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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تاجپوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانهزنی بذر و زندهمانی
نونهالهای ارس ()Juniperus excelsa M. Bieb
5

مصطفی خوشنویس ،*1مریم تیموری ،2محمدحسین صادقزاده حالج ، 3محمد متینیزاده  4و انوشیروان شیروانی
 2مربی پژوهشی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 1استادیار پژوهشی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 0کارشناس ارشد پژوهشی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 4دانشیار پژوهشی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 9دانشیار ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج.
(تاریخ دریافت2052/22/29 :؛ تاریخ پذیرش)2051/0/22 :

چکیده
با توجه به اهمیت گونۀ ارس در برنامههای احیای جنگل ،کاشت مستقیم بذر ارس در عرصههای جنگلی ،راهکاری مطمئن بررای افرزای
سطح جنگلهای ارس و احیای جنگلهای تخریبشدة آن محسوب میشود .بنابراین این تحقیق بهمنظرور تعیرین ترثییرات تراجپوشر و
جهت آن بر جوانهزنی بذر و زندهمانی نونهالهای حاصل در ایستگاه تحقیقاتی سیراچال انجام گرفت .بذرهای جمعآوریشرده از رویشرگاه
سیراچال ،در قالب بلوکهای کامل تصادفی و بهصورت کرتهای خردشده در چهار جهت جغرافیایی در لبۀ تاجپوش و  2/9متری بیرون
تاجپوش کاشته شدند .آنالیز دادههای آماری نشان داد ایر تاجپوش و جهت جغرافیایی آن بر جوانهزنی برذرها و ایرر جهرت جغرافیرایی
تاجپوش بر زندهمانی نونهالها معنیدار است .ایر متقابل تاجپوش و جهت آن بر جوانهزنی بذر و زندهمانی نونهالهای حاصرل معنریدار
نشد .بیشترین درصد جوانهزنی در بذرهایی مشاهده شد که در لبۀ تاجپوش و جهت شمال آن کاشته شده بودند .افزونبرر آن بیشرترین
زندهمانی نونهالهای حاصل از کاشت بذر ،بهترتیب در جهتهای جنوب ،شمال و شرق تاجپوش مشاهده شرد .برا وجرود درصرد بیشرتر
جوانهزنی بذرها در لبۀ تاجپوش و نیز زندهمانی بیشتر نونهالهای ارس در چالههای لبۀ تاجپوش (بدون وجود اختالف معنیدار) ،بهطور
کلی توصیه میشود نظر به اینکه در درازمدت نهالهای روی یافته در لبۀ تاج پوش با قرار گرفتن در زیر تاج پایۀ مرادری امکران ادامرۀ
حیات نخواهند داشت ،عملیات بذرکاری ارس در بیرون و جهت شمال تاجپوش انجام گیرد.
واژههای کلیدی :احیا ،بذرکاری ،رطوبت ،سیراچال ،نور.

مقدمه
حرردود  03گونرره از جررنس ارس ( )Juniperusدر
نیمکرة شمالی یافت میشود .ایرن جرنس از نزدیکری
خط استوا در آفریقا تا عرر هرای شرمالی در روسریه
 نویسندة مسئول

پراکن دارد .در ایران بهطور عمده در ناحیۀ رویشری
ایران تورانی از جنس ارس گونرۀ Juniperus excelsa
یافت میشود .با وجود مقاومت زیاد این گونره و دیگرر
گونه های این جرنس ،دخالرت هرای انسرانی و عوامرل
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طبیعی ،سبب کاه وسعت رویشگاههرای ایرن گونره
شده است .گذشته از ایرن ،مطالعرات زیسرتمحیطری
نشان داده است که بهجز چند رویشگاه ماننرد جزیررة
کبودان در استان آذربایجران غربری ،الیرن در اسرتان
خراسران رورروی و طرارم در اسررتان زنجران ،در بقیرۀ
رویشگاه ها تجدید حیرات ارس انردک اسرت و گراهی
اصالً انجام نمیگیرد؛ از اینرو برا قطرع و خشرکیدگی
پایههای ارس ،بهمرور زمان از فراوانی ایرن پایرههرا در
عرصه کم میشود و ایرن وورعیت رونرد نرابودی ایرن
رویشگاهها را تشدید میکند (.)Korori et al., 2010
با توجه به وسعت و اهمیرت ایرن گونره بره لحرا
حفظ آب و خاک ،احیای رویشرگاههرای ایرن گونره از
طریق نهالکاری و بذرکاری اهمیت روزافزونی مییابرد.
تکثی رر جنس ری از طریررق افررزای س رازگاری ژنتیکرری
جمعیتها و نیز افرزای تنرو ژنتیکری ،از روشهرای
مطمررئن تولیررد نهررالهررای مطلرروب برررای احیررای
رویشگاه های تخریبیافته یا برنامه های توسعۀ جنگرل
است .احیای رویشگاههای ارس با دو روش کاشت برذر
در گلدان های پالستیکی و سپس انتقال نهال به زمین
اصلی یا کاشت مستقیم بذر در عرصههای جنگلری آن
امکانپذیر است .تکثیر جنسری ارس برهطرور معمرول
آسرران نیسررت و زمرران جوانررهزن ری بررذرها ،طرروالنی و
متفاوت است .بذرهای رسریدة ارس بالفاصرله پرس از
کاشت جوانه نمریزننرد و بره دوره هرای سررمادهی و
احتمرراالً گرمررادهی برررای جوانرره زدن نیرراز دارنررد
( .)Pinna et al., 2015پژوه های زیرادی برا هردف
افزای جوانهزنی بذرهای ارس صرورت گرفتره اسرت.
) Daneshvar (2015گزارش کرده است که گرمرادهی
بهمدت  20هفته و در پی آن سررمادهی برهمردت 21
هفته ،سبب افزای چشمگیر جوانهزنی آن در مقایسه
با سرمادهی تنها مریشرودEl-Juhany et al (2009) .
ایر تیمارهای مختلر ماننرد اسرید سرولفوریب ،آب و
الیهگذاری بر جوانرهزنری برذر  J. proceraرا بررسری
کردنررد .آنهررا نتیجرره گرفتنررد کرره تیمارهررای اسررید

بررسی تثییر تاجپوش

و جهت جغرافیایی آن بر جوانهزنی بذر و...

سولفوریب و الیهگذاری 2سبب افزای جوانهزنی برذر
میشوند .شناخت ایر عوامل محیطی مؤیر بر زندهمانی
و جوانرهزنری برذرها برررای احیرای منرراطق مخروبرره و
حفاظررت بسرریار اهمیررت دارد (.)Mordecaim, 2012
رشد و کیفیرت نهرال تولیردشرده تحرت ترثییر عوامرل
محیطی (نور ،رطوبرت ،حررارت ،مرواد غرذایی و ترراکم
کاشت) و عوامل درونی و فیزیولوژیب گیاه (ذخیرة مواد
قندی ،مقدار هورمونهای مختلر و مقاومرت در برابرر
سررما و یخبنردان) قررار دارد ( ;Seiwa et al., 2009
;Aliyari et al., 2015; Hastuti & Budihastuti, 2017
 .)Asadi et al., 2018همچنین عوامل دیگرری ماننرد

عمررق و زمرران کاشررت در گلرردانهررای پالسررتیکی یررا
بذرکاری مستقیم ،کنترل عل های هرز ،وجود یا نبرود
تاجپوش و نیز جهت کاشت بذر از مهمتررین عوامرل
مررؤیر در موفقیررت تولیررد نهررال محسرروب م ریشررود
( ;Wayne & Van Auken, 2004; Måren et al., 2015
& Umeoka & Ogbonnaya, 2016; Schroeder
 .)Naeem, 2017نترایج تحقیقری در اسرتان خراسران

رووی نشران داد کره درصرد جوانرهزنری در برذرهای
جمع آوریشده در شهریور بی از بذرهایی بود که در
آبان جمعآوری شده بودند (.)Ahani et al., 2013
بیشتر تحقیقات دربارة جوانه زنی و زنده مرانی برذر
ارس ،در زمینۀ ایر پی تیمارها بر جوانهزنی برذر ارس
و زندهمانی آن در نهالستان بودهاند .در این تحقیق ،ایر
دو عامررل ترراجپوشرر و جهررت جغرافیررایی آن بررر
جوانه زنری و زنرده مرانی برذر ارس در عرصرۀ طبیعری
ایسررتگاه سرریراچال و تررثییر ای رن دو عامررل در جررذب
رطوبت و نور بررسی شده است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این طرر در ایسرتگاه تحقیقراتی سریراچال در 41
کیلومتری شمال شرهر کررج و در مسریر جرادة کررج-
چالوس انجام گرفت .مختصات جغرافیایی بخ میرانی
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محررل اجرررای طررر  00◦ 32′ 00′′ ،عررر شررمالی و
 92◦ 35′ 92′′طول شرقی است .ارتفرا محرل از سرطح
دریای آزاد بین  1303تا  1303متر متغیر است .خاک،
عمیق ،لومی رسری برا  pHنزدیرب بره خنثری (-2/10
 )2/12است .اقلیم منطقه براساس روش گوسن اسرتپی
سرد اسرت و منطقره در طبقرهبنردی آمبررژه در اقلریم
نیمهمرطوب قرار مریگیررد .متوسرط بارنردگی سرالیانه
 902/0میلیمتر است (.)Akbarzadeh, 1995
شیوۀ اجرای پژوهش

می روههررای ارس در آبررانمرراه از ایسررتگاه سرریراچال
جمعآوری شدند .میوهها پس از بوجاری ،له شده و بذرها
از گوشت میوه خارج شدند .بذرها پرس از رزیرنشرویی و
حذف بذرهای پوک ،برهمردت چهرار مراه در هروای آزاد
درون ماسه الیهگذاری شدند .این بذرها در آخر اسرفند از
ماسه خارج و پس از شسرتوشرو کرامالً خشرب شرده و
درون کیسرررههرررای پارچرررهای در دمرررای  1-4درجرررۀ
سانتیگراد نگهداری شدند .قبل از کاشت ،این برذرها 14
ساعت در آب خیسانده شدند (.)Korori et al., 2010
برای بررسی ایر تاجپوش و جهت جغرافیرایی آن
بر جوانهزنی بذر و زندهمانی نهالهرای تولیدشرده29 ،
پایۀ ارس با شرایط یکسان (قطرر تنره و تراجپوشر ،
جهررت و درصررد شرریب دامنرره) در رویشررگاه ارس
سیراچال انتخاب و در چهار جهرت اصرلی جغرافیرایی
هر پایه ،بذرها بهصورت کپرهکراری کاشرته شردند .در
ومن به منظور بررسی ایر تاجپوش  ،چالههای کاشت
بذر بهنحوی آماده شدند که در هرر جهرت یرب چالره
درست در لبۀ بیرونی تاجپوش قرار گیرد و چالۀ دوم
بررا لبررۀ ترراجپوش ر  2/9متررر فاصررله داشررته باشررد،
به نحویکه بیرون از تاج پوش قرار گیررد .در اطرراف
هر درخت هشت چاله با ابعاد  13×13×13سانتیمترر
آماده و در هر چاله  13بذر کاشته شد .بهعبارت دیگرر
در مجمو  213چالۀ کاشت بذر در عرصه مستقر شد.
خاک هر چاله پس از خارج کرردن نررم شرده و درون
چاله برگردانده شد .بذرها روی این خاک نررمشرده در
عمق  2/9سانتیمتری کاشت شردند و روی برذرها برا
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مخلروطی از ماسره و کررود دامری پوسرریده بره نسرربت
مساوی پوشانده شرد .برذرها در دهرۀ اول آذر کاشرته
شدند .جوانه زنی بذرها از دهۀ دوم فروردین سال بعرد
شرو شد .از ووعیت جوانهزنی برذرها در جهرتهرای
مختلر ترراجپوشر و بیرررون یررا لبرۀ ترراجپوشر و
زندهمانی آنها تا پاییز آماربرداری شد.
روش تحلیل دادهها

پژوه حاور بهصورت آزمای اسپلیت پرالت در
قالب طر بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت .بدین
صورت که درختان پرستار برهعنروان بلروک ،موقعیرت
چاله در تراجپوشر درخرت برهعنروان عامرل اصرلی،
جهتهای جغرافیایی بهعنوان عامل فرعی و چالههرای
بذرکاری به عنوان واحدهای آزمایشری در نظرر گرفتره
شدند .براساس ایرن طرر آزمرای  ،تجزیرۀ واریرانس
دوطرفه انجام گرفت و باقیماندههای مردل برهمنظرور
بررسی فر نرمالیته برا اسرتفاده از آزمرون شراپیرو-
ویلب 2بررسی شد .برای مقایسۀ میانگین سطو عامل
جهت جغرافیایی از آزمون توکی استفاده شد.
نتایج
از  1433بذر کاشتهشده 490 ،بذر جوانره زدنرد و
 214مورد زنده مانی گزارش شد؛ در نتیجه جوانهزنری
و زنده مرانی برهترتیرب  25و  1درصرد اسرت .تجزیرۀ
واریانس عوامل موقعیت چاله و جهت های جغرافیرایی
ترراجپوش ر براسرراس طررر اسررپلیت پررالت بررا پایررۀ
بلوک هرای کامرل تصرادفی نشران داد کره ایرر عامرل
موقعیت چاله در سطح  59درصد اطمینان و ایر عامل
جهررت جغرافی رایی ترراجپوش ر در سررطح  55درصررد
اطمینان برر متغیرر درصرد جوانرهزنری برذرهای ارس
معنیدار اسرت .ایرر متقابرل موقعیرت چالره و جهرت
جغرافیایی تاجپوش برر درصرد زنردهمرانی معنریدار
نبود .جدول  2نتایج تجزیۀ واریرانس مشخصرۀ درصرد
جوانهزنی بذرهای ارس را نشان میدهد.
1. Shapiro-Wilk's test
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جدول  -2تجزیۀ واریانس مشخصۀ درصد جوانهزنی بذرهای ارس
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

24
2
24
0
0
14

205/232
212/9
10/124
403/990
20/022
93/131

بلوک
موقعیت چاله
خطای عامل اصلی
جهت جغرافیایی تاجپوش
موقعیت چاله × جهت جغرافیایی تاجپوش
خطا

معنیداری
**

3/333
*3/320

**3/333
3/140ns

*** ،و  nsبهترتیب نشاندهندة معنیداری در سطح  2درصد 9 ،درصد ،و معنیدار نبودن است.

مقایسۀ میانگینها نشان داد که بذرهای کاشتهشرده
در چالررههررای واقررع در لبررۀ ترراجپوشرر بررهصررورت
معنیداری جوانه زنی بیشرتری در مقایسره برا برذرهای
کاشتهشده در چالههای بیرون تراجپوشر داشرتند .در

نشان داد که جهت شمال تاجپوشر دارای بیشرترین
درصد جوانهزنری برذرهای ارس در هرر چالره اسرت و
دیگر جهت های تاج پوش در یب گرروه قررار دارنرد.
شکل  1مقایسۀ میانگین های این مشخصه در سرطو
مختل عامل جهت جغرافیرایی تراجپوشر را نشران
میدهد.

شکل  -2مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی بذرهای ارس در
موقعیتهای مختل چالۀ بذرکاری.
حروف مشابه نشاندهندة قرار گرفتن میانگینها در یب گروهاند.

شکل  -1مقایسۀ میانگین درصد جوانهزنی بذرهای ارس در
جهتهای مختل جغرافیایی تاجپوش .
حروف مشابه نشاندهندة قرار گرفتن میانگینها در یب گروهاند.

تجزیۀ واریانس عوامل موقعیت چاله و جهرتهرای
جغرافیایی تاج پوش بر درصد زنده مانی نونهرال هرای
ارس نشان داد که ایر جهت جغرافیایی تاجپوشر برر
این مشخصه در سطح  55درصرد اطمینران معنریدار

است ،اما عامل موقعیت چاله و نیز ایر متقابل موقعیت
چاله و جهت جغرافیایی تاجپوش بر این مشخصه ایر
معنیداری نداشتند .جدول  1نترایج تجزیرۀ واریرانس
این متغیر را نشان میدهد.

شکل  2میانگین سطو این عامل مقایسه شده است.
همچنین مقایسرۀ میرانگین هرای سرطو مختلر
عامل جهت جغرافیایی تاجپوش بر درصد جوانهزنری
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جدول  -1تجزیۀ واریانس مشخصۀ درصد زندهمانی نونهالهای ارس
منبع تغییرات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

معنیداری

24
2
24
0
0
14

211/941
14/120
121/509
1522/525
010/313
021/230

3/301
3/221ns

بلوک
موقعیت چاله
خطای عامل اصلی
جهت جغرافیایی تاجپوش
موقعیت چاله × جهت جغرافیایی تاجپوش
خطا

**3/332
3/002ns

*** ،و  nsبهترتیب نشاندهندة معنیداری در سطح  2درصد 9 ،درصد و معنیدار نبودن است.

شکل  0نشاندهندة مقایسۀ میرانگینهرای درصرد
زنده مانی در سطو مختل عامرل جهرت جغرافیرایی
تاجپوش است .چنانکه مشاهده میشرود ،چالرههرای
قرارگرفترره در جهررتهررای جنرروب ،شرررق و شررمال
تاجپوش  ،بیشترین و چالههرای ایجادشرده در غررب
تاج پوش  ،کمترین درصد زندهمانی نونهال هرای ارس
را داشتند.

در شرکل  ،4مقایسررۀ میررانگین درصرد زنرردهمررانی
بذرهای جوانرهزده آورده شرده اسرت همرانطرور کره
مشاهده میشود برا آنکره درصرد زنردهمرانی برذرهای
جوانهزده در لبۀ تراج پوشر انردکی بری از بیررون
تاجپوش است ،اما از نظر آماری این تفاوت معنریدار
نیست و هر دو در یب گروه قرار میگیرند.

شکل  -0مقایسۀ میانگین درصد زندهمانی نونهالهای ارس
در جهتهای مختل جغرافیایی تاجپوش .

شکل  -4مقایسۀ میانگین درصد زندهمانی نونهالهای ارس
در لبه و بیرون تاجپوش .

حروف مشابه نشاندهندة قرار گرفتن میانگینها در یب گروهاند.

حروف مشابه نشاندهندة قرار گرفتن میانگینها در یب گروهاند.

بحث
ب را توجرره برره اهمی رت و جایگرراه ارس در ای رران و
بهدلیل مشکالت زادآوری و تجدید حیات طبیعری آن،
تکثیر جنسی این گونه بههمراه تکثیر رویشی آن برای

احیای رویرشگاه هررا اهمیررت ویرژه ای دارد .بنرابراین
شناخت تیمارهایی که سبب افزای جوانهزنی بذر این
گونرره شرروند در تولیررد نهررال ارس بررهمنظررور احی رای
رویرشگاه هرای آن بسیار کارامرد خواهرد برود .بیشرتر
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تحقیقات در این زمینه ،پی تیمارهایی است که قبرل
از کاشت بذر و به طور عمده برای شکستن خواب برذر
و کوتاه کردن دورة نهفتگی آن اعمال میشود .امرا در
ایررن تحقیررق ،ایررر دو عامررل ترراجپوشرر و جهررت
جغرافیایی آن بر جوانهزنی و زنرده مرانی برذر ارس در
عرصۀ طبیعی رویشگاه سیراچال بررسی شد.
نتایج نشان داد که بذرها در لبۀ تاجپوش بی از
بیرون تاجپوش جوانهزنی داشته اند .ایر تاجپوش بر
جوانررهزن ری ممکررن اسررت ناشرری از مقرردار رطوبررت و
ماندگاری بیشتر آن در لبۀ تاجپوش باشد که شرایط
مناسبتری را برای تثمین رطوبت و جوانهزنی بذرهای
ارس فراهم میکند .شرایط موجود در لبۀ تراجپوشر
درختان یا درختچه ها اغلب در مقایسه برا نرواحی براز
اطراف مساعدتر است .در نتیجه ایرن نرواحی بره طرور
معمول برای جوانهزنی بذرها یا زنده ماندن نونهرالهرا
مناسرربترنررد (.)Wayne & Van Auken, 2004
رطوبت و دما از جمله عوامل اصلی مؤیر بر کیفیت بذر
و جوانهزنی آنها هستند ( .)Aliyari et al., 2016وجود
تاج پوش سبب تغییر شرایط محیطی از جمله دمرا و
رطوبت در زیر آن می شود که ممکن است برای برخی
از گونه ها فرصتی برای جوانهزنی بیشتر و برای برخری
دیگر مانعی برای جوانه زنی و استقرار محسروب شرود.
نیازهای نوری بررای جوانرهزنری برذرها در گونرههرای
مختل گیاهی متفاوت است .کمترین نور و بیشرترین
رطوبررت در زیررر ترراجپوشرر گررزارش شررده اسررت
( .)Stoutjesdijk & Barkman, 1992یافتههرای ایرن
تحقیق نشران مریدهرد کره اگرچره خرود ارس گونرۀ
نورپسندی است و برای رشرد بره نرور کامرل و کرافی
نیاز دارد ،جوانهزنری آن در نرور کرم ،برهدلیرل وجرود
تاجپوش و رطوبت بیشتر لبۀ تاجپوش بهتر صورت
میگیرد ( .)Khoshnevis et al., 2012در حالت کلری
نونهال های ارس در رویشگاه های طبیعری آن بره طرور
معمول در نواحی سایه ،زیر تاجپوش گیاهان علفری،
ترراجپوش ر درخترران دیگررر یررا شررکاف سررن هررا و
صخرهسن ها دیده میشوند .از طرف دیگر جوانهزنری

بررسی تثییر تاجپوش

و جهت جغرافیایی آن بر جوانهزنی بذر و...

بذرها در جهت شمال تاجپوش از سره جهرت دیگرر
بیشتر است که این مووو نیز بر نیاز احتمالی برذرها
به رطوبت بیشتر تثکیرد دارد؛ زیررا در جهرت شرمالی
تاجپوش بهدلیل تاب کمتر آفتاب ،تبخیرر کمترری
صورت میگیرد و در نتیجه مانردگاری رطوبرت بررای
بذرها بیشتر است (.)Måren et al., 2015
افزونبر جوانه زنی ،زنده مانی نونهال های حاصرل از
تکثیر جنسی اهمیرت زیرادی دارد .بنرابراین شرناخت
عوامررل مررؤیر در زنرردهمررانی نونهررالهررا مرریتوانررد
تضمین کنندة موفقیت برنامۀ احیای رویشگاه از طریق
کاشت مستقیم بذر در طبیعت باشد .در این پرژوه ،
زندهمانی نونهالها همانند جوانرهزنری تحرت ترثییر دو
عامل موقعیت چاله و جهرت جغرافیرایی تراج پوشر
درخترران بررسرری شررد .اگرچرره در بیشررتر تحقیقررات،
استقرار و زندهمانی نونهالها در نواحی زیر تاجپوشر
به دلیل نحوة انتشار برذرها و نیرز نیازهرای تغذیرهای
خرررراص نونهررررالهررررا محرررردود شررررده اسررررت
( .)Weltzin & McPherson, 1999امررا در ایررن
پژوه  ،موقعیت چاله های کاشت در لبه و  2/9متری
بیرون تاجپوش درختان در زندهمانی نونهالها ایرری
معنیداری نداشت .رشد و زندهمانی نونهرالهرای ارس
تحت تثییر عوامل زنده و غیرزنده ماننرد تراجپوشر ،
میررزان نررور دریررافتی ،رطوبررت و شرررایط تغذیررهای
قررررار دارد ،امرررا نرررور مهرررمتررررین عامرررل اسرررت.
) McKinley &Van Auken (2005نشان دادنرد کره
اگر نور دریافتی توسط نونهالها بهشکل تجربی کاه
یابد ،رشد نسبی  93ترا  53درصرد کراه مرییابرد.
یافته های ما با این داده ها مطابقت دارد ،زیرا ایر جهت
جغرافیایی تاج پوش بر زنده مانی نونهال ها معنریدار
بررود و بیشررترین درص رد زنرردهمررانی در نونهررالهررایی
مشرراهده شررد کرره در جهررت جنرروب ،شرررق و شررمال
تاج پوش کاشته شده بودند .جهت جغرافیایی جنوب
بیشترین نور را دریافت میکند و با توجه به نورپسرند
بودن گونۀ ارس ،زندهمرانی بیشرتر نونهرالهرا در ایرن
جهت منطقی است .با آنکره برذرهای کاشرتهشرده در
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جنوب تاجپوش نیز تفاوت آماری معنریداری وجرود
 اما بهطور کلی توصیه مریشرود بررای موفقیرت،ندارد
احیای عملیات رویشگاه های ارس از طریرق برذرکاری
بهتر است بذرها در بیرون و جهت شمال تراجپوشر
کاشته شروند؛ زیررا در جهرت شرمال برذرها رطوبرت
بیشتری دریافت میکنند که سبب افزای جوانه زنری
آنها میشود و کاشرت آنهرا در بیررون از تراج پوشر
موجب میشود گسرترش تراجپوشر درختران دیگرر
دسترسی آنها به نور را که عامل بسیار مهمی در رشرد
 احتمرال دارد در.و زندهمرانی آنهاسرت محردود نکنرد
درازمدت نونهال های روی یافته در لبۀ تاج پوش با
رشد تاج درختی که در لبۀ تاج آن کاشته شده انرد در
زیر تاج پوش قرار گیرند و با توجه به نورپسند برودن
 کمکم به دلیرل دسترسری نداشرتن بره نرور،این گونه
.کافی از بین بروند

جهت شررق و شرمال تراجپوشر نرور کمترری را در
 نبرود تفراوت،مقایسه با جهت جنوب دریافت میکنند
معنیدار بین ایرن سره جهرت ممکرن اسرت ناشری از
عوامل دیگری باشد کره در محریط نونهرال هرا وجرود
دارند و میتوانند برر زنردهمرانی آنهرا ترثییر ملموسری
 فراوانی، بافت خاک، مانند عل های هرز،داشته باشند
 کره در ایرن بررسری... و انتشار ریشه های درختران و
 در مررواردی نیررز زنرردهمررانی بیشررتر.دی رده نشرردهانررد
نونهال هرا در جهرت شرمال کره سرایۀ بیشرتری دارد
 نترایج.)Jahanpour et al., 2006( گزارش شده اسرت
متضاد و پاسخ متفاوت گونه هرا بره عوامرل مختلر و
 به نو گونه و نیازهرای آن،شرایط اکولوژیب رویشگاه
 برپایۀ نتایج بهدسرت آمرده برا توجره بره.بستگی دارد
اینکه بیشترین جوانهزنی در لبۀ تاجپوش درختران و
در جهت شمال آن صورت گرفته است و در زندهمرانی
 شررق و،نونهال های تولیدشده در سره جهرت شرمال
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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.
Key words: Rehabilitation, Seed sowing, Moisture, Sirachal, light
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