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چکیده
در این پژوهش نحوه استقرار طبیعی زادآوری جنسی بنه و کیکم در جنگله ای حفاظ د ه دا ،ا اس تا
ایالما با درایط توپوگرافیک مختلف و موقعی های استقرار زادآوری متفاوت در به ار و تابس تا  1395بررس ی
د  .نتایج نشا داد که تغییرات فصلی زادآوری بنه و کیکم با کاهش معن یدار هم راه اس  .بیش ترین می ا
زادآوری بنه در جه دمالی و ارتفاع  1400متر از سطح دریا و در مورد کیکم در جه دمالی و ارتفاع 1550
متر از سطح دریا یاف د  .بیشترین می ا زادآوری بنه در زیر تاج درختا بلوط و بنه بوده و کمت رین می ا
آ در زیر تاج درختا کیکم و کنار سنگها بوده و در فض ای آزاد زادآوری بن ه یاف نش  .بیش ترین می ا
زادآوری بنه و کیکم در سم دمالی تاج درختا بود .بیشترین می ا زادآوری بن ه در فال له  1/3د عاع ت اج
درخ یاف د  .بیشترین تراکم نهالهای بلن بنه و کیکم در فالله ب ین  2/3و  3/3د عاع ت اج درخ ب ود.
نتایج پژوهش پیشرو می توان در تعیین چگونگی استقرار زادآوری طبیع ی بن ه و ک یکم س ودمن ب وده و در
احیای جنگلهای زاگرس بر اساس الل همگام با طبیع مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :احیای جنگل ،استقرار زادآوری طبیعی ،بنه ،زاگرس ،کیکم

مقدمه
بنه ( )Pistacia atlanticaو کیکم ( )Acer cineracensاز گونههای درختی مهم جنگلهای زاگرس هستن که بهعن وا هم راه
گونه بلوط ایرانی در گستره زیادی از این جنگلها از جمله جنگلهای استا ایالم حضور دارن  .پویایی و مان گاری این گونهه ا
در کنار درختا بلوط به مان گاری اکوسیستم جنگل و حفظ ارزشها و ت اوم عملکرد اکولوژیکی و زیس

محیط ی جنگ ل در

مناطق جنگلی زاگرس کمک میکنن  .توجه به اهمی اکولوژیکیا جنگلدناختی و اقتصادی این گونهه ا ب ه وی ژه گون ه بن ها
ضرورت حمای و حفاظ آنها را نشا میده  .جنگلهای استا ایالم همچو سایر جنگلهای زاگرس به عنوا رویشگاههای
بنه و کیکم به مرور زما در اثر عوامل مختلف طبیعی و غیر طبیعی دس خوش تغییرات زیادی د ه و با کاهش کمی و کیف ی
روبرو گردی هان (حسینی و همکارا ا  .)1387در اثر این تغییرات کاهشیا استقرار زادآوری طبیعی گونههای درخت ی از جمل ه
بنه و کیکم با مشکالت ج ی روبرو د ه اس (حسینی و همکارا ا 1387؛ معیری و همک ارا ا  .)1387ب ه منو ور کم ک ب ه
 .1استادیار پژوهشا بخش تحقیقات منابع طبیعیا مرک تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالما سازما تحقیقاتا آم وزش و
ترویج کشاورزیا ایالما ایرا ( .نویسن ه مسئول)ahmad.phd@gmail.com :
 .2دانشیار پژوهشا گروه جنگل دانشک ه کشاورزی دانشگاه ایالم

زادآوری طبیعی و تقوی آ ا بذرکاریهایی توسط ارگا هایی اجرایی مسئول در عرلههای جنگلی انج ام د ه اس
دلیل ع م دناخ رفتار زادآوری گونههای درختی در درایط رویشگاهی مختلف ت اکنو موفقی

آمی نب وده اس

کهبه
 .ب ه نو ر

می رس یکی از راهکار های کمککنن ه در این راستا استفاده از روش همگام با طبیع باد  .بهعبارت دیگر د ناخ چگ ونگی
استقرار زادآوری طبیعی و تقلی از آ در هنگام بذرکاری و حتی نهالکاری در عرله میباد .
دناخ چگونگی استقرار زادآوری منوط به دناخ عوامل مؤثر بر استقرار زادآوری اس  .یکی از این عوام ل می ا ن وری
اس که به کف جنگل میرس و بر استقرار و رد نهالها تأثیر میگذارد ( .)Gue et al., 2001می ا نور رسی ه به کف جنگ ل
با وضعی تاجپودش جنگل ارتباط مستقیم دارد ( .)Dodge, 1997درختا به دلیل وجود تاج گسترده و سهم عم ه در تشکیل
تاجپودش تودها نقش ب رگی در ایجاد سایه و پناه برای نهال دادته و با تع یل درایط میکرواقلیم محیط زیر ت اجا ب ه اس تقرار
طبیعی زادآوری کمک میکنن  .اهمی وجود درختا جنگلی به ق ری اس که حتی نه ال ه ای گون ه ه ای نورپس ن نی در
سنین اولیه نیاز به مق اری سایه دادته و بایستی در پناه درختا مادری بادن ( .)Brown, 1985معم و ،در جنگ له ایی ک ه
استقرار زادآوری در آنها ضعیف اس ا به خاطر اهمی تاجپودش در اس تقرار نه الا از د یوه جنگ ل دناس ی پن اهی اس تفاده
میدود ( .)Erefur et al., 2008تغییر تاجپودش توده موجب تغییر در درایط جنگل د ه و بر زن همانی نهاله ا و رد

اولی ه

آنها تأثیر میگذارد ( .)Lhotka & Loewenstein, 2008طی پژوهشی در جنگلهای حوزه دمالی استا ایالم معیری و همکارا
( )1387نتیجه گرفتن که فراوانی نهالهای بنه به طور معنیداری با تاجپودش همبستگی مثب دارد.
پودش تاجی در جنگل منحصر و مح ود به تاج درختا نمیدودا بلکه تاج درختچهها و بوتهها نی ب ا ایج اد س ایه و پن اه
می توانن در ایجاد درایط مساع برای استقرار نهال مفی بادن  .به عالوه نقش سنگهای درد در جنگل از نور ایجاد سایه و
جلوگیری از فرسایش خاک و انباد

خاک در پای خود قابل توجه اس  .چرا که در جنگلهای بلوط ب ه ط ور مک رر مش اه ه

د ه اس که در فضاهای باز و ب و پودشا نهال خیلی کمی وجود داد ته و حض ور نه اله ا بیش تر در پیرام و درخت ا و
درختچههاا بوتهها و حتی سنگها اس  .ط ی پژوهش ی در جنگ له ای سیلس یا  )2007( Dobrowolskaنتیج ه گرف

که

بلن ترین نهالها در بهترین درایط نوری و کوتاهترین نهالهای بلوط در فضای باز و ب ترین درایط ن وری وج ود داد ته اس
طی پژوهشی در جنگلهای هیانا ایالم معیری و همکارا ( )1387نتیجه گرفتن

.

ک ه بیش ترین می ا اس تقرار زادآوری در

سایه درختا بوده اس و کمترین می ا استقرار زادآوری در فضای باز بوده اس .
از دیگر عوامل مؤثر بر استقرار زادآوری طبیعیا درایط رویشگاه اس ( .)Erefur et al., 2008جه احیاء جنگلها بایس تی
نیازه ای اکولوژی ک گون هه ا و خصول یات اکولوژی ک رویش گاهه ای آنه ا م ورد توج ه و د ناخ ق رار گی رد (ج ی رهای و
ابراهیمیرستاقیا  .)1382در پژوهشی در جنگلهای دمال ایالم میرزایی و همکارا ( )1386نتیجه گرفتن ک ه زادآوری گون ه
کیکم به هیچ یک از عوامل فی یوگرافیک واکنش نش ا نمیده  .طی پژوهشهایی در جنگلهای ایالم مشخص د که می ا

زادآوری جنسی در جه دمالی بیشتر از جه جنوبی و در ارتفاعات میانی بیشتر از ارتفاعات فوقانی منطقه مورد مطالعه بوده
اس (معیری و همکارا ا 1387؛ حسینیا  .)1389هر چن مطالعات پراکن های در خصوص زادآوری در جنگلهای زاگرس به-
ویژ ه گونه بلوط ایرانی انجام د ه اس ا اما مطالعه جامعی بر روی رفت ار و نح وه اس تقرار طبیع ی زادآوری جنس ی گون هه ای
درختی بنه و کیکم در درایط مختلف رویشگاهی این جنگلها انجام نگرفته اس  .لذا پژوهش پیشرو با ه ف تعی ین وض عی
کمی و کیفی زادآوری جنسی گونههای درختی بنه و کیکم در درایط رویشگاهی مختلف و موقعی های استقراری گون اگو ا و
دس یابی به چگونگی استقرار طبیعی زادآوری جنسی آنها انجام د .

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پژوهش پیشرو در جنگلهای بلوط حفاظ د ه دا ،واقع در نیمه دمالی استا ایالم انجام د (دکل  .)1ح اقل ارتف اع از
سطح دریا  1380متر و ح اکثر ارتفاع 1570متر از سطح دریا بوده و دارای جه های جغرافیایی د مالی و جن وبی م یباد .
متوسط می ا بارن گی سالیانه  595میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه آ  16/9درجه سانتیگراد اس

 .فص ل خش ک

منطقه از اوایل تا اواسط اردیبهش ماه دروع د ه و تا اوایل تا اواخر مهرماه ادامه دارد .گونههای درخت ی و درختچ های هم راه
درخ بلوط ایرانی دامل بنها کیکما زال الکا ارجنا سیاه ارجنا آلبالو و دافنه میباد .

شکل :1موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه استان ایالم

روش تحقیق
ابت ا سه توده از جنگل های دا ،بر اساس قرارگیری در درایط رویشگاهی مختلف (در دو جه دمالی و جن وبی و دو طبق ه
ارتفاعی  1400-1450و  1500-1550متر از سطح دریا) انتخا د ن  .به این ترتیب بر اساس معیاره ای توپوگرافی ک جه

دامنه و ارتفاع از سطح دریاا توده یا سای اول در ارتفاع پایین و جه دمالیا ت وده ی ا س ای دوم در ارتف اع پ ایین و جه
جنوبی و توده یا سای سوم در ارتفاع با ،و جه دمالی قرار گرف  .بن ابراین مش خص اس

ک ه اگرچ ه مؤلف هه ای جه

جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در تعیین درایط رویشگاهی توده دخیل بوده ان ا اما درایط رویشگاهی به عنوا یک تیم ار در
نور گرفته د ه اس  .در هر یک از تودهها یک ترانسک پایه در جه عمود بر دیب دامنه پیاده د ه و در امت اد هر ترانسک
و بر اساس روش ن دیکترین همسایه تا فالله  20متر از طرفین ترانسک ا موقعی های استقرار زادآوری با رعای سه تکرار به
لورت تصادفی انتخا و عالم گذاری د (دکل  -2الف)، .زم به ذکر اس در این تحقیق از ترانسک بهعنوا خط ی ممت
برای انتخا پالت استفاده د ه و درختا ا درختچهها و بوتهه ایی که تنه ی ا ت اج آنه ا ب ا ترانس ک برخ ورد داد ته باد ن و
همچنین سنگها و فضاهای باز که در مسیر ترانسک بادن ا انتخا میدون و در غیر اینصورت تا  20متر طرفین ترانس ک ا
موارد مذکور انتخا می دون  .همچنین برای اینکه کلیه موقعی

ه ای اس تقرار زادآوری روی ترانس ک در موقعی

ارتف اعی

یکسانی قرار دادته و اثرات درایط اکولوژیکی حاکم بر آنها یکسا باد ا ترانس ک ه ا ب هل ورت عم ود ب ر د یب پی اده د .
موقعی های استقرار زادآوری جنسی به عنوا تیم ار در نو ر گرفت ه د ن ک ه د امل "زی ر و پن اه درخت ا "ا "زی ر و پن اه
درختچهها"ا "زیر و پناه بوتهها"ا " کنار سنگها" و "فضای عاری از پودش" میبادن  .برای موقعی

ه ای اس تقرار زادآوری

دامل درختچها بوتها سنگ و فضای آزاد سه تکرار انتخا و برای هر ک ام یک پالت دایرهای د کل  15مترمربع ی ب ه ل ورت
ثاب دائمی به مرک ی بن درختچه یا بوته و یا مرک ی سنگ پیاده د  .در تیم ار "زی ر و پن اه درخت ا " ب رای ه ر ی ک از
گونههای درختی بلوطا بنه و کیکم سه درخ به عن وا تکرار انتخا و در چهار جه اللی تاج درختا منتخب چه ار پ الت
به ابعاد اداره د ه پیاده د ه و در زیر تاج آنها تع اد و بلن ی نهالهای بنه و کیکم دمارش د که از دادههای حالل از چه ار
پالت هر درخ برای آ درخ میانگینگیری د (دکل .) -2همچنین زیر تاج درختا از نور موقعی استقرار نهال نسب
به تنه درخ به سه قسم یا قطاع دامل  1/3اول (فالله بین تنه درخ تا ثلث اول دعاع تاج درخ )ا  1/3دوم (فالله ب ین
ثلث اول تا ثلث دوم دعاع تاج درخ ) و  1/3سوم (فالله بین ثلث دوم تا ثلث سوم دعاع تاج درخ

) تقس یم د

و تع اد و

بلن ی نهالهای بنه و کیکم در هر قسم دمارش و ان ازهگیری د (دکل -2ج) .در داخل پالتها دمارش نه اله ای بن ه و
کیکم و ان ازهگیری بلن ی آنها طی فصول بهار و تابستا  1395انجام د  .در تحقی ق حاض ر ب ه دلی ل اینک ه نح وه اس تقرار
زادآوری مورد ه ف بود و نی قطر اکثری نهالها کم بود و ان ازهگیری آ مشکل بودا لذا برای ان ازه گیری ابع اد نه اله ا ب ه
ان ازهگیری متغیر بلن ی نهال بجای قطر یقه اکتفا د  .پژوهش حاضر در قالب طرح آزمایشی اسپلی اسپلی پالت انجام د .
نکتها ی که ،زم اس ذکر دود این اس که چو آماربرداری در سطح پالتهای واقع در زیر یا پیرامو موقعی ه ای اس تقرار
زادآوری انجام میدود و در تمام سطح تودهها نیس ا لذا در این تحقیق مساح توده مالک نبودا بلکه سطح هر ت وده بس تگی
به تراکم درختا و درختچهها و موجود بود کلیه موقعی های استقرار زادآوری در آ داد  .پس از جم عآوری دادهه ای دو

فصل بهار و تابستا ا آنالی اولیه و مرتبسازی آنها در نرم اف ار  excelنسخه  2010انجام د  .سپس بهمنوور بررسی اث ر فص ل
نمونه برداریا درایط توپوگرافی رویشگاه و موقعی استقرار زادآوری بر می ا زادآوری جنسیا تج یه واریانس دادهها بر اس اس
طرح آزمایشی اسپلی اسپلی پالت توسط  GLMدر نرماف ار  spssنسخه  2016انجام د  .همچنین می ا زادآوری و بلن ی
نهالها در جه های مختلف تاج درختا و در بخشهای مختلف تاجی با فوالل مختلف از تنه درخ بررسی د .

شکل  :2الف -پیاده کردن ترانسکت و انتخاب موقعیتهای استقرار زادآوری بر روی آن ،ب -پیادهکردن چهار پالت 15
مترمربعی در جهتهای اصلی تاج درخت و معدلگیری از آمار آنها برای هر درخت ،ج -تقسیم شماتیک زیر تاج درخت به
سه موقعیت زادآوری

نتایج
بررسی تغییرات کمی زادآوری جنسی گونههای درختی
نتایج تج یه واریانس نشا داد که اثرات مستقل فصل نمونه برداریا درایط توپوگرافیک رویشگاه و موقعی اس تقرار زادآوری و
نی اثر متقابل درایط توپوگرافیک رویشگاه و موقعی

اس تقرار زادآوری ب ر می ا زادآوری جنس ی گون ه بن ه معن یدار ب ود

(ج ول .)1در مورد گونه کیکما اثرات مستقل فصل نمونهبرداری و درایط توپوگرافیک رویشگاه بر می ا زادآوری جنسی گون ه
کیکم معنیدار بود (ج ول.)2

جدول :1تجزیه واریانس زادآوری جنسی گونه درختی بنه در منطقه مورد مطالعه
F

منابع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

تکرار

0/807

2

0/403

0/657

فصل

1/907

1

1/907

*

خطای اللی

0/400

2

0/200

0/326

رویشگاه

4/021

2

2/010

*3/277

فصل × رویشگاه

1/078

2

0/539

0/879

خطای فرعی

2/905

4

0/726

1/195

موقعی زادآوری

40/110

6

6/685

**

3/108

10/895

موقعی × فصل

3/531

6

0/588

0/959

موقعی × رویشگاه

25/250

12

2/104

**3/429

موقعی × فصل × رویشگاه

3/401

12

0/283

0/462

خطای فرعی فرعی

49/085

80

0/614

-

* معنیداری در سطح  95درل ا ** معنیداری در سطح  99درل

جدول :2تجزیه واریانس زادآوری جنسی گونه درختی کیکم در منطقه مورد مطالعه
F

منابع تغییر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

تکرار

0/495

2

0/248

0/998

فصل

0/917

1

0/917

*

خطای اللی

0/632

2

0/316

1/275

3/700

**

6/827

رویشگاه

3/385

2

1/692

فصل × رویشگاه

0/825

2

0/413

1/665

خطای فرعی

0/722

4

0/181

0/718

موقعی زادآوری

1/568

6

0/261

1/055

موقعی × فصل

0/822

6

0/137

0/553

موقعی × رویشگاه

2/768

12

0/231

0/930

موقعی × فصل × رویشگاه

0/800

12

0/067

خطای فرعی فرعی

19/831

80

0/248

0/269

* معنیداری در سطح  95درل ا ** معنیداری در سطح  99درل

اثر فصل بر میزان زادآوری
نتایج نشا داد که می ا زادآوری گونههای درختی بنه و کیکم تح تأثیر معنیدار فصل نمونهبرداری قرار گرفتهان  .ب ر ای ن
اساس تراکم نهالهای بنه و کیکم در فصل تابستا نسب به بهار کاهش معنیدار دادتهان (دکل.)3

25000
20000

بهار
10000

تابستان

تعداد در هکتار

15000

5000
0

بنه

کیکم
زادآوری جنسی

شکل  :3تراکم زادآوری طبیعی بنه و کیکم در فصول بهار و تابستان در منطقه مورد مطالعه

اثر شرایط رویشگاهی بر میزان زادآوری
نتایج نشا داد که درایط توپوگرافیک رویشگاه بر می ا زادآوری گونههای درختی بنه و کیکم اثر معنیدار دادته اس  .بر این
اساس می ا زادآوری گونه درختی بنه در رویشگاه اول (جه دمالی و طبقه ارتفاعی پایین) بیشترین بوده و در رویش گاه دوم
(جه جنوبی و طبقه ارتفاعی پایین) کمترین بوده و در رویشگاه سوم (جه دمالی و طبق ه ارتف اعی ب ا )،ح

واس ط ب وده

اس  .در مورد گونه کیکما بیشترین و کمترین می ا زادآوری جنسی به ترتی ب در رویش گاه س وم و رویش گاه اول ب وده و در
رویشگاه دوم ح واسط بود (دکل.)4
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شکل  :4تراکم زادآوری طبیعی بنه و کیکم در شرایط رویشگاهی مختلف منطقه مورد مطالعه

تعداد در هکتار

سایت 3

اثر موقعیت استقرار زادآوری بر میزان زادآوری
ا ام ا ب ر می ا زادآوری

نتایج نشا داد که موقعی استقرار زادآوری بر می ا زادآوری جنسی بنه اثر معنیداری داد ته اس

کیکم اثر معنیدار ن ادته اس  .بر این اساس بیشترین می ا استقرار زادآوری بنه در زیر تاج درختا بنه و کمترین می ا آ
در زیر تاج درختا کیکم و کنار سنگها بوده و در فضای آزاد می ا استقرار زادآوری آ لفر بوده اس (دکل.)5
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20000

10000

تعداد در هکتار

15000

5000
0
فضای آزاد

سنگ

درختچه

بوته

زیر تاج کیکم زیر تاج بنه زیر تاج بلوط

موقعیت استقرار زادآوری
شکل  :5تراکم زادآوری طبیعی گونه بنه در موقعیتهای استقرار زادآوری مختلف منطقه مورد مطالعه

اثر متقابل رویشگاه و موقعیت استقرار زادآوری بر میزان زادآوری
اس تقرار زادآوری ب ر می ا زادآوری جنس ی گون ه بن ه

نتایج نشا داد که اثر متقابل درایط توپوگرافی رویش گاه و موقعی

معنی دار بوده اس  .بر این اساس در رویشگاه اول (جه دمالی و طبقه ارتفاعی پایین)ا بیشترین می ا زادآوری جنس ی بن ه
در زیر و پناه تاج درختا بنه بوده و در پناه بوتهها و کنار سنگها و فضای عاری از پودش اس تقرار زادآوری ن اد ته اس

 .در

رویشگاه دوم (جه جنوبی و طبقه ارتفاعی پایین)ا بیشترین می ا زادآوری جنسی بنه در زیر و پناه تاج درختا بل وط و بن ه
بوده و در سایر موقعی ه ای استقرار زادآوری بج زیر تاج درخ کیکما می ا زادآوری آ لفر بوده اس

 .در رویش گاه س وم

(جه دمالی و طبقه ارتفاعی با)،ا بیشترین می ا زادآوری جنسی بنه در زیر و پناه تاج درختا بنه و پناه بوتهه ا ب وده و در
فضای باز استقرار زادآوری ن ادته اس (ج ول.)3

جدول  :3تعداد در هکتار زادآوری جنسی بنه و کیکم در شرایط رویشگاهی مختلف و موقعیتهای استقرار زادآوری گوناگون
سای اول

سای دوم

موقعی استقرار زادآوری

بنه

زیر تاج بلوط

2667

0

زیر تاج بنه

12500

0

سای سوم
کیکم

کیکم

بنه

کیکم

بنه

4833

0

833

1833

2333

0

6000

1000

1667

زیر تاج کیکم

333

167

167

1500

667

درختچه

4000

0

0

0

667

1333

بوته

0

0

0

0

3333

667

سنگ

0

0

0

0

667

4000

فضای باز

0

0

0

0

0

0

بررسی وضعیت استقرار زادآوری در جهتهای مختلف تاج درخت
نتایج این بررسی نشا داد که بیشترین می ا استقرار زادآوری جنسی گونه بنه در فصل بهار در سه رویشگاه م ورد مطالع ه در
جه دمالی تاج درختا مستقر د هان  .کمترین می ا استقرار زادآوری جنسی بنه در رویشگاه اول و سوم در جه

جن وبی

تاج درخ و در رویشگاه دوم در جه درقی تاج درخ بوده اس  .در م ورد گون ه ک یکم بیش ترین می ا اس تقرار زادآوری
جنسی در فصل بهار در رویشگاه اول و دوم در جه دمالی تاج درختا بوده و در رویشگاه سوم در جه غربی ت اج درخت ا
و در رویش گاه دوم

مستقر د هان  .در رویشگاه اولا زادآوری کیکم در جه های جنوبیا درقی و غربی تاج درختا یاف نش

در جه ه ای جنوبی و غربی تاج درختا زادآوری ن اد  .در رویشگاه سوم کمترین می ا استقرار زادآوری جنس ی ک یکم در
جه جنوبی تاج درختا بوده اس (ج ول.)4

جدول  :4تراکم زادآوری جنسی بنه و کیکم در جهتهای مختلف تاج درخت
گونه درختی

رویشگاه

بنه

سای 1

12000

سای 2

9333

5333

سای 3

8667

2000

2667

جمع

30000

11333

12000

سای 1

667

0

0

0

سای 2

4000

0

2000

0

سای 3

5333

1333

2000

7333

جمع

10000

1333

4000

7333

کیکم

جه تاج درخ
دمال

جنو

درق

غر

4000

6667

8667

2667

4667
8000
21333

بررسی وضعیت استقرار زادآوری در موقعیتهای مختلف زیر تاج درخت
نتایج بررسی وضعی زادآوری در موقعی های استقرار زادآوری زیر و پناه تاج درختا بلوطا بنه و کیکم نشا داد که در فص ل
بهار در هر سه رویشگاه مورد مطالعه بیشترین می ا زادآوری جنسی بنه در فالله  1/3تاج درخ مشاه ه د ه اس
مورد زادآوری گونه کیکم رون مشخصی دی ه نش (ج ول.)5

جدول  :5تراکم زادآوری جنسی بنه و کیکم در موقعیتهای مختلف زیر تاج درخت
گونه درختی

رویشگاه

موقعی زیر تاج درخ

 .ام ا در

 1/3تاج درخ
بنه

کیکم

 2/3تاج درخ

 3/3تاج درخ

سای 1

17233

9087

5013

سای 2

13200

6600

2200

سای 3

10453

5760

5120

جمع

40887

21447

12333

سای 1

233

267

167

سای 2

2820

1920

1260

سای 3

5920

5600

4480

جمع

8973

7787

5907

بررسی وضعیت بلندی نهالها در موقعیتهای مختلف زیر تاج درخت
نتایج این بررسی در هر سه رویشگاه مورد مطالعه نشا داد که بیشترین تراکم نهالهای بلن گونههای بن ه و ک یکم در فال له
 2/3و  3/3تاج درخ و کمترین می ا آنها در فالله  1/3تاج درخ مشاه ه د ه اس (ج ول.)6

جدول  :6درصد تراکم نهالهای بلند بنه و کیکم در موقعیتهای مختلف زیر تاج درخت
گونه درختی

رویشگاه

بنه

موقعی زیر تاج درخ
 1/3تاج درخ

کیکم

 2/3تاج درخ

 3/3تاج درخ

سای 1

%11

%43

%46

سای 2

%16

%40

%44

سای 3

%15

%47

%38

سای 1

%5

%43

%52

سای 2

%8

%42

%50

سای 3

%11

%34

%55

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج ب س آم ه مشخص د که می ا و نح وه اس تقرار زادآوری بن ه و ک یکم در موقعی

ه ای اس تقرار زادآوری ب ا

تفاوته ایی همراه بود .بیشترین فراوانی زادآوری جنسی گونه بنه در سایه و پناه تاج درخت ا ب وده و درختچ هه ا و بوت هه ا و
سنگها به ترتیب در رتبههای بع ی قرار گرفته و فضای عاری از پودش فاق استقرار زادآوری بوده اس

 .درخت ا ب ه لح ا

اینکه گستره تاج و بلن ی بیشتری نسب به سایر عنالر گیاهی موجود در جنگل دارن ا در نتیجه در سطح و فضای وسیعت ری
میکروکلیمای مساع ی را ایجاد کرده و نهالهای بیشتری را مستع استقرار میکنن  .برعکس در فضاهای عاری از پود شا ب ه
لحا تابش مستقیم نور خوردی ا رطوب خاک از بین رفته و خاک سف تر اس و حاللخی ی کمت ری داد ته و در نتیج ه
توا پذیرش بذر و نهال را ن ادته و یا به می ا خیلی کمی دارد .این نت ایج ب ا یافت هه ای برخ ی پژوهش گرا همخ وانی دارد
(معیری و همکارا ا 1387؛ حسینیا 1389؛  .)Brown, 1985اما در گونه کیکم رون خالی از نور استقرار زادآوری دی ه نش .
هرچن که تفاوت معنیداری بین موقعی ه ای استقرار زادآوری از نور می ا زادآوری کیکم دی ه نش ا ام ا بیش ترین می ا
زادآوری آ در کنار سنگها و زیر تاج درختا کیکم بود و سایر موقعی های استقرار زادآوری با تفاوت ناچی ی در مرتبه بع ی
قرار دادتن  .مشابه الگوی زادآوری بنه و کیکم از نور فق ا زادآوری در فضای عاری از پودش اس  .ای ن نتیج ه بی انگر آ
اس که با وجود سرد نورپسن ی گونههای مورد مطالعها نهالهای این گونهها در سنین اولیه نیاز به مق اری س ایه دارن

و

بایستی در سایه و پناه بادن ( .)Brown, 1985تفاوت عم ها ی ک ه ب ین ای ن دو گون ه از نو ر رفت ار زادآوری وج ود داردا ب ه
خصولیات بذر آنها بستگی دارد .بذر گونه بنه تا ح ودی سنگین اس و ب ذرها در هنگ ام بذرافش انی اغل ب در مح وده ت اج
درخ و یا کمی فراتر از تاج می ری د .البته ناقلین بذر نی در انتقال بذر نقش دارن  .حیواناتی مثل خرس که میوه بنه را دوس
دادته و می خورن و حتی انسا ها که میوههای بنه را برداد و جابجا میکنن  .اما گونه کیکم به لحا اینکه بذر س بکی دارد
و میوه آ بال ار اس ا تا مساف های زیاد به همراه باد حرک کرده و در سطح جنگل پخش میدود .این خصل موج ب د ه
اس تا میوه کیکم در موقعی خالی متمرک نشود و در سطح جنگل پراکن ه دود .در نتیجه طبیعی اس که در موقعی های
زادآوری مختلف تفاوت چن انی از نور تراکم زادآوری کیکم وجود ن ادته باد .

می ا و نحوه استقرار زادآوری بنه و کیکم در درایط رویشگاهی مختلف نی با تفاوتهایی همراه بود .می ا زادآوری بنه در
جه دمالی بیشتر از جه جنوبی و در ارتفاعات با،تر منطقه مورد مطالعه کمتر از ارتفاعات پایینتر بود که احتما ،به دلی ل
وجود دیب زیاد و فرسایش خاک در ارتفاعات با،تر منطقه مورد مطالع ه اس

 .می ا زادآوری ک یکم ب ه جه

جغرافی ایی

واکنش نشا ن ادا اما در ارتفاعات با،تر بیشتر بود .دلیل این امر احتما ،نادی از فراوانی بیشتر درختا کیکم برای بذرافش انی
در ارتفاعات با،تر و نی فراوانی بیشتر درختچهها و بوتهها و سنگها و پراکنش آنها در سطح رویشگاه برای پذیرش بذور ک یکم
و استقرار موفقتر نهالهای آ میباد  .این یافته با نتایج میرزایی و همکارا ( )1386از نو ر ع م واک نش ک یکم ب ه جه
جغرافیایی همخوانی داردا اما از نور ع م واکنش کیکم ب ه ارتف اع از س طح دری ا همخ وانی ن ارد .در رویش گاه اول بیش ترین
زادآوری بنه در سایه و پناه درختا و درختچهها بوده و سایر موقعی های استقرار فاق

زادآوری بن ه بودن  .در رویش گاه دوم

بیشترین زادآوری بنه در زیر تاج درختا مشاه ه د و سایر موقعی های استقرار فاق زادآوری بنه بودن  .در رویش گاه س وم
بیشترین زادآوری بنه در سایه درختا بنه وجود داد و بوتهها و تاج سایر گونههای درختی و درختچهها و سنگها در مرتب ه
بع ی قرار دادته و فضای عاری از پودش فاق زادآوری بود .در رویشگاههای اول و دوم زادآوری کیکم ناچی بوده و مح ود ب ه
زیر تاج درختا کیکم د ه اس  .در رویشگاه سوم بیشترین استقرار زادآوری کیکم در پناه و سایه س نگه ا ب ود و درخت ا و
درختچهها و بوتهها در مرتبه بع ی قرار دادته و فضای عاری از پودش فاق زادآوری بود.
می ا زادآوری و نحوه استقرار آ در سطح درختی نی با نوساناتی همراه بود .طبق نتایج مشخص د که بیش ترین می ا
استقرار زادآوری جنسی بنه و کیکم در جه دمالی تاج درختا بوده و کمترین می ا زادآوری بن ه در جه

ه ای جن وبی و

درقی تاج درخ و در مورد کیکم در جه های جنوبی و غربی تاج درخ بوده اس  .این نتیجه مبین نقش سایه و رطوب در
استقرار اولیه نهالها اس ( )Erefur et al., 2008) .)Brown, 1985در پژوهش خود نتیجه گرفتن ک ه می ا زادآوری جه
دمالی و جنوبی تاج درخ با هم تفاوتی ن ادته اس و دلیل آ را در انبوهی توده و همپودانی تاج درختا دانس تن  .ام ا در
پژوهش حاضر توده تنک بودها درختا از یک یگر فالله دادته و مح وده زیر تاج درخ

در جه

ه ای مختل ف آ ب ه ی ک

می ا دریاف نور ن ادته و لذا ظهور و استقرار نهال در آنها به یک می ا نیس  .بیشترین می ا زادآوری جنسی بنه در فالله
 1/3تاج درخ بود و این نتیجه نی مؤی نقش سایه و رطوب در استقرار اولیه نهالهاس  .اما در ع ین ح ال بیش ترین ت راکم
نهالهای بلن بنه در فالله  3/3تاج درخ بوده اس  .دلیل این امر احتما ،به نورپسن ی گونه بنه برم یگ ردد (.)Rist, 2006
چرا که تراکم نهاله ای مستقر د ه در درایط سایه بیشتر بوده و به ت ریج با ب رگ د

آنها نیاز نوری بیشتر د ه و نهالهای

مستقر د ه در فالله  3/3تاج درخ زن ه می مانن  .استقرار زادآوری گونه کیکم از نور موقعی زیر تاج و فالله از تن ها رون
خالی نشا ن اد .دلیل این امر احتما ،به خاطر سبکی میوه کیکم و قابلی انتش ار آ در نق اط مختل ف رویش گاه و از جمل ه
نقاط مختلف مح وده زیر تاج درخ اس .

بر اساس نتایج فوق می توا گف ک ه نح وه اس تقرار زادآوری بس ته ب ه ن وع گون ها موقعی

اس تقرار زادآوری و د رایط

رویشگاهی فرق می کن ا اما در هر ح ال ت اج درخت ا مهمت رین نق ش را در اس تقرار نه ال در جنگ ل دارد .نق ش ارزد من
درختچهها و بوتههاا مبین نقش پرستار در جنگل چه از نور حفاظ از نهال در برابر سرما و گرما و چه حفاظ در برابر چ رای
حیوانات و نقش سنگه ا مبین کمک به حفظ خاک و استقرار نهال اس  .لذا بایستی از نحوه اس تقرار زادآوری ک ه طبیع
درایط واقعی کنونی ارائه میده ا در هنگام جنگلکاری و احیای جنگل تقلی کرد .در اینل ورت اس

در

ک ه اق امات احی ایی

انجام د ه نتیجهبخش خواه بود.
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Investigation on regeneration behavior of Pistacia
atlantica and Acer cineracens species to recognize their
natural establishment pattern in Zagros forests
A. Hosseini*3, J. Hoseinzadeh4
Abstract
In this research the natural establishment pattern of Pistacia atlantica and Acer cineracens
regeneration in Daalaab protected forests, Ilam province, with different topographic
conditions and various regeneration establishment positions during spring and summer of
2016 was investigated. Results showed that seasonal change of P. atlantica and A. cineracens
regeneration is associated with a significant decrease. The largest amount of P. atlantica
regeneration was found in north aspect and 1400 m a. s. l., and for A. cineracens in north
aspect and 1550 m a. s. l. The most amount of P. atlantica regeneration was found under the
crown of Q. persica and P. atlantica considerable trees and the lowest amount of it was found
under the crown of A. cineracens trees and next to the rocks, and not found in bare spaces.
The most regeneration amount of Q. persica and P. atlantica was found in north side of tree
crowns and for P. atlantica at a distance of 1/3 tree crown radius. The most density of tall
seedlings was found at a distance between 2/3 and 3/3 tree crown radius. The results of this
research could help us determine the natural regeneration establishment pattern of P.
atlantica and A. cineracens and use for restoration of Zagros forests based on the principle of
closed to nature.

Keywords: Acer cineracens, Forest restoration, Natural regeneration establishment, Pistacia
atlantica, Zagros
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