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   لرستان-آبادهاي بذري بنه در خرمماني نهال نور بر زندهثيرأتبررسي 
  
  

  3 رضا كرميانو 2، محمد فتاحي1*فرج اله جهانپور
  كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان1

  ها و مراتع كشور موسسه تحقيقات جنگل بخش تحقيقات جنگل،استاديار بازنشسته2
  شد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستانكارشناس ار3

  )89 / 7 / 20: پذيرش، تاريخ 88/ 8/ 3: تاريخ دريافت(
  

  چكيده 
هاي با ارزش جنگلي بوده كه بايـد        هاي حفظ و نگهداري گونه    هاي در حال تخريب يكي از راه       پوشش گياهي در عرصه    ياحيا
در برخي موارد بعد از اسـتفاده از بـذر بـراي            . وان اكولوژيكي منطقه صورت گيرد    هاي علمي و فني با توجه به ت       اساس روش بر

هاي گرم و آفتابي تعداد زيـادي  ژه در ماه ويشود و بهرو ميشده با مشكل روبهجنگلكاري با گونة بنه سبز شدن بذرهاي كاشته 
ترين شرايط استقرار نهال بعد از كاشت بذر، تحقيقي منظور دستيابي به مناسببه. روندشوند و از بين ميها خشك مياز نهال 

. به اجرا درآمـد   )  درصد سايه و ساية كامل     75 درصد سايه،    50نور كامل،   ( تيمار   4 تكرار و    8در قالب طرح كامل تصادفي در       
ه عبـور   به اين منظور، پوشش مصنوعي طوري طراحي شد كـ         . اي يك مترمربعي استفاده شد    براي ايجاد سايه از پوشش تخته     

طي پنج سـال آمـاربرداري نهالهـا از نظـر           . استفاده شد ) پوشش كامل ( درصد و ساية كامل      25،  100،50نور بصورت انتخابي    
مشخص شد كه در سال اول بعـد از كاشـت،            SPSSافزار آماري   ها با استفاده از نرم    ماني و در نهايت تجزيه و تحليل داده       زنده

هـاي  هاي سـال تدريج طي آماربرداريداري وجود ندارد، ولي به    ماني تفاوت معني  ز نظر زنده   ا بين تيمارها در سطح يك درصد     
مـاني  ها از نظر زنـده كه اختالف بين تيمارطوري به.به اوج رسيد) سال پنجم(بعد اختالف شدت گرفت و در سال پاياني طرح   

 درصد سايه نسبت به ديگـر       75شان داد كه ساية كامل و       مقايسة تيمارها با آزمون دانكن ن     . دار شد در سطح يك درصد معني    
  .ماني را در پي دارندتيمارها، بيشترين درصد زنده

  
  . مديريت احيا، بنه، نور، جنگلكاري، لرستان :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
هاي استان لرستان، هاي جنگلي باارزش جنگليكي از گونه

است كه عالوه بر ارزش اكولوژيكي  Pistacia atlanticaبنه يا 
رويه و  برداري بيبهره. از نظر اقتصادي نيز بسيار اهميت دارد

غير اصولي از اين گونة با ارزش، حيات آن را با مخاطرة جدي 
هاي جنگلي شده رو ساخته و موجب زوال آن در عرصهروبه

برداري و استحصال  دليل شدت بهرهبه). 1373فتاحي، (است 
 فرسايش خاك بستر، اين درختان از نظر توان زايشي صمغ و

هايشان  كه بيشتر ميوهطوريبه اند، و رويشي دچار مشكل شده
تاج درختان بنه ). 1386كرميان، (پوك و بدون جنين است 

تدريج در حال خشك شدن است و روند فزايندة تخريب نيز به
 هاي استان سبب به خطر افتادن حياتاكوسيستم در جنگل
گونة بنه اغلب بايد با بذر و نهال توسعه . اين گونه شده است

يابد، ولي به دليل چراي دام، قطع درختان، بازشدن بيش از 
، پوك ها، كوبيده شدن عرصة جنگلحد تاج پوشش درختان

  ،)1390فتاحي، (شدن بذرها و خشكي فيزيكي هوا 
تر هاست كه كاشت مستقيم بذر ناموفق بوده و در بيشسال

. هاي پي در پي مواجه شده استشكست خيز باهاي بنهاستان
  هايي صورتها در بعضي مناطق، جنگلكاريبرخي ارگان

مجموعه عوامل ذكر . انداند كه بيشترشان خشك شدهداده
هاي جنسي و غيرجنسي شده شده سبب ناموفق بودن روش

 در( هاي كاشت بذر بلوطدر كتاب روش) 0139(فتاحي . است
معتقد است كه تأثير پي در پي عوامل ذكر شده، ) دست چاپ

ها و تابيدن بيش از حد نور به كف به تنك شدن جنگل
نامبرده اين موضوع را يكي از عوامل . ها منجر شده استجنگل

  اساسي در عدم موفقيت كاشت بذر و نهال در چنين 
ل  هايي دانسته و توصيه كرده است كه كاشت بذر يا نهاعرصه

ها و ويژه بوتهآهنگ، بههاي پيشبنه بايد در پناه گونه
او اين مشكل را . ها تا دورة كامل استقرار آنها باشددرختچه

پنجرة تجديد حيات نام نهاده و اين طرح را بر همين مبنا 
طراحي كرده است تا بر اساس نتايج آن بتوان الگوي مناسب 

  .را ارائه داد
دنبال آمده بايد بههاي پيشش براي رفع ابهامات و تن

هاي اغلب برخي گياهان در محيط. راهكارهاي مناسب رفت
 دچار ،طبيعي درصورت قرار گرفتن در معرض نور شديد

 Arnica codifolia هاي گياهشوند براي مثال برگتنش مي

طور مستمر در معرض نور خورشيد قرار گيرد، هرگاه به
اگر ساعات .  مواجه خواهد شدشود و گياه با تنشپژمرده مي

طور مستمر نباشد، اين مشكل آفتابي يا تابش آن طي روز به
همچنين در نور ). Smith & knapp, 1990(كند  بروز نمي

يابد كه علت اصلي آن، شديد، ظرفيت فتوسنتز كاهش مي
اشباع نوري است، زيرا كربوكسيالسيون، چرخة كالوين و 

انتقال الكترون در ظاهر . بندياتنفس نوري، همگي كاهش مي
علت صدمة غشايي در عامل محدودكننده است و به

  ). 1379كافي و دامغاني، (شود  كلروپالست موجب نقصان مي
شده، از يك سو تخريب و از سوي ديگر با توجه به موارد بيان

سازي، پوشش عدم تجديد حيات طبيعي و فقدان غني
را با خطري جدي جنگلي منطقه و نيز حيات اين گونه 

عالوه برحفظ ذخاير موجود، . مواجه خواهد ساخت
جنگلكاري اصولي و علمي با توجه به توان اكولوژيكي منطقه، 

. شودموجب حفظ و نگهداري ذخاير ژنتيكي جنگلي مي
تحقيقات كاربردي در اين راستا، گام مؤثري در جهت حفظ 

ررسي اين تحقيق با هدف ب. و تعادل اكوسيستم منطقه است
هاي ماني نهالبر زنده) نور(يكي از عوامل مهم اكولوژيكي 

بذري بنه در قالب يك طرح تحقيقاتي در عرصة جنگلي 
يكي از نتايج اين تحقيق، . آباد لرستان اجرا شدشوراب خرم

اجراي بهينة عمليات جنگلكاري با گونه مورد نظر در 
  . يافته استهاي جنگلي تخريببازسازي اكوسيستم

  
 ها مواد و روش

 كيلومتري 30اين تحقيق در پارك جنگلي شوراب واقع در 
 درجه 40آباد به طول جغرافيايي  جنوب غربي منطقة خرم

 دقيقه 19 درجه و 33 دقيقه و عرض جغرافيايي 28و 
 متر و 1160ميانگين ارتفاع از سطح دريا . شمالي، اجرا شد

رضاپور و (متر است   ميلي519ميانگين بارندگي ساليانه 
  ).1379خرسندي، 

   روش تحقيق-
  :اين طرح طي چهار مرحلة به شرح زير اجرا شد

 ابتدا با هماهنگي ادارة كل منابع طبيعي عرصة مورد نظر در -1
پارك جنگلي منطقة شوراب انتخاب شد كه يك منطقة 

  شده است؛حفاظت
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هاي مادري بنة  ابتدا در محدودة مورد نظر تعدادي از پايه-2
به اين منظور در اواخر . منظور بذرگيري انتخاب شدم بهسال

هاي مذكور فصل پاييز، بذرها پس از رسيدن كامل از پايه
  آوري شد؛جمع

آوري بـذرها از درختـان، بـذرهاي سـالم و            بعد از جمـع    -3
رنگ پوستة بذر سالم، سبز شفاف و وزن        (ناسالم جدا شدند    

اري اســت، زدگــي و بيمــآن بيــشتر اســت و عــاري از آفــت
منظور تـسريع در    به). اندبذرهاي غير سالم، كدر و چروكيده     

  زنــي و همچنــين جداســازي، بــذرها قبــل از كاشــتجوانــه
بذرهاي سالم .  نگهداري شدي ساعت در ظرف آب  48مدت  به
دليل پـوك   علت سنگيني در ته ظرف و بذرهاي ناسالم به        به

ظـور  منهنگـام كاشـت بـه     . بودن در سطح آب قرار گرفتنـد      
كش سيـستميك    زا، بذرها با سم قارچ    كنترل عوامل بيماري  

  .)1شكل ( ضدعفوني شدند 1كاپتان
  
  
  
  
  
  
  
  

 تصوير ميوة بنه با پوست سبز، بدون پوست سبز، -1شكل 
  جنين يا مغز ميوه

  
 در اين مرحله نقشة آماري طرح بر روي زمين اجرا شد و  -4

 درصد 50  درصد سايه،75چهار تيمار شامل ساية كامل، 
 تكرار در قالب طرح كامل 8با ) شاهد(سايه و نور كامل 

مساحت هر پالت كاشت يك مترمربع . تصادفي انجام گرفت
 20 خط كاشت با فاصلة 5در هر پالت . در نظر گرفته شد

منظور ايجاد به. متر ايجاد شد سانتي5/2متر و عمق سانتي
با طراحي اي يك متر مربعي هاي تختهبانپوشش از سايه

ويژه كه تابش نور را بر اساس شدت مورد نظر براي 
براي تيمار نور . كرد، استفاده شدتيمارهاي ذكر شده مهيا مي

 بذر 100براي هر پالت . كامل از هيچ پوششي استفاده نشد

                                                 
1- Kaptan 

بعد از . در نظر گرفته شد)  بذر در هر خط كاشت20(
بر روي اي  هاي تختهبانزني بذرها در عرصة سايه جوانه

عنوان تيمار شاهد در قطعات نصب شد و تيمار نور كامل به
 پنج سال مدتبهطور مرتب ها بهآماربرداري. نظر گرفته شد

 روزه در فصل رويش در هر سال انجام 15در فواصل زماني 
گرفت و در سال آخر اجراي طرح، تجزيه و تحليل اطالعات 

 و مقايسة SPSSافزار شده با استفاده از نرمآوريجمع
  .ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون دانكن صورت پذيرفت

  
 نتايج

دست آمده از جدول تجزية واريانس، از نظر با توجه به نتايج به
داري ماني در سال اول اجراي طرح اختالف معنيدرصد زنده

دار در تدريج اختالف معنيبين تيمارها مشاهده نشد ولي به
. تر شد و در سال آخر به اوج رسيدايانهاي بعدي نمسال
طور كه در مدل تجزيه واريانس مشخص است، اختالف همان
) 1382سال (داري بين تيمارها در سال اول آماربرداري معني

هاي بعد، در سطح يك و پنج شود، ولي در سالمشاهده نمي
مقايسة ميانگين ). 2شكل (دار وجود دارد درصد اختالف معني

دهد كه از نظر  با استفاده از آزمون دانكن نشان ميتيمارها
 درصد سايه، به 75ها، تيمارهاي ساية كامل و ماني نهالزنده

همچنين تيمار ). 3شكل (ديگر تيمارها برتري كامل دارند 
  ).4شكل (ماني را دارد نوركامل، كمترين زنده

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كامل تصوير نهال يكسالة بنه در تيمار ساية-2شكل 
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  هاي مختلفماني تيمارها در سالة درصد زنده نمودار مقايس-3شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ماني تيمارها در سال آخر  نمودار مقايسة درصد زنده-4شكل 
  

  بحث
  هاي  طرحة چگونگي تهيدر جزوة) 1382، 1380(فتاحي 
   اعالم  زاگرساطق مختلفداري چندمنظوره در منجنگل

هاي زاگرس در ند كه شرايط طبيعي اكوسيستم جنگلكمي
ها بيشتر يا هم ريخته است، جنگلبسياري از نقاط آن به

تر اغلب ميانسال و اند يا در نقاط دوردستزاد شدهشاخه
. هاي جوان وجود ندارداند و در بيشتر آنها تودهكهنسال شده

 عبارت ديگر اگر براي يك جنگل طبيعي مراحل جواني،به
ميانسالي و كهنسالي را در نظر بگيريم، هم اكنون با دو پديدة 

هاي ايم اول آنكه بخش اعظمي از جنگلناهمگن مواجه شده
اند و دوم اينكه از فرم  زاگرس از حالت ناهمسالي خارج شده

ها را نامبرده اين دگرگوني. اند زاد تبديل شدهزاد به شاخهدانه
-داند كه جنگلامل انساني ميهاي طبيعي و عوناشي از پديده

هاي ويژه جنگلخشك كشور و بههاي مناطق خشك و نيمه

زاگرس را با خطر از دست دادن يكي از مراحل اصلي حيات 
هر اكوسيستم طبيعي يعني، تجديد حيات طبيعي، مواجه 

عدم استقرار : ترين اين عوامل عبارتند ازمهم. ساخته است
هاي ارزشمند و مهم الب گونهزاد غتجديد حيات طبيعي دانه

هاي شديد، پيشروي اراضي كشاورزي در برداريدليل بهرهبه
روية دام در بيشتر تراشي، چراي بيهاي جنگلي، جنگلعرصه

هاي علفي ها و پوششها و درختچههاي سال، كاهش بوتهماه
ها، كاهش بارندگي و پديدة خشكسالي، افزايش كف جنگل

 نه ماهة دام در عرصة 9حضور هفت تا خشكي فيزيكي هوا و 
ريزي هاي برنامهروشدر جزوة ) 1382 (فتاحي. هاجنگل

كند كه داليل ياد  بيان ميهاي زاگرسكاربردي در جنگل
هاي دستگاه اجرايي براي اغلب  اند كه تالششده سبب شده

هاي ها با شكستشده در عرصة اين جنگلهاي كشتگونه
هاي  بنابراين با كمك گرفتن از پديده.پي مواجه شوددرپي
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كه هنوز در ... ها و ، سنگها، درختچههاطبيعي مانند بوته
، ، كرمانشاه، كرمانكردستان(ها بعضي از نقاط اين جنگل
احياي شوند، يا با ميمشاهده ...) كهكيلويه و بويراحمد و 

جام داد هاي پيشاهنگ، كاشت را در پناه آنها انها با گونهجنگل
ها ايجاد تا از اين طريق روزنة اميدي براي احياي اين جنگل

  درشناسي جنگلهايروشدر جزوة ) 1382(فتاحي . شود
 به كند كه براي دستيابي بيان ميهاي زاگرسجنگل

باشد، زمان خودتجديد و خودتنظيم  كه كوسيستمي پايدارا
  بسته به شرايط،هاي مناسبطوالني الزم است و روش

 ... و  وضعيت خاك شرايط آب و هوايي و،اجتماعي و اقتصادي
 بلكه تركيبي دهد،نمي يك روش نتيجه يگاه. متفاوت است

يا ممكن است نتوان . را بايد به كار گرفتها از عوامل و روش
ر هبه .كردحفاظت براي مدتي روشي را ارائه داد و جنگل را 

-واكنششاهدات و گيري بايد بر اساس محال هر گونه تصميم
 تاج وجودجنگل مخروبه  در بنابراين. باشد طبيعي هاي

 جست گروه و 20  حدودو وجود ي درصد10 تا 5پوشش 
م ه به ونشان از شكنندگي اكوسيستم، تعدادي درختچه

. استخوردن سيستم بيولوژيك و سيستم آبي و خاكي عرصه 
 بعضي اقدامات به تناسب شرايط سخت در نتيجه گاهي

بنابراين .  شود، به تشديد تخريب منجرتوپوگرافي ممكن است
 كاملطوربهولي  را به حال طبيعيممكن است چند سال آن

هاي آن ه باشند و منتظر واكنشحفاظت شده تحت نظر داشت
  .لذا الگوي زير پيشنهاد شده است. بمانند آينده در

 بايد از طبيعت و تسريع در كار طبيعتتقليد بنابراين، 
  . همواره فرا راه ما در امر احيا و بازسازي قرارگيرد

  
  

كاشت بذر در فضاهاي باز ، در مناطق خارج از شمال كشور
.  بسته به سرشت گونه تا حدودي متفاوت است،)طبيعت(

 تا هاهاي آن نونهال، اما نورپسند هستندبلوط و بنهدرختان 
گونه بذرها بنابراين كاشت اين.  به پناه نياز دارندزمان استقرار

 درصد 20 الي 15در مناطق جنگلي با تاج پوشش كمتر از 
هاي پرستار انجام  گونهديگرها و ، درختچههابايد در پناه بوته

  بهتر است به سير توالي و تواترهاييلتدر چنين حا. گيرد
هاي ط پوششعبارتي بايد شرايبه. توجه شودپوشش گياهي 
الگوي مناسب را را در نظر گرفت و سپس گياهي منطقه 

، در كتاب در دست انتشار عمق )1390(فتاحي . كردانتخاب 
 7 تا 3هاي سبز شده را كاشت بذر بلوط، زمان استقرار نهال

   سال توصيه 10هاي كند رشد را حداكثر تا سال و گونه
شت مستقيم در دارد اجراي كاضمن اينكه اظهار مي. كندمي

خشك زاگرس و در فضاهاي باز تا زمان استقرار مناطق نيمه
بنابراين الگوي پنجره . ها بايد مورد حمايت قرار گيردنهال

يعني ايجاد سايه تا دورة استقرار ) تجديد حيات(زادآوري 
از طرفي اين مشكل در ساير . نهالها را پيشنهاد كرده است

 ,Cahpin et al., 1987; Pearcy(نقاط دنيا نيز وجود دارد 

1988; Fay & Knapp, 1993 .(فر  نجفي)در تحقيق ) 1387
هاي هاي مختلف نور را در رشد و نمو نهالخود، نقش شدت

نتايج نشان داد كه هر . بلوط در سه طبقة نوري مقايسه كرد
تر باشد، به دليل چه نهال به درختان مادري بلوط، نزديك

ها ماني نهالزندهر روي نهال، درصدپوشش بانداز تاجسايه
 75تحقيق حاضر تيمار ساية كامل و ساية . بيشتر خواهد شد

ماني بيشتر با تحقيق يادشده دليل درصد زندهدرصد به
 با تحقيق دربارة اثر نور بر  Pearcy (1990).همخواني دارد

حداكثر   نتيجه گرفت كه Anagallis arvensisروي گياه
  افتد و درصد نور اتفاق مي68در سرعت نسبي رشد 

در اين .  درصد نيز مناسب هستند32 و 55هاي نور شدت
 درصد، بيشترين سرعت اسميالسيون 68گياه با شدت نور 

ساية (در تحقيق حاضر در شدت نور حداقل . گيرد صورت مي
بيشترين )  درصد شدت نور25( درصد سايه 75و ) كامل
با تحقيقي بر   Fay & Knapp (1993).ماني مشاهده شدزنده

 علفي تندرشد دريافتند كه در اوايل بهار رشد در ةروي دو گون
هر دو گونه تقريبا يكسان است، اما با افزايش شدت نور، 

شود و هريك شرايط فنولوژي در اين دو گونه متفاوت مي
حسيني و همكاران . دهند هاي متفاوتي نشان ميواكنش

ان اثر تيمارهاي مختلف شدت نور ، در تحقيقي با عنو)1384(
اي  هاي سرو نقرهماني نهالبر رشد ارتفاعي، شادابي و زنده

)Cupressus arizonica Green ( در نهالستان يافتند كه
تيمارهاي سايه نسبت به تيمار نور كامل سبب افزايش 

بر اساس نتايج آنها، . ها شده است داري در ارتفاع نهال معني
ترتيب مربوط به ن مقدار نهال زنده بهبيشترين و كمتري

 درصد است كه با نتايج اين تحقيق 100 و33تيمارهاي 
  .همخواني دارد

 گيري   تصميمبندي     جمع وضع موجود   
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هاي نونهال ماني و رشدبان بر زندهدر پژوهشي ديگر تأثير سايه
 بررسي شد كه بر) Quercus macranthera(بلوط اوري 

 50ر ها در تيماماني و شادابي نهالساس آن بين درصد زندها
دار درصد با تيمارهاي ساية كامل و نور كامل اختالف معني

در تحقيقي ديگر ). 1382، تيمورزاده و همكاران(وجود داشت 
دربارة مقاومت به گرما در گياهاني با سنين مختلف مشخص 
شد كه گياهان جوان از گياهان مسن به تنش گرمايي 

 كامل، در اين تحقيق تيمارهاي در معرض نور. ترندحساس
حيدري (آسيب جدي ديدند كه مؤيد اين مطلب است 

هايي كه در  تيمار نهال در پژوهش فوق). 1379آبادي، شريف
نور كامل قرار داشتند، بيشترين درصد تلفات را داشتند كه 

با توجه به . دهد نتايج هر دو پژوهش همخواني دارندنشان مي
كاشت بذر و نتايج اين تحقيق و ديگر تحقيقات، بايد گفت 

نهال بنه در فضاهاي باز و مخروبة جنگلي حتما بايد در پناه 
بان تا زمان سايه هاي جنگلي يا در زيرها و درختچهبوته

ها تحت حفاظت و قرق انجام پذيرد تا بتوان به استقرار نهال
هايي شود ادارات و سازمانپيشنهاد مي. موفقيت نسبي رسيد

 گونة جنگلي بنه را دارند، با توجه كه قصد احيا و جنگلكاري با
هاي بنه را در پناه درختان و به نتايج تحقيق حاضر، نهال

ويژه هاي ديگر غرس كنند تا از تابش مستقيم نور، بهدرختچه
ماني بيشتر هاي گرم سال جلوگيري شده و درصد زندهدر ماه
  .شود
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Abstract 
Rehabilitation of vegetation in degraded areas is one of the suitable strategies for conservation of valuable 
forest species. This should be done by technical and scientific methods, considering the land ecological 
capabilities. In some cases the density of pistachio saplings have been decreased and finally died after 
sowing, because they face sunny and warm months of the year while germinating. Hence this study was 
conducted in order to determine the best method for taking care of saplings after plantation. The research 
work was done based on Completely Randomized Design (CRD) with four treatments (sunny, 50% shadow, 
75% shadow, 100% shadow) and eight replicates. A board coverage (1×1 m) was used for creating shadows. 
Sampling was conducted during 5 years, then data were analyzed by SPSS package. The results showed that 
in the first year, there was not any significant difference among treatments (p < 0.01) in surviving, but 
differences gradually increased and at the end of fifth year there was highly significant differences among 
treatments, where Duncan test showed 100% and 75% shadow treatments had the most surviving 
percentages compared to the other treatments.   
 
Key words: Reclamation management, Pistachio, Light, Surviving, Sowing, Lorestan. 


