 خصوصا زماني كه قدرت و ،باشندبسيار مناسب مي

توانايي تكنولوژي نيز پاسخگوي از دست رفتن تنوع 
اندازه مناطق مورد حفاظت براي اطمينان اما . زيستي نيست

ثر يا ؤمعيت مج(از تعيين تعداد افراد يك جمعيت 
(Effective number كه آن جمعيت بتواند براي مدت 

 يكي از مشكالت اساسي و مورد بحث ،زيادي دوام يابد
  SouleوFrankel  اين روش توسط. باشددر اين روش مي

ييد أبكار گرفته شده و مورد تIUCN ) (1985 و (1981)
نيز  )Ostroumov  )1983 وYablokov ،از طرفي. باشدمي
يايي جغراف هر منطقه فيزيكو% 30دارند كه تقريبا ظهار ميا

 در حد وضعيت طبيعي يا دبزرگ بر روي سياره زمين باي
 خواستار كاهش بنابراين اگر ؛نزديك به آن حفاظت بشود

 زيربه داليل  عدم نزول بالياي طبيعي هستيم ها ونگراني
 :باشدييد ميأنيز اين روش مورد ت

اسي در حفاظت از منابع ژنتيكي      اجزاي كليدي و اس    -
  تواند برداشـت شـده و در خـارج از رويـشگاه           گياهي نمي 

ex situ) (ذخيره گردد. 
ــم در      - ــور دائ ــه ط ــي ب ــد ژنتيك ــابع جدي ــد من تولي
 در  ي زراعي و طبيعـي و بـه روش نگهـداري          ها    يستمساكو

 .باشد  در حال اتفاق افتادن مي(in situ) داخل رويشگاه

ها در داخل رويشگاه خود     ظت گونه نگهداري و حفا   -
 عنوان بهو   ex situهاي ژنبراي بانكپشتيبان  يك عنوان به

ن كـشاورزي و ژنتيـك      ايك آزمايشگاه زنده بـراي محققـ      
 .باشد مي

ــ - ــشويق   ناي ــت و ت ــورد حماي ــداري م  روش نگه
  .باشدكنوانسيون تنوع زيستي مي

يي با شناسا )1995(و همكاران  Graudalدر اين راستا 
گاه جنگلي، حفاظت از ذخاير ژنتيكي درختان  ذخيره600

 گونه در دانمارك را با روش حفاظتي 75هاي و درختچه
in situ و ex situ انجام دادند و بيان كردند كه در 
هاي بومي و در حفظ گونه  در كناريدهاي مديريتي با برنامه

 .ها نيز توجه ويژه گرددمعرض خطر، به كاشت ساير گونه
هركـدام   نشان داد كه     دست آمده ج ب در اين تحقيق نتاي   

هاي منحـصر     داراي شرايط و ويژگي     مطالعه شده  از مناطق 
 . اند  بشرح زير بودهبفردي
هـاي    درختان و درختچـه    فراواني  و  تنوع ،قدمت -الف
شهرسـتان   منطقه كرديجـان   بويژه پسته وحشي در      جنگلي
ي و خـصوصيات     شناساي ها    كند كه گونه    ايجاب مي  آشتيان

ـ     و ارزيابي شود    هااكولوژيكي آن  عنـوان يـك     هاين منطقـه ب
گاه ژني در رويـشگاه طبيعـي مـورد حفاظـت قـرار              ذخيره
هنـد در    ي جانوري منطقه كـوه سـياه      ها    گونه ًاضمن .بگيرد

العبـور در     ارتفاعات صعب   و ي دليجان و نراق   ها    شهرستان
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  و ي حفاظتي نزديكي غار بسيار زيباي چاله نخجير با كاربر       
 .اداره شودتوريسم 
  در روستاي فرك شهرستان تفرش     منطقه كوه سقز   -ب

خـالص  پـسته وحـشي      هـاي فـراوان   وجود پايـه   به لحاظ 
)Pistacia atlantica(  همچنـين  . مورد حمايت قرار گيـرد

 سـايت تحقيقـات     عنـوان   بـه  گـردد ايـن منطقـه       توصيه مي 
 پـسته وحـشي در     و كلكـسيون زنـده        ترويجي  و آموزشي

  . قرق و حفاظت قرار گيردتحتسطح استان 
  در شرق شهرستان ساوه    كرده  نظر  كوه عيوس منطقه -ج

هـاي جنگلـي در      تنوع بسيار باالي درختـان و درختچـه        از
شود   پيشنهاد مي بنابراينباشد     برخوردار مي  هاي بياباني پهنه

هـاي  سـازمان از طريق    امرويه د  چراي بي  براي ممانعت از  
  .حفاظت قرار گيردو مورد   شدهي حصاركشمسئول
 كـوه   حـوالي   در شهرستان تفرش در   منطقه ديگري    -د

 وجـود   ،شناسـي   سـاختار خـاص زمـين     بـه لحـاظ      امجك
منـاطق  همچنـين      و هاي بزرگ وغير قابل دسـترس     صخره

همچنـين  . دتواند مورد توجه قرار گير      ع مي يوس كوهستاني
رسـتان   در شه كوه لجور   و كوه پلنگ در ساوه،     كوه چرخي 

شازند، منطقه دولستان و دشت موته در شهرستان محالت         
ــه در جنــوب شــرقي   و دليجــان و همــين طــور منطقــه لت

ــا و  ســيماي طبيعــي ازشهرســتان اراك ي برخــوردار يزيب
ــه ح ،هــستند ــاز ب ــدين لحــاظ ني ــدف ب . اظــت جــدي دارن
 استفاده در   براي مناطق مذكور  شود  اين پيشنهاد مي    بر  عالوه

 . دن توجه قرار گيرمورديز ن صنعت گردشگري
 پراكنش منابع طبيعي وسعتا عنايت به اينكه   بدر پايان   

ي جنگلـي گـسترده اسـت       هـا     درختچـه  ويژه درختـان و    هب
كيفيـت ذخـاير     ارزيابي دقيـق و علمـي كميـت و         بنابراين
شـود  پيـشنهاد مـي    كار مـشكلي بـوده و       اين استان  گياهي
ــذرها ــدامب ــاير ان ــامي در  و س ــشي تم ــاي روي ــان و ه خت

هـاي  آوري و با استفاده از روش     هاي جنگلي جمع   درختچه
 )Ex Situ( طبيعـي  خارج از رويـشگاه  درحفاظتي مختلف

  مورد حفاظت و ارزيابي    مرحلهچندين    در پشتيبان عنوان  به
ــد  ــرار بگيرن ــا روش ق ــا  و ب ــاريه ــفات   ي آم ــه ص رابط

  . بررسي گردد در آنهامورفولوژيك و اكولوژيك
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Abstract 

Recognition of plant genetic resources, investigation of ecological and morphological 
conditions, and determination of geographical position of the plant species as well as 
implementation of research projects on conservation and protection of these resources with the 
use of different conservation techniques seem to have a special importance. In this research, 
geographical position and distribution of the trees and shrubs of Markazi province were 
determined with GPS and recorded in digital map as a segment with 1/50000 scale and then 
polygonized. Geographic information system (GIS) and ilwis academic software were applied 
on mapping the trees and shrubs species distribution with two types of polygon and point maps. 
All trees and shrubs of the province were listed. Several characteristics of the trees and shrubs 
species such as seed production term, multiplication, utilization, health, pest and disease were 
determined and registered. Finally, geographical distribution of 11 tree and shrub species were 
determined and mapped based on their priorities, as: Pistacia atlantica, Pistacia khinjuke, 
Nitraria shobiri, Rus cororaria, Quercus persica, Amygdalus scoparia, Lonicer 
Nummulariifolia, Berberris Integrrima, Cerataegus Zsovitsii, Cerataegus Pseudoheterophylla, 
Creatagous Atrosanguinea. The results showed that trees and shrubs are crowded in 40 
geographical areas and distributed individually in various and many parts of the Lorestan forest 
regions and among them most of the area is covered by Amygdalus scoparia species.  

 
Key words: Trees and shrubs genetic resources, Geographical distribution, GIS (Geographical 
Information System), Markazi province.  

 


