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 (13/3/3088تاریخ پذیرش:  ،9/38/3166 )تاریخ دریافت:

 چکیده
دو جهت در داالب ایالم  یها جنگلدر  ، کیکم و ارژنبنهبذرهای  نهال حاصل از کاشت یمان زندهو  میزان ظهوربا هدف بررسی پژوهش  نیا

باا   جغرافیاایی شاما ی و جناوبی    یها جهترویشگاه در  ششبرای این منظور  .گرفت انجام( نوع پرستار) موقعیت کاشت و پنج جغرافیایی

 کاشات  یهاا  تیموقعروی آن  و هعمود بر شیب دامنه پیاده شد یک ترانسکت در جهتدر هر رویشگاه  انتخاب شد. یکسان نسبت به ارتفاع

دوازده  کاشات  یها تیموقعدر هر یک از با رعایت سه تکرار مشخص شد.  بازسنگ و فضای کنار  بوته،زیر درختچه، زیر ت، درخزیر شامل 

بیشاترین درصاد   شامارش شاد.    3160و  3161و تابساتان   بهاار  های فصلدر  ها نهالتعداد . شد هکاشت یادشده یها گونهبذر  حفر وچا ه 

تااج  در زیار  کایکم  نهاال  هاای دارای   چا اه بیشترین درصد  و و در زیر تاج درخت و کنار سنگ ا یجهت شمدر بنه نهال دارای  یها چا ه

نهاال  بیشترین سهم از ظهاور  نشان نداد.  شده به هیچ یک از عوامل بررسی یدار یمعنارژن واکنش ظهور میزان بود.  ها درختچهو  درختان

تغییار   کاشات  تیا موقعجهات دامناه و    ریتحت تأثمیزان ظهور نهال شد که  یریگ جهینتبنه و کمترین آن متعلق به کیکم بود.  متعلق به

انجاام   در هار جهات جغرافیاایی    تر مناسبکاشت  یها تیموقعدر بذرکاری در عرصه برای افزایش ظهور نهال بهتر است رو  از این، کند یم

 .گیرد

 ، کیکم.جهت جغرافیاییپرستار، بنه، ، بذرکاری کلیدی: یها واژه

 

 همقدم

 اغلاب زاگرس که  یها جنگل درازمدت یها بیتخر

ناشی از حضاور انساان و دام اسات، فشاار زیاادی باه       

آن وارد  یا درختچاه هاای درختای و    و گوناه  ها جنگل

مختال کارده    شادت  بهکرده و زادآوری طبیعی آنها را 

 دیگااراسااتان ایااالم نیااز هماننااد  یهااا جنگاالاساات. 

کیفای   کمی وتغییرات  خوش دستزاگرس  یها جنگل

(. در اثر این Hosseini et al., 2008) استزیادی شده 

ای  و درختچاه  های درختی گونه نسل تجدید ،تغییرات

 ، (.Pistacia atlantica Desf) آن از جملاااه بناااه

 و ارژن( Acer monspessulanum Boiss) کااایکم

(Amygdalus orientalis Duh. )    باا مشاکالت جادی

 ;Hosseini et al., 2008)رو شااده اساات   هروباا

Negahdarsaber & Abbasi, 2010.)    در این شارای
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باومی در   یهاا  گوناه کاشت باذر یاا نهاال     به توان یم

. باا توجاه باه    کرد قداممناطق گسترش آنها ا ةمحدود

زاگارس و سرشات نورپساندی     یها جنگلتنک بودن 

آن، بهتار اسات    یا درختچهدرختی و  یها گونه بیشتر

طااور  بااهکاری در جنگاال د. بااذرگیااربااذرکاری انجااام 

از روش  تر صرفه بهاز نظر هزینه و زمان مقرون  معمول

 تحقیقاات، در برخای   کاه   یطاور  باه است؛  یکار نهال

کاشات   ۀبرابر هزین 2تا  3/3کاشت نهال حدود  ۀهزین

  ;Bullard et al., 1992) بااذر باارآورد شااده اساات

Engel & Parrotta, 2001; Hooper et al., 2002; 

Sampaio et al., 2007 .)  طاور   باه در عملیات باذرکاری

ضمن توجه باه کیفیات باذر، براسااس شاناخت       معمول

 ةمحادود گونه و رویشگاه، بذرکاری با هر گونه را در  ۀرابط

کااه خصوصاایات اکو ااوژیکی  دهنااد یانجااام ماامناااطقی 

رویشگاه با گونه هماهنگی و همخاوانی دارد تاا موفقیات    

 ;Alvarez-Aquino, 2004) بااذرکاری افاازایش یابااد

Tilki & Alptekin, 2005; Tabari et al., 2006.) 

استقرار زادآوری طبیعی تابع عوامل معمول  طور به

 متعااددی ماننااد نااور و شاارای  رویشااگاهی اساات    

(Hosseini & Hoseinzadeh, 2018)  و بااه همااین

 ریتحت تاأث  ممکن استبذرکاری در طبیعت نیز د یل 

میازان موفقیات آن   نتیجاه  در و گیرد این عوامل قرار 

 عواماالجملااه از جهاات جغرافیااایی  تغییاار کنااد.  

مهمی در استقرار نهاال دارد و  اثر که  است یرویشگاه

ارتباط آن باا وضاعیت   زمینۀ متعددی در  یها پژوهش

 یها جنگلدر پژوهشی در  است.گرفته زادآوری انجام 

باه   کایکم  ۀگونا  زادآوریکه  مشخص شدشمال ایالم 

نشاااان  واکاانش اماال فیزیوگرافیااکهاایچ یااک از عو

هااای  پااژوهش .(Mirzaei et al., 2007) دهااد ینماا

ایااالم نشااان داد کااه میاازان  یهااا جنگاالدیگااری در 

در جهات شاما ی    بناه و ایرانی بلوط  زادآوری جنسی

 ,.Mirzaei et al) بیشتر از جهت جناوبی باوده اسات   

2007; Hosseini, 2010).  یهاا  جنگلدر در پژوهشی 

بلاوط  بیشاترین زادآوری طبیعای   ، تانکوهدشت  رسا 

 جناوبی یافات شاد    یها بیشدر ایرانی، کیکم و ارژن 

(Nazarporfard et al., 2016 .)   در پژوهشی در پاار

 ارتفااع  ،بناه  درختاان  تعاداد  بیشاترین ملای خجیار   

 و درختان برگ سالمت وضعیت بهترین و بنه یزادآور

  دیااااده شاااادشااااما ی  یهااااا دامنااااهدر  یزادآور

(Bagheri et al., 2014.)  یهااا پااژوهشنگاااهی بااه 

هاای   جهات در  ها نهالتراکم که  دهد یمنشان یادشده 

 شاناخت رو  از ایان ، کناد  یما فار    جغرافیایی مختلف

برای در نقاط مختلف جنگل  استقرار زادآوری ا گوهای

 یهاا  دخا ات جنگلای و  تاودة   اتیا ح دیتجدمدیریت 

 باید رو نیااز  .(Frey et al., 2007) الزم است پرورشی

 های جغرافیایی جهتدر کاشت  وضعیت زادآوری دست

مختلف بررسی شود تاا باذرکاری در شارای  مختلاف     

 و نتاایج آن راهگشاای   آمیاز باوده   موفقیترویشگاهی 

 احیای جنگل باشد.

ثیرگاذار بار   أاز دیگار عوامال ت  جنگال   پوشش تاج

بار  آن اجی و تاأثیر  اهمیت پوشش ت .است ظهور نهال

نشاان داده شاده و    ها پژوهشنتایج برخی زادآوری در 

با درصاد پوشاش تااجی     نهالمشخص شده که تراکم 

 ;Mirzaei et al., 2007) همبسااتگی متباات دارد

Nazarporfard et al., 2016Hosseini, 2010; ). 

 هاا  درختچهجنگل متشکل از تاج درختان،  پوشش تاج

 در میازان تو یاد   هانیاست. عملکرد هر یک از ها بوتهو 

گیاهاان  دیگار  هاا و   سایه و پناهی است که برای نهال

 در پاااژوهش  .کنناااد یماااکاااف جنگااال ایجااااد   

Khoshnevis et al. (2019)  در  پوشاش  تااج متبت اثر

آن اثباات   یهاا  نهاال  یماان  زندهبذر ارس و  یزن جوانه

 Rostamikia & Zobeiriدر پااژوهششااده اساات. 

 تدرخ عنوان به ارس که درختان شد مشاهده (2012)

 بیشتر رشد و یمان زنده برای را شرای  مطلوب پرستار،

 .کننااد یماا فااراهم کاایکم و بنااه یهااا نهااال

Negahdarsaber & Abbasi (2010)  در پژوهشاای

 یمنااطق  در بناه  یزادآور نیبهتار نشاان دادناد کاه    

 ارژن و تنگارس  یهاا  درختچاه  کاه  ردیا گ یما  صورت

 پس بنه بذرهای باشند. داشته مناسب و یکاف حضور

 یرو هاا  درختچاه  نیا ا تیحما در چنانچه ،دنیرس زا
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 یدسترسا  جلاوگیری از  علات  باه  ،رناد یگ قارار  خا 

 مرطوب یمایکروکلیم جادیا زین و یتش مانند وحوش

 یبرا یمناسب  یشرا ها درختچه نیا ریز در دار هیسا و

 در . بناابراین ابناد ی یم استقرار و کنند می دایپ شیرو

 یهاا  درختچاه  نیا ا کاشات  ،بناه  یهاا  جنگل توسعۀ

در  Garcia et al. (2000). دارد تیاااهم پرسااتار

بهتارین زیساتگاه    ها درختچهنشان دادند که  یپژوهش

. و رشاد آنهاا هساتند    یمان زندهو  ها نهالبرای استقرار 

Sadeghzadeh Hallaj et al. (2019)  نیز در پژوهشی

تانش  کاهشای  اثار   موجاب رفاع  نشان دادند که سایه 

 یهاا  سانگ نهال بنه شاد.   یها گچهبربر رشد خشکی 

از نظر ایجاد سایه و جلوگیری از فرساایش  نیز درشت 

و بساتر  دارناد   مهمیتأثیر خا  و حتی انباشت خا  

باارای اسااتقرار نهااال در کنااار خااود ایجاااد   مناساابی

 (.Hosseini & Hoseinzadeh, 2018) کننااد یماا

Bagheri et al. (2014)     در پژوهشای در پاار  ملای

 ۀدرختچو  سنگی صخره مناطق که ندداد ننشا خجیر

و هساتند   بناه  یزادآور اساتقرار  مهام  عوامال  از بادام

 اساتقرار  ماوتاد  و حفا  رای با  کردند که یریگ جهینت

 عواملاین تأثیر  به دبای ،یجنگلکار در ژهیو به بنه ۀگون

 ت.داش کافی توجه

باه ناوع    ،حاصال از کاشات باذر   میزان ظهور نهال 

 . وابسااته اسااتوژیکی مختلااف گونااه و شاارای  اکو اا

Cruz et al. (2016) با مقایسۀ  در پژوهشی در مکزیک

بلوط در شرای  واقعی از جنس نه ظهور نهال چهار گو

هاا از   که بین گونه گلخانه نشان دادند شرای جنگل و 

 نظااار میااازان ظهاااور نهاااال تفااااوت وجاااود دارد.  

St-Denis et al. (2013)  هاای   در جنگال  پژوهشای در

حاصال از  میازان ظهاور نهاال     نتیجه گرفتناد کاه  دا کانا

 ،Larix laricina K. Koch های درختای  گونهکاشت بذر 

Betula papyrifera Marsh. ،Betula 

alleghaniensis Britt.  ۀگونا  درصد و برای 3کمتر از 

Acer saccharum Marsh.  بااود. درصااد  9حاادود

 .Quercus rubra L های نرخ ظهور نهال گونههمچنین 

درصاد   10و  31ترتیب باا   به .Pinus resinosa Aitو 

بلاوط بعاد از    ماانی نهاال   بیشترین میزان بود، اما زنده

 39کااج ) گوناۀ  درصد( خیلی بیشتر از  62) سال کی

های با بذر بزرگ،  گونهگیری شد که  درصد( بود. نتیجه

 احیااای جنگاال در شاارای  باارایبایااد ماننااد بلااوط، 

 .استفاده شوند کاریبذر

 زاگارس و  یهاا  جنگال با توجه به اهمیت احیاای  

ای  و درختچاه  درختای  یها گونهاز حمایت حفاظت و 

هاای جغرافیاایی    ور در جهتمزب یها گونهبذر  بایدآن 

و  هکاشت شاد  گوناگون کاشت یها تیموقعو  مختلف

پاژوهش  بر این اسااس،   .شودموفقیت آنها بررسی حد 

دآوری ی زابااا هاادف تعیااین وضااعیت کم اا  رو  شیپاا

ای بنه، کیکم  درختی و درختچه یها گونهکاشت  دست

 یها تیموقعهای جغرافیایی مختلف و  جهتو ارژن در 

انجاام   آنبهیناۀ  شرای  به  یابیدستو  گوناگونکاشت 

 .گرفت

 

 ها روشمواد و 
 پژوهشمنطقۀ 

ب داال ةشاد  حفاظت یجنگلمنطقۀ در  پژوهشاین 

در ایان   .(3)شاکل  گرفت  استان ایالم انجام در شمال

ترتیاب   باه ارتفاع از سطح دریا  ۀکمینه و بیشینمنطقه 

جغرافیااایی غا ااب  یهااا جهااتمتاار و  3988 و 3138

ارتفااع  ر محدودة پاژوهش د اما  شما ی و جنوبی است.

قارار دارد. براسااس   متر از سطح دریا  3108تا  3138

کاه   هواشناسای ایساتگاه ساینوپتیک ایاالم     یها داده

 یبارنادگ متوس  ، به منطقه است ایستگاه نیتر کینزد

 1/3833ترتیب  به 3160و  3161 یها سالدر  انهیسا 

 3161در سال  ژهیو بهبارندگی  .بود متر یلیم 6/913و 

آن خیلی بیشاتر  مقدار و شدید و  آسا لیس، ادیز  یلیخ

حرارت درجۀ متوس   از میانگین بلندمدت منطقه بود.

و  3/31ترتیاب   به 3160و  3161 یها سالدر سا یانه 

ا بته این میازان در ساال    .بود گراد یسانتدرجۀ  1/31

 گراد یسانتدرجۀ  1/30(، 3169قبل از شروع تحقیق )

درجاۀ   0/31(، 3166و در سال بعد از اتمام تحقیاق ) 

از کلای   طاور  باه فصل خشک منطقاه   د.بو گراد یسانت
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و تاا اواخار   شاود   مای شروع   بهشتیارداوایل تا اواس  

 3160و  3161 یهااا سااال، و اای در دارد مهاار ادامااه

تا اواخر خرداد اداماه داشات و شاروع فصال     بارندگی 

و  یدرختاا یهااا گونااهخشااک از اوایاال تیاار بااود.   

 همااااراه درخاااات بلااااوط ایراناااای   یا درختچااااه

 (، کاااایکم Pistacia atlanticaشااااامل بنااااه ) 

(Acer monspessulanum( زا زا ااک ،)Crataegus 

pontica C. Kochژ(، ار( نAmygdalus orientalis ،)

( و Rhamnus kurdica Boiss. & Hohenارژن ) سایاه 

 .Cerasus microcarpa C.A.Mوحشای )  یآ باا و 

Boiss )است. 

 

 موقعیت منطقۀ پژوهش در استان ایالم  -3شکل 

 رند.(در جهت جغرافیایی جنوبی قرار دا 9و  3، 0ی ها تیسادر جهت جغرافیایی شما ی و  1و  2، 3ی ها تیسا)

 

 اجرای پژوهش ۀشیو

هااای  در دامنااه رویشااگاه شااش پااژوهشایاان  در

 نسابت  باه  ارتفااعی  های موقعیت و در و جنوبیشما ی 

انتخاب شد.  متر از سطح دریا 3108تا  3138 یکسان

حا ات   تحات بررسای،   یها جنگلذکر است که  شایان

و دارای  اناد  سیم خاردار محصاور شاده  با و دارند قر  

 هار رویشاگاه  در . هستندمنابع طبیعی ارة ادنگهبان از 

پیاده شد و  موازات خطوط میزان بهیک ترانسکت پایه 

زیر » شامل تار(پرس) کاشت یها تیموقعآن  در امتداد

زیار و پنااه   » ،«هاا  زیر و پناه درختچه» ،«تاج درختان

با رعایات ساه   « بازفضای » و «ها کنار سنگ» ،«ها بوته

 .ا اف(  -2 )شاکل  شدند یگذار عالمتانتخاب و تکرار 

های بلاوط ایرانای، بناه و کایکم بارای موقعیات        گونه

هاای زا زا اک، ارژن، سایاه ارژن     کاشت درخت، گوناه 

های دافنه و در برخای ماوارد    درختچه و گونه عنوان به

عنااوان بوتااه اسااتفاده شاادند.    وحشاای بااه ی آ بااا و

در این پاژوهش انتخااب شادند کاه ابعااد       ییها سنگ

بارای نهاال و    یدها  هیساو امکان  باشندداشته  بزرگی

خا  در  شدن  انباشتهممانعت از فرسایش خا  و نیز 

ک از هار یا  در باشاد.   فاراهم پای آنها در سمت شیب 

در  28 ۀبا ابعااد دهانا   چا هدوازده  کاشت یها تیموقع

 نیا اباه  حفر شد.  متر یسانت 18و عمق  متر یسانت 23

ک از در هاار یاا در زیاار تاااج درختااان،  صااورت کااه 

 ۀتنا فاصل باین  حد اصلی تاج درخت و در  یها جهت

هاای   در فاصاله سه چا ه  ،تاج ةگستردرخت تا انتهای 

دیگاار  در. ج( ب و – 2)شااکل  شاادمساااوی حفاار  

در پیرامون آنهاا چا اه حفار شاد.      کاشت یها تیموقع

 ۀمنطقهای ارژن  و کیکم و درختچهبنه  از درختانبذر 
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در  و شااد یآور جمااع 3169ابسااتان سااال داالب در ت

 هایده باا باذر  شا حفر یهاا  چا اه زمستان همان سال 

ساعی  ذکر است که  شایان. شدشده کاشت  یآور جمع

قبال از  شاود،   یآور جماع سا م  هایبذردر عرصه شد 

 یسااز  آمادهو بررسی شد کیفیت آنها  ها نیزکاشت بذر

آنهاا در آب انجاام    یورساز غوطهکاشت از طریق برای 

هر گوناه جداگاناه در    هایکه بذر صورت نیا. به گرفت

 تیا فیک یبا پو  یا  هایو بذرشده  ور غوطهظرف آب 

آب دور ریختاه شادند. همچناین     ساطح  شده در جمع

داشته   نگهخیسانده و ساعت در آب  20مدت  بذرها به

ا بتاه  . انتقاال یافتناد  شدند و سپس به محال کاشات   

وجاود  اساید جیبر یاک    دیگری مانناد  یمارهایت شیپ

بذر بنه و افزایش نارخ   یزن جوانهبرای تحریک  دارد که

 Zeynalzadeh etاستفاده شاده اسات )   آن یزن جوانه

al., 2020 روش خیسااندن   (، اما در پژوهش حاضر باه

باذر از هار    سهدو تا در هر چا ه شد.  بذر در آب اکتفا

اطمیناان   هاا  چا هگونه کاشت شد تا از ظهور نهال در 

 یهاا  چا ه ابتدا در کف هاکاشت بذربرای شود. حاصل 

ساپس باذرها   . شده مقداری خا  نرم ریخته شدحفر

برابار قطار    1تاا   3/2اندازة در چا ه قرار داده شد و به 

 بارای ریخته شد. در نهایات  بذرها خا  نرم روی آنها 

 افزوده ها چا هحف  رطوبت خا  مقداری الشبرگ در 

سبزشاده در بهاار و تابساتان     یهاا  نهالشمارش شد. 

پژوهش حاضار  . گرفت انجام 3160و  3161های  سال

 یهاا  بلاو  صورت طرح اسپلیت فاکتوریل در قا اب   به

کاه جهات    ، به این صاورت گرفتانجام  کامل تصادفی

و فصال   کاشات  یها تیموقعو  جغرافیایی کرت اصلی

 بودند. کرت فرعی درجه یک و دو

 روش تحلیل

در  آنهاااهااا و واردسااازی  داده یآور جمااعپااس از 

سال، فصل، جهات  منظور بررسی اثر  به،  اکسل افزار نرم

نهاال حاصال از    تعدادبر  موقعیت کاشت و جغرافیایی

باا آزماون    هاا  مرکاب داده تجزیاۀ  ، ها گونه کاشت بذر

GLM افزار  در نرمSPSS   تعیاین   بارای . گرفات انجاام

های سطوح مختلف فاکتورها  تفاوت بین میانگیننحوة 

 از آزمون دانکن استفاده شد.

 

ی ها سمتی کاشت بذر روی آن؛ ب( حفر چا ه برای کاشت بذر در ها تیموقعا ف( پیاده کردن ترانسکت و انتخاب  -2شکل 

 ی مساوی برای کاشت بذرها محدودهاصلی تاج درخت؛ ج( تقسیم شماتیک زیرتاج درخت به 
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 نتایج

سااال  نشااان داد کااه اثاار واریااانستجزیااۀ نتااایج 

، اری، جهاات جغرافیااایی، فصاال آماااربردآماااربرداری

ساال در فصال، ساال در    و اثر متقابل  موقعیت کاشت

، فصال در  موقعیات کاشات  ، سال در جهت جغرافیایی

 موقعیت کاشات  جهت جغرافیایی در و موقعیت کاشت

. باود  دار یمعنا  بناه نهاال   دارای یهاا  چا اه  بر درصاد 

ساال در  و اثار متقابال    موقعیات کاشات  اثر همچنین 

کایکم  نهاال   دارای یها چا هد درصبر  موقعیت کاشت

 از عوامال ماورد بررسای    کدام چیه اثر اما .بود دار یمعن

 (.3 )جدول بودندار  معنی ارژن بر ظهور نهال

 شده در منطقۀ پژوهش ی بررسیها گونه نهالهای حاوی  تجزیۀ واریانس درصد چا ه -3جدول 

 

 منابع تغییر

 ارژن کیکم بنه

 ۀدرج

 آزادی
 یردا یمعن Fآمارة 

 ۀدرج

 آزادی
 یدار یمعن Fآمارة 

 ۀدرج

 آزادی
 یدار یمعن Fآمارة 

169/13 3 سال  888/8  3 183/2  313/8  3 113/3  361/8  

333/33 3 فصل  888/8  3 003/8  381/8  3 610/2  868/8  

163/39 3 ییایجغراف  جهت  888/8  3 862/8  191/8  3 361/1  891/8  

360/1 0 موقعیت کاشت  888/8  0 120/1  839/8  0 622/8  031/8  

633/6 3 فصل ×سال   881/8  3 880/8  632/8  3 113/3  361/8  

610/3 3 ییایجغراف  جهت ×سال   830/8  3 890/3  189/8  3 302/8  913/8  

311/0 0 موقعیت کاشت ×سال   883/8  0 832/0  889/8  0 311/8  186/8  

983/1 3 ییایجغراف  جهت ×فصل   892/8  3 862/8  191/8  3 888/8  609/8  

983/2 0 موقعیت کاشت ×فصل   803/8  0 396/8  631/8  0 933/8  931/8  

303/3 0 موقعیت کاشت × ییایجغراف  جهت  883/8  0 966/8  363/8  0 060/3  322/8  

133/1 3 جهت ×فصل  ×سال   810/8  3 308/8  911/8  3 302/8  913/8  

220/2 0 موقعیت کاشت ×فصل  ×سال   811/8  0 208/8  068/8  0 311/8  186/8  

830/2 0 موقعیت کاشت ×جهت  ×سال   381/8  0 039/8  191/8  0 221/8  620/8  

001/8 0 موقعیت کاشت ×جهت  ×فصل   011/8  0 301/8  690/8  0 930/8  929/8  

 × ییایجغراف جهت ×فصل  ×سال 

 موقعیت کاشت
0 369/8  991/8  0 323/8  611/8  0 221/8  620/8  

   98   98   98 خطا

 

 بار  بارداری  سال و فصل نموناه  اد کهنشان د نتایج

دار  اثار معنای  بناه  گوناۀ  نهاال   دارای یها چا ه درصد

 دارای یهاا  چا اه . بر این اساس بیشترین درصاد  دارند

و کمتارین آن در تابساتان    بنه در بهار ساال اول نهال 

ذکار اسات کاه     شاایان . (1)شکل  سال دوم دیده شد

 نباودن  دار یمعنا  لیا د  باه دیگار  گوناۀ  نمودارهای دو 

اثاار متقاباال سااال و جهاات  همچنااینآورده نشاادند. 

 دار یمعننهال بنه  دارای یها چا هدرصد جغرافیایی بر 

. میزان ظهور نهال در سال اول در رویشگاه شما ی بود

 (.0رویشگاه جنوبی بود )شکل  ازبیشتر 



 ...ظهور و زانیکاشت بر م تیاثر جهت دامنه و موقع   083

 

 

 و فصول مختلف ها سالبنه در گونۀ حاوی نهال  یها چا هدرصد  -1شکل 

 

  جغرافیایی مختلف یها جهتو  ها سالبنه در گونۀ حاوی نهال  یها چا هدرصد  -0شکل 

 

 یهاا  تیا موقعاثر متقابل سال و  نشان داد که نتایج

 نهاال بناه و کایکم   دارای  یهاا  چا اه درصاد  بر  کاشت

بیشاترین   اولساال   دراست. بار ایان اسااس     دار یمعن

ار کنا  سپس درو  نهال بنه در زیر تاج درختان بودظهور 

 بناه  کمترین ظهور نهال ها درختچه درکنارو  بود سنگ

 ها نهال یمان زندهبا وجود کاهش  در سال دوم. دیده شد

در زیار   ماناده،  باقی یها نهالو کاهش تعداد آنها، درصد 

دیگار  بیشاتر از   هاا  سانگ تاج درختان و سپس در کنار 

در کایکم  گوناۀ  در . (2 )جدول بود کاشت یها تیموقع

هال در زیر تاج درختان وجود شترین ظهور نبی سال اول

تفااوت   کاشات  یهاا  تیموقع بین در سال دومو  داشت

 وجود نداشات مانده  باقی یها نهالاز نظر درصد  چندانی

 دار یمعنا  لید  بهارژن مربوط به گونۀ نتایج . (2جدول )

 آورده نشد. نبودن

 کاشات  تیا موقعاثر متقابل فصل و  براساس نتایج،

اسات. بار    دار یمعنا ی دارای نهال بنه ها هچا بر درصد 

این اساس در فصل بهار )میانگین بهار سال اول و بهار 

ی دارای نهال بنه در ها چا هسال دوم( بیشترین درصد 

بود. در فصل  ها سنگزیر تاج درختان و سپس درکنار 

تابستان )میانگین تابستان ساال اول و تابساتان ساال    

ی دارای نهال بناه در  ها هچا دوم( نیز بیشترین درصد 

زیر تااج درختاان باود و پاس از آن در فضاای بادون       

(.  نمودارهاای  3ها بود )شاکل   و بوته ها سنگپوشش، 

 دار نبودن آورده نشد. معنی لید  بهدو گونۀ دیگر 
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 مختلف کاشت یها تیموقعو  ها سالبنه و کیکم در  یها گونهحاوی نهال  یها چا هدرصد  -2 جدول

 فضای بدون پوشش سنگ بوته ختچهدر درخت 

 بنه

 

 a23/31 اولسال 
c62/2 

bc11/0 
b01/9 

b80/9 

 a 91/2 دومسال 
c 91/8 

c 91/8 
b 3/3 

c 91/8 

 کیکم

 

 a 26/3 اولسال 
b 23/8 

c 83/8 
d 881/8 

c 82/8 

 b 881/8 دومسال 
b 883/8 

ab 889/8 
ab 889/8 

a 880/8 

 

 

 مختلف  کاشت یها تیموقعدو سال( در فصول و  میانگینبنه ) حاوی نهال یها چا هدرصد  -3شکل 

 است.(گرفته کاشت به تفکیک فصل انجام  یها تیموقع یبند گروه)در این شکل 

 

و  اثاار متقابال جهاات دامنااه  نشااان داد کاه  نتاایج 

 بناه  نهاال دارای  یهاا  چا اه درصد بر  کاشت تیموقع

 یاه چا هدرصد بیشترین است. بر این اساس  دار یمعن

نهال بنه در جهت شما ی و زیر تااج درختاان و   دارای 

باود   هاا  درختچاه ین آن در جهت جنوبی و زیار  کمتر

 دار یمعنا  لیا د  بهدیگر گونۀ نمودارهای دو (. 9)شکل 

 آورده نشد. نبودن

 

 شت کا یها تیموقعجغرافیایی و انواع  یها جهتدو سال( در میانگین حاوی نهال بنه ) یها چا هدرصد  -9شکل 

 انجام شده است.( جغرافیایی یها جهتکاشت به تفکیک  یها تیموقع یبند گروه)در این شکل 
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در  از مجموع ظهور نهال ها گونهسهم بررسی  نتایج

ظهاور  بیشترین سهم  نشان داد که فصل بهار سال اول

 متعلق به بنه و کمترین آن متعلق به کیکم است نهال

 (.1)شکل 

 

 جغرافیایی یها جهتبه تفکیک در هر یک از  ها گونهنهال هر یک از  ظهوردرصد سهم  -1شکل 

 

 بحث

سال و فصل اثر در پژوهش حاضر مشخص شد که 

 بناه گوناۀ  هاال  ن یماان  زناده و بار ظهاور    برداری نمونه

احتماا ی  یکای از دالیال   . است بوده و نزو ی دار یمعن

تغییرات ساالنه و فصالی شارای     ،ها کاهش تعداد نهال

بارنادگی   ،با گذر از فصل بهار به تابساتان  .ستوهوا آب

یاباد کاه خاود موجاب      کاهش و دمای هوا افزایش می

و شارای   شاود   میخشکی هوا و کاهش رطوبت خا  

یااا  هااا نهااالاکو ااوژیکی و اقلیماای را باارای اسااتقرار  

 کنااد. نتااایج پااژوهش  آنهااا نامساااعد ماای یمااان زنااده

Kouba et al. (2012)   یادشاده  مطلاب  دییا تأضامن 

بیشااینۀ نشاان داد کااه اساتقرار زادآوری بااا میاانگین    

بارنادگی  مقادار  دمای تابستان همبستگی منفای و باا   

بهاار   -ان ساالنه، بارندگی زمساتانه و بارنادگی زمسات   

مطلاوب  ، یادشاده در شارای   . همبستگی متبات دارد 

 تواناد  ینمخا  از نظر تغذیه و عناصر غذایی نیز  بودن

  میکروکلیماایی از نظار وجاود    نامطلوب بودن شارای 

سایه و معتدل بودن محای  اساتقرار نهاال را جباران     

یکاای دیگاار از دالیاال  (.Erefur et al., 2008کنااد )

ست کاه باا   آنهاهای هرز با  ، رقابت علفها نهالکاهش 

، فشار زیاادی  های هرز به رشد و تراکم زیاد علف توجه

غاذایی وارد   نور و آب و مواد بهنیاز جنبۀ ها از  به نهال

و از باین  شاوند   مای و برخای از آنهاا خشاک    شود  می

. از (Negahdarsaber & Abbasi, 2010) رونااد ماای

 یهاا  باارش تاوان باه    مای  هاا  نهالدالیل دیگر کاهش 

برخای  فعا یت گرازها در منطقه اشاره کرد. و  آسا لیس

 یهااا یبارناادگفرسااایش ناشاای از در اثاار  هااا چا ااهاز 

تخریب شده یا مملو از خاا    ،زفعا یت گراو  آسا لیس

نهال در ایان   استقرارظهور و امکان  بودند و عمالً شده

نیاز   Hamzehpour et al. (2006)از بین رفت.  ها چا ه

فارس بیان کردناد کاه    یها جنگلخود در  پژوهشدر 

نسبت کم، پراکنش نامنظم بارندگی، وجاود   بهبارندگی 

ش خشاکی  فصل خشک طوالنی، تبخیر زیاد و بروز تن

 جملاه  از جوندگان ۀیتغذدر طول فصل رویش گیاه و 

 در را هاا  نهاال  تیا موجود یغا یت جوجاه  و خرگاوش 

 .دکن یم دیتهد یجنگل یها عرصه
موفقیاات در پااژوهش حاضاار مشااخص شااد کااه  

باوده   ی بیشتر از جهت جنوبی در جهت شما بذرکاری
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شاارای   طااور معمااول بااهدر جهاات شااما ی . اساات

نسابت باه    یتر خنکو  تر لوبمطاکو وژیکی و اقلیمی 

ساایه و   ،د یال هماین  و باه  دارد جهت جنوبی وجود 

در نتیجه با وجود شرای  ؛ رطوبت بیشتری فراهم است

مساعدتر در جهت شما ی، استقرار نهال بیشتر باوده و  

در ایان   ها پژوهشرشد بهتری دارند. در برخی ها  نهال

شارای  اکو اوژیکی جهات     مطلاوب باودن  زمینه نیاز  

 زادآوری گازارش شاده اسات    اساتقرار بهتار   ی و شما

(Mirzaei et al., 2007; Hosseini, 2010; Bagheri 

et al., 2014).  نسابت  در ساال دوم   ها نهالتعداد کلی

 یهاا  نهاال ، اما باز هم تعاداد  به سال اول کاهش یافت

 در جهت شما ی بیشتر از جهت جنوبی باود  مانده باقی

شرای  اکو وژیکی جهات  مساعد بودن  ةدهند نشان که

 .شما ی است

نهال بناه   تعداددر پژوهش حاضر مشخص شد که 

تغییراتای  مختلاف باا    کاشات  یها تیموقعو کیکم در 

نهال بناه  دارای  یها چا هدرصد بیشترین همراه است. 

و بود  ها سنگ در کنار و پس از آندر زیر تاج درختان 

ناه را  نهال بدارای  یها چا هدرصد کمترین  ها درختچه

 یهاا  چا اه درصاد  کایکم بیشاترین   گوناۀ  . در داشتند

دیگر و در  در زیر تاج درختان وجود داشتدارای نهال 

چیز بود یاا  نا سبزشده نهالتعداد  ،کاشت یها تیموقع

. د یل فراوانی بیشتر نهاال در  وجود نداشتاصالً نها ی 

تااج و بلنادی بیشاتر آنهاا     گساترة   ،زیر تاج درختاان 

. اسات ناصر گیاهی موجود در جنگل عدیگر نسبت به 

 یتااار عیوساااتااااج درختاااان در ساااطح و فضاااای  

بیشتری را  یها نهالمیکروکلیمای مساعدی را ایجاد و 

کناد. نتاایج    مستعد استقرار در ساطح زیار خاود مای    

همخوانی با این نتیجه Erefur et al. (2008) پژوهش 

کاه باا وجاود تاأمین      اناد  کارده خاطرنشاان   آنها. دارد

نهاال، اگاار شارای  نااوری محاای     یا هیااتغذی نیازهاا 

متناساب باا نیازهاای     ،استقرار نهال( برای پوشش تاج)

 یخاوب  باه یاا   نخواهد شدنوری آن نباشد، نهال مستقر 

رشد نخواهد کرد. اهمیت تاج درختاان بارای اساتقرار    

  در پااااژوهش تاااار شاااافاف طااااور بااااهنهااااال 

Brudvig & Asbjornsen (2008)    نشاان داده شاده

 یهاا  نهاال مشاخص شاد کاه    آنهاا  ر پژوهش . داست

براباار  پاانجدر زیاار تاااج درختااان بلااوط   مستقرشااده

بوده است که این خود بیاانگر   ها تاجباز بین  یها حفره

عملکرد بهتر تاج درختان در مقایسه با فضای باز برای 

 در پاااااااژوهش  .اساااااااتاساااااااتقرار زادآوری 

Rostamikia & Zobeiri (2012)  کاه   شاد  مشااهده

 شرای  مطلوب پرستار، درختان عنوان به رسا درختان

 کایکم  و بنه یها نهال بیشتر رشد و یمان زنده برای را

 تیا موقعاثار متقابال ساال و     با وجود .کنند یم فراهم

بار میازان   فصل و موقعیت کاشت اثر متقابل و  کاشت

همانناد ساال اول،    نیاز  ر ساال دوم دظهور نهال بناه،  

ان و ساپس در کناار   در زیار تااج درختا    ها نهال تعداد

کایکم  گونۀ در ا بته . بیشتر از سایر موارد بود ها سنگ

در ساال اول پاژوهش   متفااوت و  تا حادودی  وضعیت 

به . هال در زیر تاج درختان بودبیشترین میزان ظهور ن

مشاکل   د یال  نهال کیکم بهکم که ظهور  رسد یمنظر 

که موجب شده در عرصه  استبذر این گونه قوة نامیۀ 

دیاده شاود.    ندرت بهطبیعی نیز زادآوری کیکم  رطو به

این گوناه   بذرهایدر این پژوهش نیز تعداد ناچیزی از 

تااج پوشاش   اثار  در زیر تاج درختان سبز شد کاه باه   

عناصر گیاهی ارتبااط  دیگر درختان نسبت به  تر عیوس

 دارد.

 کاشات  یها تیموقعمیزان و ا گوی ظهور نهال در 

فار  داشات. در    یجهات جناوب   باا شاما ی   جهتدر 

شما ی، بیشترین درصد ظهاور نهاال بناه در     رویشگاه

دیگار  و  بود ها سنگسپس در کنار زیر تاج درختان و 

ال بودناد.  حائز کمترین ظهاور نها   های کاشت موقعیت

جنوبی بیشترین درصد ظهور نهال بناه در   در رویشگاه

زیر تاج درختاان و فضاای بادون پوشاش و کمتارین      

بود. جا ب توجه است که در  ها تچهدرخدر زیر درصد، 

و  هاا  درختچهبهتر از  ها سنگرویشگاه شما ی عملکرد 

نقاش بیو وژیاک    ةدهناد  نشاان بوده اسات کاه    ها بوته

 یآور جماع در جلوگیری از فرسایش خاا  و   ها سنگ

خاود اسات کاه بساتر مناسابی بارای        ةخا  در کنار
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 .بااااذر و ظهااااور نهااااال اساااات   یزناااا جوانااااه

Bagheri et al. (2014)  منااطق  کاه  نیز بیان کردند 

 یزادآور استقرار در مهم عوامل جمله از یسنگ صخره

 وماتد و حف  منظور به و پیشنهاد کردند کهاست  بنه

 کافی توجه یزادآور پرستارتأثیر  به بنه ۀگون استقرار

 .شود

در پژوهش حاضر بیشترین ظهور نهال متعلاق باه   

کای از  ی .باود  رین آن متعلق به کایکم و کمت بنهگونۀ 

. سات ها گوناه باذر   ةانداز ،ها تفاوتاین احتما ی دالیل 

 تر بزرگاسب و به تن کیکم بودهاز بذر  تر بزرگ بنه بذر

بذر برای گیاهچاه   ةذخیر، مواد غذایی بذر ةاندازبودن 

ر اساات و در و رشااد آن بیشاات یزناا جوانااهدر زمااان 

 مهماای دارد اثاار حاصاال از آنموفقیاات ظهااور نهااال 

(Tilki & Alptekin, 2005; St-Denis et al., 2013). 

 نظار  از هاا  گوناه  نیبا  Cruz et al. (2016) پاژوهش در 

 .شات دا وجاود  تفاوت نهال ظهور و بذر یزن جوانه زانیم

St-Denis et al. (2013) ةاناداز  کاه  یز اظهار داشاتند ن 

 در. دارد متبتی همبستگ نهال ظهور و یزن جوانه با بذر

 Kuniyal et al. (2013) هناد  یهاا  جنگل دری قیتحق

 یزن جوانه با بذر وزن و اندازه یها صفت که گرفتند جهینت

یکی دیگار از دالیال   . دارد متبتی همبستگ نهال ظهور و

 باذرهای  ۀنامیا  ةقاو ضاعف   جادی  مشکل، ها تفاوتاین 

 یهاا  عرصهزیاد نهال آن در کاهش  سببکه است کیکم 

تکتیار   یهاا  روشدنباال   به رو نیاجنگلی شده است و از 

جایگزین برای جبران کاهش آنها در جنگال مانناد روش   

  کشاات جنااین بااذری و روش کشاات بافاات هسااتند    

(Saeedi Heidari & Safarnejad, 2015) .  ارژن گوناۀ

بعد از بنه قرار داشت رتبۀ از نظر میزان ظهور نهال در 

قاعادة  و سهم ظهاور نهاال آن بیشاتر از کایکم باود.      

وزن بذر ارژن در مقایسه با باذر کایکم   ارتباط اندازه و 

صحیح است، اما در مقایسه باا باذر بناه قادری فار       

باذر ارژن در   تار  ساخت  ۀنیز پوسات آن و د یل  کند یم

که موجب شده با وجود استفاده از  استمقایسه با بنه 

ساعت هماراه   20مدت  بهآن  بذرهایتیمار خیساندن 

ارژن  باذرهای  یزن جوانهبنه و کیکم، امکان  بذرهایبا 

فراهم نشود و در نتیجه میازان ظهاور نهاال آن     کامالً

 کمتر از بنه شود.

تحات   ناه ب ظهاور نهاال   گفت توان یمی کل طور به

ظهور نهاال   و موقعیت کاشتجهت جغرافیایی و  ریتأث

ارژن  ، اماا قرار گرفتموقعیت کاشت  ریتحت تأثکیکم 

نشاان ناداد.    شاده  عوامل بررسای واکنش مشخصی به 

و  هاا  گوناه رفتار متفاوت  توان یمرا  ها تفاوتیل این د 

 آنهاا باذر   ةاندازمانند آنها  بذرهایمتفاوت  یها یژگیو

زادآوری  استقرارحال با عنایت به اینکه  دانست. به هر

تر از جهت جنوبی و یشدر جهت شما ی ب کاشت دست

 دیگار بیشاتر از   هاا  سانگ در زیر تاج درختان و کناار  

بایاد  گفات کاه    تاوان  یما باود،   کاشات  یهاا  تیموقع

گیارد. همچناین   در این نقاط در او ویت قرار بذرکاری 

باه عوامال    مشخص باذر ارژن واکنش نبود با توجه به 

روش کاشات باذر   کاه  گفات   تاوان  یما ، شاده  بررسی

 یها گونهبا روش کاشت متفاوت  یا درختچه یها گونه

 .استدرختی 
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Abstract 
This research aimed at studying the seedling emergence and survival rate of Pistacia atlantica, Acer 

monspessulanum and Amygdalus orientalis by direct seeding in Dalab forests of Ilam with two aspects 

and five seeding positions (nurse type). For this purpose, six sites were selected in the north- and 

south-facing slopes with the same altitude. In each site, one transect was established perpendicular to 

the slope, and the seeding positions including “tree”, “shrub”, ‘bush”, “rock” and bare spaces, by 

observing three replicates were determined. At each seeding position, 12 holes were dug and the seeds 

of the mentioned species were planted. The number of seedlings during the spring and summer of 

2018 and 2019 years was counted. According to the results, the number of seedling of P. atlantica 

decreased in the second year compared to the first year and in summer compared to spring. The 

highest percentage of holes with seedlings of P. atlantica was found in northern aspect and under tree 

crown and next to the rock. The highest percentage of holes with A. monspessulanum seedlings was 

under tree crowns and shrubs. A. orientalis did not react to any of the examined factors. The most and 

least share of the seedling emergence were belonged to P. atlantica and A. monspessulanum, 

repectively. It was concluded that the rate of seedling emergence changes under the effects of aspects 

and seeding positions, so to increase the emergence rate of seedlings, it is better to sow in the field in 

more suitable seeding position in any aspect. 

Key words: Aspect, Direct seeding, Maple, Nurse, Wild pistachio.  

 


