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  ده يچك

 وامچك باشد،مي فرعي محصول عنوانبه برداريبهره ارزش داراي كه زاگرس ايدرختچه هايگونه مهمترين از يكي
)Amygdalus arabica Olivier( هايپايه از بردارينمونه با بختياري و چهارمحال بسكره منطقه هايجنگل در رو پيش پژوهش. است 

 بر جغرافيايي جهت اثر بررسي براي. شد انجام تصادفي صورت بهو  متر چهار تا نيم از تاج قطري  طبقه هشت در كافي دهيبذر با سالم
 پنج تعداد قطري  طبقه هر در. شدند آوريجمع جداگانه طور هب جنوبي و شمالي يعني رويشگاه اصلي جهت دو از هانمونه ،توليد بذر

 قطورترين قطر و جست تعداد ارتفاع، تاج،هم  بر عمود قطر دو شامل كيفي و كمي هاي ويژگي ثبت ضمن وشد  انتخاب درختچه اصله
 از پس. شد منتقل آزمايشگاه به بذر وزن و اندازه هايشاخص گيرياندازه براي و آوريجمع توليدي بذر تمامي بن، محل در جست
 جهت بين رابطه و بذر اندازه و توليد ميزان درختچه، رويشي هاي ويژگي شامل ها داده وتحليل تجزيه براي ها،داده بودن نرمال آزمون

 انجام دانكن آزمون با هاميانگين مقايسه واستفاده شد  SAS آماري افزارنرم با هاداده واريانس تجزيه از تاج قطري طبقه و جغرافيايي
 درصد 99اطمينان  سطح در بذر توليد ميزان و درخت ارتفاع جست، قطورترين قطر با تاج قطري هطبق رابطه كه داد نشان نتايج. شد

 از آمده دست به درآمدتوان گفت  درمجموع مي. شد برآورد سال درتن  4/12 رويشگاه كل در بادام بذر توليد پتانسيل. است دارمعني
   .باشد داشته محلي افراد معاش امرار در ثريؤم نقش تواندمي بذر توليد

      
   .، وامچكفرعي چهارمحال و بختياري، محصول ،جغرافيايي تجه :يديكل هايواژه

  
 مقدمه

 مطرح چوب توليد ازنظر اگرچه زاگرس هايجنگل
 و آب منابع حفاظت زيستي، محيط جنبه از اما نيستند،
 نقش فرعي محصوالت توليد و وحش  حيات پناهگاه خاك،

 اين ساكنان معيشت و اكوسيستم پايداري در انكارناپذيري
 اما، )Hamzeh-Pour et al., 2005( كنندمي ايفا مناطق

 دليل به كه مردم شديد دخالت و عرصه اين گستردگي
 مايحتاج مينأت زمينه در خصوص هب آنها شديد وابستگي

 انجام هادام تعليف و سوخت غذا، تهيه منظور به زندگي اوليه
 با زاگرس هايجنگل سطح كه است شده باعث ،گيردمي

 فراوان كيفي و كمي هايتخريب معرض در زمان گذشت
 معرفي و جنگلي مناطق بالقوه توان از استفاده. گيرد قرار
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 در ثريؤم نقش تواندمي آنها فرعي محصوالت توليد توان
 زاگرس هايجنگل توسعه و حفاظت براي الزم انگيزه ايجاد
 منظور به بومي هايگونه از استفاده همچنين. باشد داشته
 مناسبترين و پايدارترين از يكي هاجنگل سازي غني و احياء
 آيد مي شمار به آنها كيفي و كمي سطح افزايش براي هاروش
 بلوط، مانند هاييگونه از استفاده با توانمي منطقه به بسته كه
   .كرد اقدام زالزالك و بادام انواع بنه،

 ژنتيكي تنوع و وسيع اكولوژيك دامنه با وحشي بادام
  سازيغني و احياء براي مناسب هايگونه جزو زياد

 Jahanbazi Goujani( شودمي محسوب زاگرس هايجنگل

et al., 2006b.( گستره بادام هايگونه وحشي هايودهت 
   نشان را مورفولوژيكي و جغرافيايي هاي فرم از وسيعي

 جنوب و زيمرك آسياي هايقسمت سرتاسر در كه دهندمي
 .)Kester & Gradziel, 1996( هستند پراكنده آن غربي 

 كه است ايران هايرستني ترين باارزش از يكي بادام جنس
 و شرق مركز، در توراني - ايران منطقه كوهستاني بخش در

 وجود دنيا در كه بادام گونه 36 از. دارد پراكنش كشور غرب
 گونه 12 و است شده شناسايي ايران در آن گونه 32 ،دارد
 ;Sabeti, 1994 ( است شده ديده مركزي زاگرس منطقه در

Mozaffarian, 2003; Safari, 2013 .(   
 وحشي بادام بذر توليد توان از برداريبهره مورددر

 نه )Amygdalus arabica Olivier( وامچك گونه ويژه به
 نشده انجام پژوهشي كشور، مناطق ساير در نه و زاگرس در

 توليد ميزان زمينه در محدودي هاي پژوهش حال اين با. است
 توسط بنه مانند جنگلي هايگونه برخي اقتصادي ارزش و

Jahanbazi Goujani همكاران و )a2006(، و اخته غالذ 
 شده انجام )2011( همكاران و  Ghanbariتوسط فندق
 انجامپژوهش  چندين بادام هايجنبه ساير درمورد اما ،است
 در) 2008( همكاران و Salarian مثال عنوان به. است شده

 به بختياري و چهارمحال استان بسكره جنگلي رويشگاه
 اين به و اند پرداخته بادامك رويشگاهي نيازهاي بررسي
 در يمهم بسيار عامل جغرافيايي جهت كه اندرسيده نتيجه

 تمام شمال جهت در كه طوري به ،است گونه اين پراكنش
 به نسبت تريمطلوب بسيار وضعيت گياه رويشي هاي ويژگي

 همكاران و Jahanbazi Goujani .دارد ها جهت ساير
 چهار خشكي و شوري به مقاومت بررسي به نيز) 2014(

 و ندپرداخت مذكور رويشگاه در وامچك ازجمله بادام گونه
 داراي ديگر گونه سه از وامچك كه رسيدند نتيجه اين به

  .    است خشكي و شوري به نسبت بيشتري مقاومت
Madam رفتارهاي بررسي به) 2011( همكاران و 
 و A. scoparia، A. eburnean بادام گونه سه فيزيولوژيكي

A. elaegnifolia نتيجه اين به و ندپرداخت فارس استان در 
 به مربوط ساقه به ريشه توده يز نسبت بيشترين كه رسيدند

A. scoparia گونه اين بيشتر سازگاري دهنده نشان كه است 
 همچنين آنها. است انساني اختالالت ساير و خشكي به

 اختصاص نسبت به مربوط رفتارهاي كه گرفتند نتيجه
 آن خود به منحصر گونه هر براي ساقه يا ريشه به توده يز

  .نيست مقايسه قابل و است گونه
 در بسكره جنگل توان برآورد رو پيش پژوهش از هدف

گونه  بذر توليد زمينه در بختياري و چهارمحال استان
 نشينان جنگل زندگي براي آن اقتصادي ارزش و وامچك
 و وامچك بذر توليد ميزان توانمي بررسي اين با. است

. كرد تعيين را رويشگاه و درخت مشخصات با آن ارتباط
 از آمده دست به درآمد نقش و اقتصادي ارزش همچنين

 بهينه مديريت و منطقه مردم اقتصاد در بادام بذر آوري جمع
 .خواهد بود بررسيقابل  منطقه جنگلي منابع

  
 هامواد و روش

 چهارمحال استان بسكره بادام رويشگاه در پژوهش اين
 كيلومتري 60 در واقع هكتار 7/506 مساحت با بختياري و

 با شهركرد غرب  جنوب كيلومتري 110 و بروجن جنوب
 تا ثانيه 8/9 و دقيقه 10 و درجه 51 جغرافيايي مختصات

 31 و شرقي طول  ثانيه 37/42 و دقيقه 12 و درجه 51
 و دقيقه 35 و درجه 31 تا ثانيه 89/58 و دقيقه 32و درجه

 اقليم). 1 شكل( است شده انجام شمالي عرض ثانيه 7/45
 قيس امام هواشناسي ايستگاه هاي داده مطابق منطقه

 بارندگي ميانگين با خشك و گرم ،)ايستگاه ترين نزديك(
 درجه 4/10 ساالنه دماي ميانگين و متر ميلي 9/584 ساالنه
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 تنگرس، سياه انجير، ارس، گياهي هايگونه. است گراد سانتي
 و دافنه پالخور، بلوط، زالزالك، وحشي، گالبي بنه، بيد،

 جامعه اين هايگونه ديگر از علفي و ايبوته هايگونه انواع
  . ).Jahanbazi Goujani et al,2014 ( هستند گياهي

 

  
   در استان چهارمحال و بختياري  مطالعه مورد محدوده موقعيت -1 شكل

  
   شناسي وامچك مشخصات گياه

 و هاايگوجه تيرهزير سرخيان،گل خانواده از وامچك
 و برگبي بادام هاينام با بادام گونه اين. است بادام جنس
 ارتفاع به ايدرختچه كه شودمي شناخته نيز طاووسي بادام
 بدون راست، ايتركه متعدد، هايچهشاخه با متر، دو و نيم تا

. است برگ بدون مسن هاي پايه در و رنگ سبز كرك،
 متر،ميلي هفت تا عرض به و متر ميلي 40 تا طول به هابرگ
 يا منقاردار قاشقي، - خطي اي اينيزهسر -خطي صورت به

 دو و اياره دندانه - ايكنگره لبه ممتد، قاعده با دار،نوك
 17تا  15 قطر به هاگل. هستند كرك بدون و سبز سطح
 هايگلبرگ و دمگل بدون تقريباً يا دمگل بدون متر،ميلي
 مرغي  تخم اي كروي شفت هاميوه. هستند قرمز به مايل سفيد
 ابتدا تيز، نوك يا دارنوك فشرده، كمي متر،ميلي 20 تا طول به
 ايقهوه هسته ،كرك بدون سرانجام و خاكستري هايكرك با
 كوتاه شياري با قاعده نزديك گاهي مشخص، زوركي ناو با

  ).Mozaffarian, 2003( شودمي ديده نامشخص و
  پژوهشروش 

 جنوبي و شمالي اصلي جهت دو داراي بسكره رويشگاه
 در وحشي بادام فرد به منحصر هايرويشگاه از يكي و

 جهت اثر بررسي براي. است بختياري و چهارمحال استان
 وامچك، بذر توليد ميزان بر تاج قطري هطبق و جغرافيايي

 شامل هطبق هشت به تاج قطر ازنظر درختان بنديهطبق ابتدا
 در. انجام شد متر و چهار 5/3، سه، 5/2دو،   ،5/1  يك،  ،نيم

 حد در ،تير اوايل تا خرداد اواخر در بادام بذر رسيدن زمان
 از جلوگيري( جغرافيايي جهت دو در رويشگاه ارتفاع مياني
 گردشي، جنگل ضمن ،)دريا سطح از ارتفاع اثر عدم

 مردم توسط كه كافي بذر داراي و شاداب بادام هايدرختچه
 قطري هايهطبق در ،بودند نگرفته قرار برداريبهره مورد

طور تصادفي  به هطبق هر در اصله پنج تعداد به قيدشده
 نمونه هاي پايه كمي هاي داده برداشت ضمن. شدند انتخاب
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 و درختچه ارتفاع ،يقه محل در جست قطورترين قطر شامل
 براي كدبندي ضمن و آوريجمع بذرها كليه جست، تعداد
 كردن جدا از پس. شدند منتقل آزمايشگاه به هابررسي ساير

 خشك و تر وزن و خشك و تر دانه100 وزن بذرها، پوست
  . شد گيرياندازه بذرها كل

      روش از هاداده بودننرمال بررسي براي
 جغرافيايي جهت اثر بررسي براي و سميرنوف-كولموگروف

 از شده بررسي هايشاخص بر تاج قطري هطبق و
 SAS افزارنرم با فاكتوريل آزمايش قالب در واريانس تجزيه
دامنهچند آزمون از هاداده ميانگين مقايسه براي. شد استفاده

  . شد استفاده درصد 99 و 95 اطمينان سطوح دراي دانكن 
  

  

 جينتا
 وزن هايشاخص بر تاج قطري طبقه و جغرافيايي جهت اثر
  بذر

 جغرافيايي جهت اثر كه داد نشان هاداده واريانس تجزيه
 خشك و تر وزن شامل بذر وزن هايشاخص تمام بر

 دار معني گونه اين بذر توليد كل خشك و تر وزن و دانه100
 و تر  وزن فقط ،تاج قطري هايطبقه بين در همچنين. نبود

 سطح در پژوهش مورد هايپايه بذر كل توليد خشك
 فقط نيز تكرارها بين در. شد دارمعني درصد 99اطمينان 
 99اطمينان  سطح در بذر دانه100 خشك وزن شاخص
 در جغرافيايي جهت متقابل اثر همچنين. بود دارمعني درصد
   بذر دانهصد خشك و تر  وزن بر تاج قطري هاي طبقه
   .)1 جدول( شد دارمعني

  
    بذر وزن هايشاخص واريانس تجزيه - 1 جدول

 تغييرات منابع
 مربعاتميانگين

 بذر كل وزن بذر كلتر وزن دانه100خشكوزن دانه100تروزن آزاديدرجه

 ns 19/1301 **91/967 ns 20/1132 ns 89/799 4  تكرار

 ns 49/30 ns72/201 ns26/7075 ns49/9975 1 جغرافيايي جهت

 ns 07/179 ns 98/135 **30154749 **34/121205 4 تاج قطري طبقه

 ns 57/13001 ns 25/7476 24/685 ** 69/1315** 4 تاج قطري طبقه × جهت

 02/1175 75/2121 001/267 96/494 36 خطا
     يدارمعنيعدم  ns؛ درصد 99در سطح اطمينان  دار معني **

  
  بذر وزن هايشاخص ميانگين مقايسه

 هايطبقه بين در بذر وزن هايشاخص ميانگين مقايسه
 دانه100 خشك و تر وزن كه داد نشان تاج مختلف قطري
 ازنظر تاج، قطري  طبقه افزايش با وزن افزايش با وجود بذر

 و تر  وزن ،مقابل در. نبود دارمعني اختالف داراي آماري
 روند تاج قطر افزايش با گونه اين توليدي بذر كل خشك

 متر چهار و دو قطري طبقه كهطوريبه داد، نشان افزايشي
 وزن بيشترين و كمترين گرم 99/402 و 74/66 با ترتيب به
 درخصوص .دادند اختصاص خود به را توليدي بذر كل تر

 طبقه و گرم 55 حدود با متر دو قطري طبقه نيز خشك   وزن
 و كمترين ،بذر گرم 350 توليد تقريبي با متر چهار قطري

  ).3 و 2هاي  جدول( داشتند را توليدي بذر ميزان بيشترين
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   دانكن آزمون از استفاده با جهت دو در معيار انحراف و بذر وزن هايشاخص ميانگين مقايسه - 2 جدول

 تعداد *سطح تيمار
   دانه100تر وزن

 )گرم(

 دانه100خشك وزن
 )گرم(

   بذر كل تر وزن
 )گرم(

   بذر كل  وزن
 )گرم(

جهت 
 جغرافيايي

 a52/4±14/65 a75/3±786/55 a93/22±85/229 a013/0±295/197 25 شمالي

 a27/5±58/63 a71/3±768/51 a96/26±06/206 b01/0±045/169 25 جنوبي
در سـطح   هـا دار بـين ميـانگين  اختالف آمـاري معنـي   عدم دهنده نشان يكسانها حروف ستوندر هر يك از . نبودند برداشت قابل بذر زانيمي دارا متر دو از كمتر تاج قطر باي هاهيپا *

 .درصد است 95 اطمينان

  
   دانكنآزمون  از استفاده با تاجقطر  مختلف طبقات در معيار انحراف و بذر وزن هايشاخص ميانگين مقايسه - 3 جدول

 )گرم( دانه100تر وزن تعداد *سطح تيمار
 دانه100خشك وزن

 )گرم(

   بذر كل تر وزن
 )گرم(

   بذر كل  وزن
 )گرم(

 طبقه قطري
 تاج

2 10a20/10±138/58a78/7±994/50d59/9±74/66 d66/7±06/55 
5/2 10 a85/9±605/63 a95/6±253/50 c15/19±91/166 c18±60/133 

3 10 a38/6±560/65 a54/4±429/55 c12/25±62/194 c31/19±95/158 
5/3 10 38/7±572/64 a a26/6±890/52 b65/12±52/258 b37/7±39/218 

4 10 915/69  22/4±  a 319/59  69/3±   a 99/402  47/17± a 86/349  75/11± a 

در سـطح   هـا دار بـين ميـانگين  اختالف آمـاري معنـي   عدم دهنده نشان يكسانها حروف در هر يك از ستون. نبودند برداشت قابل بذر زانيمي دارا متر دو از كمتر تاج قطر باي ها هيپا *
 .درصد است 95 اطمينان

  
 اندازه هايشاخص بر تاج قطري طبقه و جغرافيايي جهت اثر
  بذر

 هايشاخص از آمده دست به هايداده واريانس تجزيه
 از هيچيك بر جغرافيايي جهت كه داد نشان بذر اندازه

 عرض وبذر  طول ،بذر قطر شامل بذر اندازه هاي شاخص

     تكرارها، بين در. شتندا داريمعني اثر وامچك بذر
 در جغرافيايي جهت متقابل اثر و تاج قطري هايطبقه
فاوت ت هيچ بذر اندازه هايشاخص نيز تاج قطري هاي طبقه
   ).4 جدول( نداشتند داريمعني

  
  بذر اندازه شاخص واريانس تجزيه - 4 جدول

 مربعات ميانگين تغييرات منابع

 بذر عرض  بذر طول  بذر قطر آزادي درجه

 ns00234/0 ns0296/0 ns00878/0 4 تكرار

 ns 0008/0 ns0677/0 ns 00304/0 1 جغرافيايي جهت

 ns 00081/0 ns 00797/0 ns 00641/0 4 تاج قطري طبقه

 ns 00115/0 ns 0351/0 ns 00947/0 4 تاج قطري طبقه× جهت

 00912/0 0249/0 00289/0 36 خطا
ns  يدارمعنيعدم  
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  بذر اندازه هايشاخص ميانگين مقايسه
 شد مشخص دانكن ميانگين مقايسه آزمون از استفاده با
 طبقه افزايش با قطر افزايش رغم بهوامچك  بذر قطر كه

. نيست دارمعني اختالف داراي آماري ازنظر تاج، قطري
 روند تاج قطري طبقه افزايش با بذر طول شاخص ،درمقابل
 متر چهار و دو قطري طبقه كهطوريبه ،داد نشان كاهشي

 طول كمترين و بيشترين گرم 198/1 و 264/1 با ترتيب به
 عرض شاخص خصوص در .دادند اختصاص خود به را بذر
 روندي با متر چهار قطري طبقه تا متر دو قطري طبقه از بذر
 نيز داريمعني اختالف كه رفت پيش ثابت طور تقريبي به

 بين داريمعني تفاوت كلي طور به درواقع. نداشت
  ).6و 5 هاي جدول( نشد مشاهده بذر اندازه هاي شاخص

  
  دانكن آزمون از استفاده با جغرافيايي جهت دو در معيارفاانحر و بذر اندازه ميانگين مقايسه - 5 جدول

 )مترسانتي( بذر عرض )مترسانتي( بذر طول )مترسانتي( بذر قطر تعداد *سطح تيمار

 a009/0±46480/0 a031/0±20720/1 a018/0±73800/0 25 شمالي  جهت جغرافيايي

 a01/0±45680/0 a031/0±28080/1 a019/0±72240/0 25 جنوبي
در سـطح   هـا دار بـين ميـانگين  اختالف آمـاري معنـي   عدم دهنده نشان يكسانها حروف در هر يك از ستون. نبودند برداشت قابل بذر زانيمي دارا متر دو از كمتر تاج قطر باي ها هيپا *

 .درصد است 95 اطمينان

  
 دانكن آزمون از استفاده با تاج قطري طبقات در معيارفاانحر و بذر اندازه ميانگين مقايسه - 6 جدول

 )مترسانتي( بذر عرض )مترسانتي( بذر طول )مترسانتي( بذر قطر تعداد *سطح تيمار

  تاج قطري طبقه

2 10 a015/0±445/0 a05/0±264/1 a03/0±7/0 

5/2 10 a012/0±464/0 a064/0±265/1 a038/0±745/0 

3 10 a013/0±467/0 a 064/0±257/1 a021/0±71/0 

5/3 10 a019/0±462/0 a022/0±236/1 a034/0±762/0 

4 10 a018/0±466/0 a046/0±198/1 a019/0±734/0 
در سـطح   هـا ميـانگين دار بـين  اختالف آمـاري معنـي   عدم دهنده نشان يكسانها حروف در هر يك از ستون. نبودند برداشت قابل بذر زانيمي دارا متر دو از كمتر تاج قطر باي ها هيپا *

 .درصد است 95 اطمينان

  
 بر تاج قطري طبقه و جغرافيايي جهت اثر واريانس تجزيه

   درخت مشخصات
 جغرافيايي جهت اثر كه داد نشان هاداده واريانس تجزيه

 و جست تعداد ارتفاع، شامل درخت مشخصات تمامي بر
 در همچنين. نبود دارمعني گونه اين جست قطورترين قطر
 مورد هايپايه جست تعداد فقط تاج قطري هايطبقه بين

 قطر و ارتفاع هايشاخص اما ،نشد دارمعني پژوهش
. بود دارمعني درصد 99اطمينان  سطح در جست قطورترين

 اثر. نشد دارمعني هاشاخص از كدام هيچ نيز تكرارها بين در
 ازنظر نيز تاج قطري هاي طبقه در جغرافيايي جهت متقابل

 ارتفاع، هايشاخص بين در را داريمعني اختالف آماري
  ).7 جدول( نداد نشان جست قطورترين قطر و جست تعداد

   درختكمي  مشخصات هايميانگين مقايسه
 رويشگاه در وامچككمي  مشخصات ميانگين مقايسه

 تاج، مختلف قطري هايطبقه بين در كه داد نشان بسكره
 روند قطري، طبقه افزايش با جست قطورترين قطر و ارتفاع

. بود دارمعني اختالف داراي آماري ازنظر و داشت افزايشي
    ،يافت كاهش تاج قطر افزايش با جست تعداد ،درمقابل

 و 25 با ترتيب به متر چهار و 5/0 قطري طبقه كهطوريبه
 اختصاص خود به را جست تعداد بيشترين و كمترينعدد  17
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  ).9 و 8 هاي جدول( دادند
  

  رويشگاه هايشاخص واريانس تجزيه - 7 جدول

 تغييرات منابع
 مربعات ميانگين

 جست قطورترين قطر جست تعداد ارتفاع آزادي درجه

 ns16607/0 ns893/44 ns001/2 4 تكرار

 ns09180/0 ns05/48 ns872/3 1 جغرافيايي جهت

 ns914/203 **288/83 90800/4 ** 7 تاج قطري هطبق

 ns 2363/0 ns821/112 ns639/2 7 تاج قطري هطبق× جهت

 532/3 107/84 09677/0 60 خطا
     داريعدم معني ns؛ درصد 99در سطح اطمينان  دار معني **

  
  دانكن آزمون از استفاده با جغرافيايي جهت دو در كمي هايشاخص معيار انحراف و ميانگين مقايسه - 8 جدول

)متر سانتي( جست قطورترين قطر جست تعداد  )متر(ارتفاع تعداد تيمار سطح
35/4  511/0± a 67/20  ± 66/1 a 11/0±819/1 a 40 جغرافيايي جهت شمالي  79/4  51/0± a 12/19  41/1± a 11/0±88/1 a 40  جنوبي

 .درصد است 95 در سطح اطمينان هادار بين ميانگيناختالف آماري معني عدم دهنده نشان يكسانها حروف يك از ستون در هر

  
 دانكن آزمون از استفاده با تاج قطري طبقات در كمي هايشاخص معيار انحراف و ميانگين مقايسه - 9 جدول

 تيمار سطح تعداد )متر(ارتفاع جست تعداد )متر سانتي( جست قطورترين قطر

83/0  16/0± d 200/24  16/5± ab d055/0±75/0 10 5/0 

 تاج قطري طبقه

1 181/0± d 19/3±100/28 a d041/0±98/0 10 1 

3300/2  ± 643/0 d 20 83/1± abc c102/0±5080/1 10 5/1 
c67/0±45/4 60/20  94/2± abc b091/0/0±8950/1 10 2 

55/6  529/0± ab 500/15  95/1/0± c 2850/2  105/0± a 10 5/2 

454/0±79/5 bc 400/19  40/2± bc 54/2  122/0± a 10 3 

49/7  649/0± a 800/14  94/1± c 41/2  142/0± a 10 5/3 

12/8  924/0± a 600/16  26/2± bc 459/2  145/0± a 10 4 

 .درصد است 95 اطميناندر سطح ها دار بين ميانگيناختالف آماري معني وجود دهنده نشان متفاوتها حروف در هر يك از ستون

  
   رويشگاه در بذر توليد ميزان برآورد

 درمجموعكه شود مشاهده مي 10 با توجه به جدول 
بذر وامچك در يك ) تن 4/12معادل (كيلوگرم  3/12397

هكتار قابل برداشت  7/506دوره توليد از سطحي معادل 

را نشان هاي اين منطقه  جنگلاست كه درواقع توان توليد 
نامه از دو روستاي  كه از طريق پرسش هايي داده. دهد مي

زمان نشان داد كه در  ،دست آمد هگير بدوراهان و گوشه
صورت خشك با ارزش  بذر اين درخت به انجام پژوهش،
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البته مردم . دشوريال خريدوفروش مي 20000هر كيلو 
 مربوط به ند كه خريدوفروش بذر وامچك منطقه معتقد

اكنون فقط در حد مصرف خود و هماست هاي قبل بوده زمان
درآمد  ،با توجه به اين قيمت خريدوفروش. كنندبرداشت مي

برداري از بذر وامچك در منطقه ناخالص حاصل از بهره
بس استان چهارمحال و بختياري با توجه به ميزان توليد هكر

  .دشو برآورد مي ريال 248054000گاهدر اين رويش

  
   بس كره رويشگاه در بذر توليد كل ميزان برآورد -10جدول

 رويشگاه در توليد كل
 )كيلوگرم(

 طبقه در توليد ميزان
 )گرم(

 تاج قطري هطبق هكتار در درخت تعداد )هكتار( منطقه مساحت *رويشگاه در تعداد

0 0 861390 7/506 1700 5/0 

0 0 50670 7/506 100 1 

0 0 30402 7/506 60 5/1 

558 06/55 10134 7/506 20 2 

9/2030 60/133 15201 7/506 30 5/2 

8/1610 95/158 10134 7/506 20 3 

6/1106 39/218 5067 7/506 10 5/3 

7091 86/349 20268 7/506 40 4 

 جمع 1980 7/506 1003266 86/915 3/12397
 .است )2008( و همكاران Salarian پژوهشتعداد درختان در طبقات قطري تاج نتيجه  مربوط بهاطالعات  *

  
  بحث

 در كه شمال هايجنگل برخالف زاگرس هايجنگل
 ،شوند مي ديده فشرده و انبوه صورت به مناطق از بسياري

 بنه ازقبيل ديگر گونه چند و بلوط هايگونه از عمده طور به
 تنك و پراكنده طور تقريبي به كه اندشده تشكيل بادام انواع و

 پاسخگوي وجه هيچ به هاجنگل اين فعلي موجودي .هستند
      رو اين از ،يستن زاگرس جنگلي نواحي ساكنان نياز
 تحت هايعرصه و جنگل از غيراصولي هايبرداريبهره

 و  خاك فرسايش و هاجنگل تخريب درازمدت در پوشش 
      دارد دنبال به را منطقه اكولوژيكي توان كاهش

)Hossein-Zadeh  & Tahmasebi, 1995.( از يكي     
 و مطالعه تواندمي جنگلي منابع احياي و حفظ هايراه

 مختلف هايزمينه در هاجنگل اكولوژيك توان معرفي
 باشد جنگل فرعي محصوالت خصوص به توليدي

)Jahanbazi Goujani et al., 2006b(.     

 رويشي هايمشخصه بررسي بارو  پيش پژوهش در
 قطورترين قطر و تعداد ارتفاع، تاج، قطر مانند وامچك
 و توليد ميزان مانند توليدي هايمشخصه ينچنهم و جست
 جنوبي و شمالي اصلي جهت دو در آن مقايسه و بذر كيفيت

 رويشي آهنگ از شمالي جهت در گونه اين كه شد مشخص
 بهتر شرايط رسدمي نظر به. بود برخوردار بهتري زايشي و

 شرايط كمتر دماي و رطوبت ازنظر شمالي هايجهت
 فراهم گونه اين بهتر زايش و رويش براي را تريمناسب
 در خود پژوهش در) Alvani-Nejad )1999 .است كرده
 و Salarian و فارس استان در كوهي بادام پراكنش زمينه

 جهت عامل كه ندرسيد نتيجه اين به نيز )2008(همكاران 
 در اثرگذار بسيار هاي عامل از يكي عنوان به جغرافيايي
 اكوسيستم بررسي در. دشو مي محسوب گونه اين پراكنش
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 توسط كه نيز بختياري و چهارمحال استان هايجنگل
Jahanbazi Goujani همكاران و )b2006( شد، انجام 

 دليل به جغرافيايي هاي جهت بين پوشش تاج درصد اختالف
 هايدامنه به نسبت شمالي دامنه در بهتر رويش شرايط
  Jahanbazi و  Iranmaneshهمچنين. شد مشخص جنوبي

Goujani  )2006( در كوهي بادام كاري جنگل مقايسه در 
 استان يافته تخريب هاي جنگل جنوبي و شمالي دامنه دو

 ميانگين كه گرفتند نتيجه سال 20 طي بختياري و چهارمحال
 شمالي دامنه در تاج قطر و يقه قطر ارتفاع، هايمشخصه
 و Salarian كه است درحالي اين .بود جنوبي دامنه از بيشتر

 تعداد ارتفاع، ميانگين كه كردند گزارش )2008(همكاران 
 درصد و تاج قطر يقه، قطر زادآوري، مقدار جست،

 بيشتر جنوبي جهت طبيعي رويشگاه در بادامك پوشش تاج
 بيشترين شدهياد پژوهش در. باشدمي شمالي جهت از

 دامنه در و درصد 60 ميزان به شمالي دامنه در پوشش تاج
 اين دليل مختلف هاي پژوهش نتايج. بود درصد 25 جنوبي
 و شمالي جهت دو در زايشي و رويشي هايمشخصه تفاوت
     در بيشتري خورشيدي انرژي دريافت به را جنوبي
 درصد و بيشتر حرارت درجه درنتيجه و جنوبي هايجهت

 كيفيت ها بر عامل اين كه دانندمي مربوط خاك كمتر رطوبت
 انرژي شمالي هايدامنه .گذارد مي اثر گياهي پوشش

 تبخيروتعرق مقدار و كنند مي دريافت را كمتري خورشيدي
 شمالي هايدامنه در بنابراين ،است جنوبي جهت از كمترآنها 

     از بيشتر گياهي هايگونه تراكم و حجم پوشش، تاج درصد
 ,Klemmedson & Wienhold( است جنوبي هايدامنه

 وسيله به جنگل كه نيز نيوانگلند جنوب در همچنين .)1992
  و درختان حضور و تنوع ،است شده پوشيده بلوط

 گزارش ها جهت ساير از كمتر جنوبي شيب در هادرختچه
 ديگري بررسي در .)Wilson & Tilman, 1993( است شده
 شد گزارش انجام شد، )1999( و همكاران Osem توسط كه
 يك طول در شمالي هايشيب در يكساله گياهان توليد كه

 45 جنوبي هايشيب در و هكتار در تن 72 ساله يك دوره
  .است بوده هكتار در تن

 هاي طبقه و جغرافيايي جهت اثر رو پژوهش پيش در

 وزن و خشك و تر دانه100 وزن هايشاخص بر تاج قطري
 كدام هيچ درمورد وامچك نشان داد كه بذر خشك و تر كل
 اين با بود، امان دارمعني جهت اثر ،يادشده هايشاخص از

 وزن و خشك و تر دانه100 وزن هايشاخص همه وجود
 روند تاج قطر افزايش با وامچك بذر خشك و تر كل

 هايدرختچه كه است يمعن بدان اين .دادند نشان را افزايشي
 ،هستند بذر توليد افزايش به قادر سن افزايش با وامچك

 قطري طبقه در 06/55 از وامچك بذر كل وزن كه طوري به
 رسيده متري طبقه چهار در كيلوگرم 86/349 به متري دو

 همين به) a2006( همكاران و Jahanbazi Goujani. است
 توليد زمينه در بنه درختان كه رسيدند بنه درختان در نتيجه
 ،هستند بذر توليد افزايش به قادر سن افزايش با بذر
 حدود سن سال 20 با مترسانتي 10 طبقه در كهطوري به

 توليد ميزان قطر افزايش با و كردند توليد بذر كيلوگرم چهار
 با و متر سانتي 55 قطر با بنه درخت .شد بيشتر هاآن بذر
كرده  توليد بذر كيلوگرم 43 حدود سال 110 تقريبي سن
   .بود

 نتيجه اين بسكره رويشگاه كمي هايشاخص مقايسه در
 جست تعداد از تاج، قطري طبقه افزايش با كه دست آمد به

 ارتفاع و جست قطورترين قطر كه درحالي شود، مي كاسته
 جهت در جست تعداد همچنين. دهند مي نشان افزايشي روند

 در جست قطورترين قطر و ارتفاع بود، اما بيشتر شمالي
 شرايط بودن فراهم كه رسد مي نظر به. بود بيشتر جنوبي جهت
 باعث سو يك از شمالي جغرافيايي جهت در رويشي مساعد
 سوي از واست  شده دامنه اين در رويش ميزان افزايش
 از درنتيجهاست،  داده افزايش را هاگونه بين رقابت ديگر
 به را آنها واست  شده كاسته هادرختچه هايجست تعداد
 اين .است داده سوق باالتر سنين در شدنپايهتك سمت
 دامنه در جست تعداد بودن كمتر بر دليلي تواندمي لهأمس

    .باشد شمالي به نسبت جنوبي
 درمجموع كه شد مشخص شده انجام بررسي براساس

وامچك در  بذر) تن 4/12 معادل( گرم 91/12402647
هكتار از جنگل  7/506يك دوره توليد از سطحي معادل 

اين . بس استان چهارمحال و بختياري قابل برداشت است كره
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توان توليد درحال حاضر بيشتر صرف خوراك دام و 
ند مصارف محلي نظير تنقالت و آجيل و مصارف صنعتي مان

از مردم دو كه  اطالعاتي استناد به. شودگيري ميروغن
درحال حاضر  ،شدآوري گير جمعروستاي دوراهان و گوشه

ريال  20000كيلو  بذر بادام وامچك با ارزش هر
د كه با اين اوصاف درآمد ناخالص شو خريدوفروش مي

برداري بذر وامچك در سطح جنگل از بهره آمده دست به
اين موضوع  .دشو ريال برآورد مي 248054000بس  كره
توان باالي منطقه باشد و باعث شود تا  دهنده نشانتواند مي

 توجه موردها با اين گونه سازي جنگلتوجه جدي به غني
د و درآمد بالقوه يهمچنين با توجه به ميزان تول. قرار گيرد

 اين گونه در زندگي  اثرتوان به از آن مي آمده دست به
جنگل نسبت  نشينان پي برد و با توجيه مردم حاشيهجنگل

هاي بر حفاظت و توسعه جنگل عالوه ،هابه حفاظت از پايه
منطقه كه به  و بقاي مردم در زندگي باعث بهبود ،موجود
 در. شد ،ها و مراتع وابسته است جنگل ،طبيعي  منابع

 Ebrahimi Rostaghi و Jazirehi صورت چنانكه غيراين

اگرچه مردماني كه معيشت خود را  ،كندز بيان ميني) 1994(
عنوان يك  كنند، حفظ جنگل را بهتأمين مي ها ازطريق جنگل
تأمين معاش  طور يقين به اما، توجه دارند موردعامل هميشه 

  .دانندخانواده را مهمتر از حفظ جنگل مي
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Abstract 
Wild almond (Amygdalus arabica Olivier) is one of the main forest trees with high non-
wood values in Zagros Mountains of Iran. The study carried out in Karebass area, 
Cheharmahal & Bakhtiari province and measured seed production capacity in wild 
almond across eight crown diameter classes (0.5 to 4 m) at individual level. Five trees 
were chosen in each crown diameter class randomly at different geographical aspects 
(mainly north and southwards). All major tree dimensions including cross crown 
diameters, height, sprouts numbers, diameter of thickest sprout at soil lever as well as 
the total amount of produced seeds were measured in situ and/or ex situ. The values 
were checked for normal distribution, and analysis of variance of growth characteristics, 
seed size and total yield were carried out across different crown classes and 
geographical aspects. Moreover, the significance of differences was assessed separately 
using a Duncan multiple range test. The results showed that the diameter of thickest 
sprouts, shrub height, and total seed yield were highly regulated (99% confidence 
interval) by crown diameter classes. Potential yearly seed yield in the study site was 
assessed to be 12.4 tons. The fruit and seed yields have been speculated as the main 
source of income for local inhabitants. 
 
Keywords: Geographical aspects, Cheharmahal & Bakhtiari, non-wood products, wild 
almond.  


