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  یمانزندهبذر و  یزنجوانهو جهت جغرافیایی آن بر  پوششتاج ریتأثررسی ب

 ( Juniperus excelsa M. Bieb) ارس یهانونهال
 

 5و انوشیروان شیروانی 4 زادهینیمت، محمد  3حالج زادهصادق نیمحمدحس، 2، مریم تیموری*1مصطفی خوشنویس
 

 .رانیا، تهران، یکشاورز جیترو، آموزش و قاتیتحقسازمان  ع کشور،ها و مراتتحقیقات جنگلمؤسسۀ ی، پژوهش یمرب 2
 .رانیا، تهران، یکشاورز جیترو، آموزش و قاتیتحقسازمان ها و مراتع کشور، تحقیقات جنگلمؤسسۀ ی، پژوهش استادیار 1
 .رانیا، تهران، یکشاورز جیترو، آموزش و قاتیتحقسازمان  ها و مراتع کشور،تحقیقات جنگلمؤسسۀ ی، پژوهشکارشناس ارشد  0

 .رانیا، تهران، یکشاورز جیترو، آموزش و قاتیتحقسازمان  و مراتع کشور، هاجنگلتحقیقات مؤسسۀ ی، پژوهشدانشیار  4
 .کرجدانشگاه تهران،  یعیطبمنابع  ةدانشکدو اقتصاد جنگل،  یجنگلدار، گروه دانشیار 9

 (22/0/2051؛ تاریخ پذیرش: 29/22/2052)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 افرزای   بررای مطمئن  یراهکار ،یجنگل یهاعرصهبذر ارس در  میکاشت مستقجنگل، احیای  یهابرنامهدر  گونۀ ارسبا توجه به اهمیت 

و  پوشر  تراج ترثییرات  تعیرین   منظرور بهبنابراین این تحقیق  .شودیمآن محسوب  ةشدبیتخر یهاجنگل یایارس و اح یهاجنگلسطح 

شرده از رویشرگاه   آوریجمع یبذرها .گرفتحاصل در ایستگاه تحقیقاتی سیراچال انجام  یهانونهال یمانزندهبذر و  یزنجوانهبر  آن جهت

متری بیرون  9/2و  پوش تاج ۀلبجهت جغرافیایی در چهار شده در خرد یهاکرت صورتبهو  یکامل تصادف یهابلوک قالبر د سیراچال،

 ییایر جهرت جغراف برذرها و ایرر    یزنجوانهبر  آن ییاجغرافی جهت و پوش تاجنشان داد ایر  یآمار یهاداده زیلکاشته شدند. آنا پوش تاج

 داریمعنر  حاصرل  یهانونهال یمانزندهبذر و  یزنجوانه برآن  جهت و پوش تاج است. ایر متقابل داریمعن هانونهال یمانزندهبر  پوش تاج

بیشرترین  برر آن  افزونکاشته شده بودند. آن و جهت شمال  پوش تاجلبۀ در بذرهایی مشاهده شد که در  یزنجوانهنشد. بیشترین درصد 

بیشرتر  درصرد  وجرود   برا . مشاهده شرد  پوش تاج شرقشمال و ، جنوب هایدر جهت بیترتبهحاصل از کاشت بذر،  یهانونهال یمانزنده

طور ، به(داریمعن)بدون وجود اختالف  پوش تاجلبۀ های های ارس در چالهشتر نونهالبی یمانزندهنیز و  پوش تاجلبۀ زنی بذرها در جوانه

ادامرۀ   امکران مرادری  پایۀ تاج پوش  با قرار گرفتن در زیر تاج لبۀ در  افتهی یرو یهانهالدر درازمدت  نظر به اینکهشود کلی توصیه می

 .گیرد انجامپوش  ت شمال تاجعملیات بذرکاری ارس در بیرون و جه ،حیات نخواهند داشت

 .نور، رطوبت، سیراچالبذرکاری، احیا، : کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه

( در Juniperusگونرره از جررنس ارس ) 03حرردود 

. ایرن جرنس از نزدیکری    شودیمشمالی یافت  ةمکرین

شرمالی در روسریه    یهرا عرر  تا آفریقا خط استوا در 

رویشری  یۀ ناحدر  طور عمدهبهپراکن  دارد. در ایران 

 Juniperus excelsaگونرۀ  جنس ارس از ایران تورانی 

دیگرر  این گونره و  زیاد . با وجود مقاومت شودیمیافت 

انسرانی و عوامرل    یهرا دخالرت این جرنس،   یهاگونه



 ...بذر و یزنآن بر جوانه ییایپوش  و جهت جغرافتاج ریتثی یبررس  004

 

ایرن گونره    یهرا شگاهیروکاه  وسعت سبب طبیعی، 

 یطر یمحسرت یزمطالعرات  گذشته از ایرن،  . است شده

 ةریر جزماننرد   شگاهیروند جز چهبکه نشان داده است 

در اسرتان   نیر ال، یغربر  جران یآذربادر استان  کبودان

 ۀیرربقو طرارم در اسررتان زنجران، در    خراسران رورروی 

 یگراه  و اسرت ارس انردک   اتیر ح دیتجد هاشگاهیرو

 یدگیخشرک رو برا قطرع و   نیااز  ؛دگیرینماصالً انجام 

 در هرا هیر پا نیر ا یفراوانزمان از  مروربه ،ارس یهاهیپا

 نیر ا ینرابود رونرد   تیوورع  نیر او  شودمی کمعرصه 

 (.Korori et al., 2010) کندیمرا تشدید  هاشگاهیرو

گونره بره لحرا      نیر ا تیر اهمبا توجه به وسعت و 

ایرن گونره از    یهرا شرگاه یرواحیای  ،خاکحفظ آب و 

. یابرد روزافزونی میو بذرکاری اهمیت نهالکاری طریق 

نتیکرری ژازگاری سررافررزای  از طریررق  یجنسرر ریررتکث

 یهرا روشاز  ،نتیکری ژافرزای  تنرو    و نیز  هاتیجمع

ی برررای احیررا  مطلرروب یهررانهررال دیررتولمطمررئن 

جنگرل  توسعۀ  یهابرنامهیا  افتهیبیتخر یهاشگاهیرو

ارس با دو روش کاشت برذر   یهاشگاهیرو یایاح. است

پالستیکی و سپس انتقال نهال به زمین  یهاگلداندر 

آن  یجنگلر  یهاعرصهبذر در تقیم مساصلی یا کاشت 

طرور معمرول   بره تکثیر جنسری ارس   .است ریپذامکان

طرروالنی و  ،بررذرها یزنررجوانررهآسرران نیسررت و زمرران 

ارس بالفاصرله پرس از   رسریدة   یبذرهامتفاوت است. 

و  یسررماده  یهرا دورهو بره   زننرد ینمر کاشت جوانه 

 نیرراز دارنررد   زدن جوانررهبرررای  یگرمررادهاحتمرراالً 

(Pinna et al., 2015) . برا هردف  زیرادی  های پژوه 

بذرهای ارس صرورت گرفتره اسرت.     یزنجوانهافزای  

Daneshvar (2015)   گزارش کرده است که گرمرادهی

 21 مردت بره سررمادهی   آندر پی هفته و  20 مدتبه

در مقایسه آن  یزنجوانهسبب افزای  چشمگیر  ،هفته

 El-Juhany et al (2009) .شرود مری تنها  یسرماده با

ایر تیمارهای مختلر  ماننرد اسرید سرولفوریب، آب و     

را بررسری    J. proceraبرذر  یزنر جوانره بر  یگذارهیال

 دیاسرر کرره تیمارهررای نتیجرره گرفتنرردآنهررا  .کردنررد

برذر   یزنجوانهافزای  سبب  2یگذارهیالو  بیسولفور

 یمانزندهبر  مؤیرشناخت ایر عوامل محیطی  .ندشویم

منرراطق مخروبرره و احیرای  ا برررای برذره  یزنررجوانره و 

 (.Mordecaim, 2012حفاظررت بسرریار اهمیررت دارد )

ییر عوامرل  ثشرده تحرت تر   تولیرد رشد و کیفیرت نهرال   

محیطی )نور، رطوبرت، حررارت، مرواد غرذایی و ترراکم      

مواد ذخیرة یب گیاه )ژکاشت( و عوامل درونی و فیزیولو

مختلر  و مقاومرت در برابرر     یهاهورمونمقدار قندی، 

 ;Seiwa et al., 2009) رما و یخبنردان( قررار دارد  سر 

Aliyari et al., 2015; Hastuti & Budihastuti, 2017; 

Asadi et al., 2018) . عوامل دیگرری ماننرد   همچنین

پالسررتیکی یررا  یهرراگلرردانعمررق و زمرران کاشررت در 

 نبرود هرز، وجود یا  یهاعل کنترل  ،مستقیم یبذرکار

تررین عوامرل   از مهمت بذر پوش  و نیز جهت کاشتاج

 شررودیمرردر موفقیررت تولیررد نهررال محسرروب   مررؤیر

(Wayne & Van Auken, 2004; Måren et al., 2015; 

Umeoka & Ogbonnaya, 2016; Schroeder & 

Naeem, 2017 .)  اسرتان خراسران    تحقیقری در نترایج

در برذرهای   یزنر جوانره کره درصرد    نشران داد رووی 

در ی  از بذرهایی بود که در شهریور بشده یآورجمع

 (.Ahani et al., 2013) آوری شده بودندجمعآبان 

برذر   یمران زندهو  یزنجوانه بارةدر تحقیقاتبیشتر 

 برذر ارس  یزنجوانهتیمارها بر پی ایر  در زمینۀ ،ارس

ایر تحقیق، . در این اندبوده آن در نهالستان یمانزندهو 

 برررآن  و جهررت جغرافیررایی  پوشرر ترراجدو عامررل 

ی عر یطب ۀعرصر در ارس  برذر  یمران زنرده و  یزنر جوانه

دو عامررل در جررذب  نیررا تررثییرو ایسررتگاه سرریراچال 

 بررسی شده است.رطوبت و نور 

 

 هاروشمواد و 
 پژوهشمنطقۀ 

 41در  راچالیسر تحقیقراتی   سرتگاه یطرر  در ا  نیا

 -کررج  ةجراد  ریشمال شرهر کررج و در مسر    یلومتریک

 یانیر بخ  م ییایت جغراف. مختصاانجام گرفتچالوس 

                                              
1. Stratification 



 009 022تا  000، صفحۀ 2051اییز ، پ0مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال یازدهم، شمارة 

 

  و شررمالی عررر  00◦ 32′ 00′′طررر ،  یمحررل اجرررا 

است. ارتفرا  محرل از سرطح     شرقی طول 92◦ ′35 ′′92

 ،است. خاک ریمتر متغ 1303 تا 1303 نیآزاد ب یایدر

-10/2) یبره خنثر   بیر نزد pH برا  یرسر  یلوم ق،یعم

 یروش گوسن اسرتپ  براساسمنطقه  می( است. اقل12/2

 میآمبررژه در اقلر   یبنرد طبقره در  منطقره و  اسرت سرد 

 انهیسرال  ی. متوسرط بارنردگ  ردیر گیقرار مر  مرطوبمهین

 (.Akbarzadeh, 1995) است متریلیم 0/902

 اجرای پژوهش ۀشیو

از ایسررتگاه سرریراچال مرراه در آبررانارس  یهرراوهیررم

بذرها  و شده لهپس از بوجاری، ها میوهشدند.  یآورجمع

و  ییشرو نیر رزپرس از  ذرها شدند. ب از گوشت میوه خارج

مراه در هروای آزاد   چهرار   مردت بره حذف بذرهای پوک، 

شدند. این بذرها در آخر اسرفند از   یگذارهیالدرون ماسه 

و شرده  شرو کرامالً خشرب    وپس از شسرت  و ماسه خارج

درجرررۀ  1-4 در دمرررای یاپارچررره یهررراسرررهیکدرون 

 14نگهداری شدند. قبل از کاشت، این برذرها   گرادیسانت

 .(Korori et al., 2010) اعت در آب خیسانده شدندس

آن  یپوش  و جهت جغرافیرای تاجایر بررسی برای 

 29 ،دشرده یتول یهرا نهال یمانزندهبذر و  یزنجوانهبر 

، پوشر  تراج ارس با شرایط یکسان )قطرر تنره و   پایۀ 

ارس  شررگاهیروجهررت و درصررد شرریب دامنرره( در    

ی جغرافیرایی  در چهار جهرت اصرل  و راچال انتخاب یس

د. در دنکاشرته شر   یکرار کپره  صورتبه هاهر پایه، بذر

کاشت  یهاچاله، پوش تاجبررسی ایر  منظوربهومن 

جهرت یرب چالره     که در هرر آماده شدند  ینحوبهبذر 

دوم  ۀچالو قرار گیرد  پوش تاجبیرونی  ۀلبدرست در 

 باشررد، متررر فاصررله داشررته 9/2 پوشرر ترراجلبررۀ بررا 

در اطرراف  . ردیر قرار گ پوش تاجن از بیرو کهینحوبه

 مترر یسانت 13×13×13چاله با ابعاد  هشتهر درخت 

عبارت دیگرر  به .بذر کاشته شد 13آماده و در هر چاله 

. کاشت بذر در عرصه مستقر شدچالۀ  213در مجمو  

و درون شرده  نررم   کرردن خاک هر چاله پس از خارج 

شرده در  منرر خاک  نیا یبذرها رو .چاله برگردانده شد

روی برذرها برا    وشردند   کاشت یمتریسانت 9/2عمق 

پوسرریده بره نسرربت  ماسره و کررود دامری    مخلروطی از 

کاشرته   آذراول  ۀدهر در پوشانده شرد. برذرها   مساوی 

دوم فروردین سال بعرد  دهۀ از  بذرها یزنجوانهشدند. 

 یهرا جهرت برذرها در   یزنجوانهاز ووعیت  .شرو  شد

و  پوشرر ترراج ۀلبرریررا و بیرررون  پوشرر ترراج مختلرر 

 شد. یآماربردارآنها تا پاییز  یمانزنده

 هاداده روش تحلیل

صورت آزمای  اسپلیت پرالت در  بهحاور پژوه  

 گرفت. بدین انجامهای کامل تصادفی قالب طر  بلوک

عنروان بلروک، موقعیرت    صورت که درختان پرستار بره 

عنروان عامرل اصرلی،    درخرت بره   پوشر  تراج چاله در 

هرای  عنوان عامل فرعی و چالهای جغرافیایی بههجهت

عنوان واحدهای آزمایشری در نظرر گرفتره    بذرکاری به

واریرانس  تجزیرۀ  شدند. براساس ایرن طرر  آزمرای ،    

منظرور  های مردل بره  ماندهو باقیگرفت دوطرفه انجام 

 -بررسی فر  نرمالیته برا اسرتفاده از آزمرون شراپیرو    

یانگین سطو  عامل ممقایسۀ . برای شدبررسی  2ویلب

 جهت جغرافیایی از آزمون توکی استفاده شد.

 

 نتایج

و زدنرد  بذر جوانره   490، شدهکاشتهبذر  1433از 

 یزنر جوانهدر نتیجه  ؛گزارش شد یمانزندهمورد  214

 یرۀ تجزاسرت.  درصرد   1و  25 بیر ترتبره  یمران زندهو 

 ییایر جغراف یهاجهتچاله و  تیعوامل موقع انسیوار

 یررۀپاپررالت بررا  تیبراسرراس طررر  اسررپل پوشرر ترراج

نشران داد کره ایرر عامرل      یکامرل تصرادف   یهرا بلوک

و ایر عامل  نانیدرصد اطم 59چاله در سطح  تیموقع

درصررد  55در سررطح  پوشرر ترراج ییایررجهررت جغراف

ارس  یبرذرها  یزنر درصرد جوانره   ریر برر متغ  نانیاطم

چالره و جهرت    تیر اسرت. ایرر متقابرل موقع    داریمعن

 داریمعنر  یمران برر درصرد زنرده    پوش جتا ییایجغراف

درصرد   ۀمشخصر  انسیر وار یۀتجز جینتا 2نبود. جدول 

 .دهدیارس را نشان م یبذرها یزنجوانه

                                              
1. Shapiro-Wilk's test 
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 زنی بذرهای ارسدرصد جوانهمشخصۀ واریانس تجزیۀ  -2جدول 

 یداریمعن میانگین مربعات آزادیدرجۀ  منبع تغییرات

 **3/333 232/205 24 بلوک

 *3/320 9/212 2 موقعیت چاله

  124/10 24 خطای عامل اصلی

 **3/333 990/403 0 پوش تاج جهت جغرافیایی

 3/140ns 022/20 0 پوش تاج جهت جغرافیایی ×موقعیت چاله 

  131/93 14 خطا
 .است نبودن داریمعنو درصد،  9 درصد، 2 در سطح یداریمعن ةدهندنشان بیترتبه nsو *، **       

 

شرده  کاشته یبذرهانشان داد که  هانیانگیممقایسۀ 

 صررورتبرره پوشرر ترراجلبررۀ واقررع در  یهرراچالررهدر 

 یبرذرها بیشرتری در مقایسره برا     یزنجوانه یداریمعن

در پوشر  داشرتند.   تراج بیرون  یهاچالهدر شده کاشته

 .مقایسه شده استمیانگین سطو  این عامل  2شکل 

هرای سرطو  مختلر     میرانگین مقایسرۀ  همچنین 

 یزنر جوانهدرصد  بر پوش تاجعامل جهت جغرافیایی 

دارای بیشرترین   پوشر  تاج نشان داد که جهت شمال

و اسرت  در هرر چالره   زنری برذرهای ارس   درصد جوانه

در یب گرروه قررار دارنرد.     پوش تاجی هاجهتدیگر 

این مشخصه در سرطو    یهانیانگیممقایسۀ  1شکل 

را نشران   پوشر  تراج  مختل  عامل جهت جغرافیرایی 

 .دهدیم

 

 

 

 
های ارس در بذر یزنجوانهمیانگین درصد مقایسۀ  -2شکل 

 . یبذرکارچالۀ مختل   یهاتیموقع

 .اندگروهدر یب  هانیانگیمقرار گرفتن  ةدهندنشانحروف مشابه 
 

بذرهای ارس در  یزنجوانهمیانگین درصد  مقایسۀ -1شکل 

 . پوش تاج مختل  جغرافیایی یهاجهت

 .اندگروهدر یب  هانیانگیمقرار گرفتن  ةدهندشاننحروف مشابه 
 

 یهرا جهرت واریانس عوامل موقعیت چاله و تجزیۀ 

هرای  نونهرال  یمانزندهبر درصد  پوش تاج جغرافیایی

برر   پوشر  تاجارس نشان داد که ایر جهت جغرافیایی 

دار درصرد اطمینران معنری    55این مشخصه در سطح 

یز ایر متقابل موقعیت اما عامل موقعیت چاله و ن ،است

بر این مشخصه ایر  پوش تاجچاله و جهت جغرافیایی 

واریرانس  تجزیرۀ  نترایج   1نداشتند. جدول  یداریمعن

 .دهدیماین متغیر را نشان 
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 های ارسنونهال یمانزندهدرصد مشخصۀ واریانس تجزیۀ  -1جدول 

 داریمعنی میانگین مربعات آزادیدرجۀ  منبع تغییرات

 301/3 941/211 24 بلوک

 3/221ns 120/14 2 موقعیت چاله

  509/121 24 خطای عامل اصلی

 **3/332 525/1522 0 پوش تاج جهت جغرافیایی

 3/002ns 313/010 0 پوش تاج جهت جغرافیایی ×موقعیت چاله 

  230/021 14 خطا
 .است نبودن داریعنمو درصد  9، درصد 2 در سطح یداریمعن ةدهندنشان بیترتبه nsو *، **          

 

هرای درصرد   میرانگین  مقایسۀدهندة نشان 0شکل 

 در سطو  مختل  عامرل جهرت جغرافیرایی    یمانزنده

هرای  چالره  ،شرود یممشاهده چنانکه است.  پوش تاج

 ، شرررق و شررمالجنرروبهررای جهررتدر  قرارگرفترره

 غررب در  جادشرده یا یهرا چالهبیشترین و  ،پوش تاج

هرای ارس  مانی نونهالدهزن درصد کمترین ،پوش تاج

 .داشتندرا 

 یمررانزنرردهمیررانگین درصرد   مقایسررۀ، 4در شرکل  

کره   طرور همران ت آورده شرده اسر   زدهجوانره بذرهای 

برذرهای   یمران زنرده برا آنکره درصرد     شودیممشاهده 

پوشر  انردکی بری  از بیررون      لبۀ تراج در  زدهجوانه

 داریمعنر اما از نظر آماری این تفاوت  ،است پوش تاج

 .رندیگیمنیست و هر دو در یب گروه قرار 

 

 

 

های ارس مانی نونهالمیانگین درصد زنده مقایسۀ -0شکل 

 . پوش تاج مختل  جغرافیایی یهاجهتدر 

 .اندگروه بیدر  هانیانگیم گرفتن قرار ةدهندنشانحروف مشابه 

 
های ارس مانی نونهالمیانگین درصد زنده مقایسۀ -4شکل 

 . پوش تاجبیرون در لبه و 

 .اندگروه بیدر  هانیانگیم گرفتن قرار ةدهندنشانحروف مشابه 

 

 بحث

و  رانیرراارس در  گرراهیجاو  تیرراهما توجرره برره برر

آن،  یعر یطب اتیح دیتجدو  یزادآور مشکالت لیدلبه

 یبراآن  یشیرو ریتکث همراهبهگونه  نیا جنسی ریتکث

 بنرابراین . دارد یاژهیر و رتیر اهم هررا رشگاهیرو یایاح

بذر این  یزنجوانهافزای  سبب تیمارهایی که  شناخت

 یایرراح منظرروربرره ارس گونرره شرروند در تولیررد نهررال

بیشرتر  . خواهرد برود   مرد اکار اریبسآن  یهرارشگاهیرو
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است که قبرل   ییمارهایت یپ ،در این زمینه تحقیقات

برای شکستن خواب برذر   عمده طوربهاز کاشت بذر و 

امرا در   .شودیمنهفتگی آن اعمال ورة دو کوتاه کردن 

و جهررت  پوشرر ترراجایررر دو عامررل  تحقیررق، ایررن 

 برذر ارس در  یمران زنرده و  یزنجوانهبر  آن جغرافیایی

 رویشگاه سیراچال بررسی شد.طبیعی عرصۀ 

بی  از  پوش لبۀ تاجبذرها در  کهنشان داد  جینتا

بر  پوش تاج. ایر اندداشته یزنجوانه پوش تاجبیرون 

و  رطوبررتمقرردار ناشرری از  ممکررن اسررت یزنررجوانرره

باشد که شرایط  پوش لبۀ تاجدر آن بیشتر  ماندگاری

بذرهای  یزنجوانهرطوبت و  نیتثم را برای یترمناسب

 پوشر  لبۀ تراج . شرایط موجود در کندیمارس فراهم 

 برا نرواحی براز     اغلب در مقایسه هادرختچهدرختان یا 

طرور  بره ر نتیجه ایرن نرواحی   است. د اطراف مساعدتر

 هرا نونهرال بذرها یا زنده ماندن  یزنجوانهبرای معمول 

(. Wayne & Van Auken, 2004) ترنرردمناسررب

بذر  تیفیکبر  مؤیر یعوامل اصل از جملهرطوبت و دما 

(. وجود Aliyari et al., 2016هستند )آنها  یزنجوانه و

ا و از جمله دمر  یطیمح طیشرا تغییرسبب  پوش تاج

 یبرخ یبرا ممکن است شود کهمیرطوبت در زیر آن 

 یبرخر  یو برا بیشتر یزنجوانه یبرا یفرصت هاگونهاز 

. دشرو محسروب   استقرار و یزنجوانه یبرا یمانع گرید

 یهرا گونره برذرها در   یزنر جوانره نیازهای نوری بررای  

مختل  گیاهی متفاوت است. کمترین نور و بیشرترین  

 شررده اسررت گررزارش  شرر پوترراج ریررزدر رطوبررت 

(Stoutjesdijk & Barkman, 1992 .)ایرن   یهرا افتهی

 ۀاگرچره خرود ارس گونر   کره   دهرد یمر نشران  تحقیق 

 یکراف و  کامرل  رشرد بره نروراست و برای  ینورپسند

وجرود   دلیرل بره آن در نرور کرم،    یزنر جوانه ،دارد ازین

بهتر صورت  پوش لبۀ تاجو رطوبت بیشتر  پوش تاج

(. در حالت کلری  Khoshnevis et al., 2012) ردیگیم

طرور  بره طبیعری آن   یهاشگاهیروارس در  یهانونهال

 ،گیاهان علفری  پوش تاجدر نواحی سایه، زیر معمول 

و  هرراسررن یررا شررکاف دیگررر درخترران  پوشرر ترراج

 یزنر جوانه. از طرف دیگر شوندیمدیده  هاسن صخره

دیگرر  سره جهرت    از پوش تاج بذرها در جهت شمال

بر نیاز احتمالی برذرها  مووو  نیز این که یشتر است ب

 زیررا در جهرت شرمالی    ؛دارد دیر تثکبیشتر به رطوبت 

کمترری   ریر تبخدلیل تاب  کمتر آفتاب، به پوش تاج

مانردگاری رطوبرت بررای    و در نتیجه  ردیگیمصورت 

 (.Måren et al., 2015است ) ها بیشتربذر

 حاصرل از  یهاالنونه یمانزنده، یزنجوانهبر افزون

بنرابراین شرناخت    .داردزیرادی  تکثیر جنسی اهمیرت  

 توانرردیمرر هررانونهررال یمررانزنرردهدر  مررؤیرعوامررل 

احیای رویشگاه از طریق برنامۀ موفقیت  ةکنندنیتضم

پرژوه ،  باشد. در این  کاشت مستقیم بذر در طبیعت

دو  ریترثی تحرت   یزنر جوانره همانند  هانونهال یمانزنده

 پوشر  تراج  چاله و جهرت جغرافیرایی   عامل موقعیت

 ،تحقیقرراتدر بیشررتر  اگرچررهبررسرری شررد.  درخترران

 پوشر  تاجنواحی زیر  در هانونهال یمانزندهاستقرار و 

 یاهیر تغذانتشار برذرها و نیرز نیازهرای    نحوة به دلیل 

 محرررردود شررررده اسررررت   هررررانونهررررالخرررراص 

(Weltzin & McPherson, 1999 امررا در .)   ایررن

 متری 9/2و  لبهدر کاشت  یهاالهچ تیموقعپژوه ، 

 ایرری  هانونهال یمانزندهدرختان در  پوش تاج بیرون

ارس  یهرا نونهرال  یمانزنده. رشد و نداشت یداریمعن

، پوشر  تراج ماننرد   رزندهیغعوامل زنده و  ریتثیتحت 

  یاهیررتغذنررور دریررافتی، رطوبررت و شرررایط    زانیررم

 .عامرررل اسرررت نیتررررمهرررمامرررا نرررور  ،قررررار دارد

McKinley &Van Auken (2005) کره   نرد نشان داد

تجربی کاه   شکلبه هانونهالاگر نور دریافتی توسط 

 .ابرد ییمر کراه    درصرد  53ترا   93رشد نسبی  ،یابد

زیرا ایر جهت  ،مطابقت دارد هادادهما با این  یهاافتهی

 داریمعنر  هانونهال یمانزندهبر  تاج پوش  جغرافیایی

 ییهررانونهررالدر  یمررانزنرردهد بررود و بیشررترین درصرر

 ، شرررق و شررمالمشرراهده شررد کرره در جهررت جنرروب

کاشته شده بودند. جهت جغرافیایی جنوب  پوش تاج

 نورپسرند و با توجه به  کندیمبیشترین نور را دریافت 

در ایرن   هرا نونهرال بیشرتر   یمران زنده ،گونۀ ارسبودن 

شرده در  کاشرته با آنکره برذرهای    است. منطقیجهت 
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نرور کمترری را در    پوشر  تراج ق و شرمال  شرر  جهت

تفراوت  نبرود   ،کنندیممقایسه با جهت جنوب دریافت 

بین ایرن سره جهرت ممکرن اسرت ناشری از        داریمعن

وجرود   هرا نونهرال عوامل دیگری باشد کره در محریط   

ی ملموسر  ریترثی آنهرا   یمران زنرده برر   توانندیمدارند و 

 یراوانهرز، بافت خاک، ف یهاعل مانند  ،داشته باشند

 یبررسر  نیر کره در ا  ...درختران و   یهاشهیرو انتشار 

بیشررتر  یمررانزنرردهمررواردی نیررز در  .انرردنشررده دهیررد

بیشرتری دارد  سرایۀ  در جهرت شرمال کره     هرا نونهال

(. نترایج  Jahanpour et al., 2006گزارش شده اسرت ) 

و بره عوامرل مختلر      هرا گونهمتضاد و پاسخ متفاوت 

 نو  گونه و نیازهرای آن به  ،شگاهیرو اکولوژیب طیشرا

برا توجره بره     آمرده دسرت بهنتایج  برپایۀ. دارد یبستگ

درختران و   پوش لبۀ تاجدر  یزنجوانهاینکه بیشترین 

 یمران زندهصورت گرفته است و در آن  در جهت شمال

در سره جهرت شرمال، شررق و      دشدهیتول یهانونهال

وجرود   یداریمعنر تفاوت آماری نیز  پوش تاججنوب 

 تیر موفق یبررا  شرود یمر  هیتوص یطور کلبهاما دارد، ن

 یبرذرکار از طریرق   ارس یهاشگاهیرو اتیعمل یایاح

پوشر   و جهت شمال تراج  رونیبهتر است بذرها در ب

در جهرت شرمال برذرها رطوبرت      زیررا ؛ دنکاشته شرو 

 یزنر جوانهافزای  سبب که  کنندیمبیشتری دریافت 

ز تراج پوشر    و کاشرت آنهرا در بیررون ا    شودیمآنها 

پوشر  درختران دیگرر    تراج گسرترش   شودیمموجب 

در رشرد   یکه عامل بسیار مهمرا دسترسی آنها به نور 

احتمرال دارد در  آنهاسرت محردود نکنرد.     یمران زندهو 

پوش  با  لبۀ تاجافته در ی روی  یهانونهالدرازمدت 

در  انرد شدهآن کاشته  لبۀ تاجرشد تاج درختی که در 

برودن   و با توجه به نورپسندگیرند  ارقر پوش تاج ریز

بره نرور    نداشرتن  یدسترسر  لیر به دل کمکمگونه،  نای

 بروند. نیاز ب یکاف
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Abstract  

Importance of Juniper trees for forest rehabilitation programs was resulted in direct, seed sowing of 

Juniperus excelsa as a safe method to expand juniper forest areas and rehabilitation of deteriorated 

forests. This study was done to determine the effect of canopy and its geographic orientation on seed 

germination as well as survival of seedlings in the Sirachal research station. Collected seeds from 

Sirachal habitat were sowed in four main geographic orientations under canopy’s edge and 1.5 meter 

out of canopy as completely randomized blocks in split plots. Data analysis showed that canopy 

(P<0.05) and its geographic orientation (P<0.01) had significant effects on seed germination. In 

addition, the effect of geographic orientation of canopy on seedling survival was significant (P<0.01).. 

The interaction of canopy and its geographic orientation on germination of seeds and survival of 

seedlings was not significant. The highest seed germination percentage was observed for seeds sowed 

under the canopy’s edge and in the north direction.  The highest percentage of seedling survival was 

observed in the south followed by the north and east directions of the canopy. Despite the higher 

germination and survival percentages under the canopy’s edge, it is suggested to sow seeds out of trees 

canopy and in the north direction as seedlings have no chance to survive under the maternal trees 

canopy for longer periods.  
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