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 چكيده
 دادهدر معرض نابودی قرار را  ارزش بااین گونه مهم و  ،زاگرس یها  جنگل در( Pistacia atlantica Desf).بنه  فيضع زادآوری

 یها  کرت عنوان بهکاشت  روش 9 بابذر  مياستقرار بنه از کاشت مستق یبرابه راهکار مناسب  یدستياب یبرارو، در پژوهش پيشاست. 
   شگاهیور دردوم  یفرع یها  کرت عنوان بهو آفتاب  هیسا یها  کرت زيناول و  یفرع یها کرت عنوان به ییايجغراف جهت چهار ،یاصل

 درختان یمان  زنده و یزن  جوانه ،یشیرو فصل دو یانتها و ابتدا در یآماربردار دوره چهار یطدر استان کرمانشاه استفاده شد. پيرکاشان 
 روش بذر، کاشت روش 9 نيب از. بودند مؤثر بذرها یزن جوانه بر بنه بذر کاشت مختلف یها  روش که داد نشان جینتا. شد یبررس

 یشمال جهت یها  کرت ،ییايجغرافمتفاوت  یها  جهت در. داشت را یزن  جوانه درصد نیشتريب ،درصد 87 با الشبرگ+  خاک کردن نرم
 و هیسا هایماريت فقط ،سبزشده یبذرها یو ماندگار یمان  زنده درصد یبرا. داشتند را یزن  جوانه نیشتريب ،یزن  جوانه درصد 72 با

 دوم یشیرو فصل یابتدا درصد، 44 با اول یشیرو فصل یانتها در هیسا در موجود یها  کرت. داشتند یدار  یمعن اختالف هم با آفتاب
 ميتقمس کاشت روش نیتر  مناسب ،پژوهش نیا براساس نتایج. داشتند یمان  زنده درصد 78 دوم یشیرو فصل یانتها در و درصد 72 با

 یدر جهت شمال الشبرگ+  یمتر یسانت 85 عمق تا خاک کردننرم صورت به که است ییها نمونه زقطعهیر در بذر کاشت روش ،بنه بذر
 تاج درختان احداث شوند. ریو ز

 
 . الشبرگ ،یزادآوردوره رویش، های زاگرس، جنگل: يدیکل يها واژه

 

 مقدمه
 اصلی هایگونه از( Pistacia atlantica Desf). بنه
است و نقش مهمی در ساختار اقتصادی  زاگرس های  جنگل

استفاده  ،و دامداران منطقه دارد. همچنين انيروستائعشایر، 
از ميوه بنه و استفاده صنعتی از سقز موجود در این گياه در 

. کند صنایع مختلف، اهميت توجه بيشتر به آن را مشخص می
و  وهوا آبدر تعدیل  آن یشناخت بوم نقش ،دیگرسوی  از

این  جانبه همهضرورت مطالعه  ،جلوگيری از فرسایش خاک
در اثر عوامل  زاگرس یها  جنگل .کند  می توجيه را گونه

 شده یادیز راتييتغ خوشدست ،یعيرطبيغو  یعيمختلف طب
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 Sagheb Talebi et) اند شدهروبرو  یفيو ک یبا کاهش کم و

al., 2014 .)یزادآور استقرار ،یکاهش راتييتغ نیا اثر در 
 مشکالت با کميک و بنه ازجمله یدرخت یها  گونه یعيطب

 ليدل به(. Moayeri et al., 2008) است شده روبرو یجد
 جز به بنه یعيطب اتيدحیتجد ها،  جنگل عرصه یبردار  بهره

 است زيناچ ایکم  بیتقربه ییخاص و استثنا طیدر شرا
(Fattahi, 1995).  در  یعيطب یدرصد زادآور 0/8فقط

 (.Sohrabi, 1995) دارد وجود یبردار  بهره مختلف یها  طرح
 از یحاک که هستند سال  کهن تا سال  انيم ،بنه یها  هیپا شتريب

 ,Fattahi) است ريچند دهه اخ یط این گونه یعدم زادآور

 در آن قطر کمدرختان  ای بنه یها  نهال وجود عدم .(1995
 که دهد  یم نشانزاگرس  یها  جنگل در بنه یها  توده
 نشده مستقر این گونه یاست که زادآور یادیز های سال
و  Ghahramany. (Pourreza et al., 2008; 2012) است

درختان بنه به پاسخ با عنوان  ی( در پژوهش7582همکاران )
 کمبود که کردند عنوانجوانرود،  یها  برداشت سقز در جنگل

 گونه نیا بقای متر، یسانت 75 از کمتر قطر با بنه های  هیپا
که  یمادر یها  هیپا ،یسوی از. کند  یم دیتهد را باارزش

 تياهم اتيح دیتجد کننده نيتضم یعنصر اصل عنوان به
 غيت تعداد بودن ادیزو  یبردار  افراط در بهره ليدل به ،دارند

 با و افتهين اميالت ،یزخم یها  تنه با ،یريگ  صمغ یبرا
 یجیبه انتظار مرگ تدر زده آفتخشک و  یها  سرشاخه

 روش بهسقز  یبردار  بهره ،البته(. Sohrabi, 1995) اند  نشسته
زاگرس  یشیبنه در مناطق رو یعدم زادآور ليدل تنها ،یسنت

دام،  ازجمله گریگونه به عوامل د نیا یو زادآور ستين
 ،راشکوبیوجود ز ،ییزراعت، سوخت، مصارف روستا

دارد  یبستگ یمساعد خاک و درصد رطوبت کاف طیشرا
(Bodaghi, 1995). 

در  باارزشاین گونه مهم و  ،عدم زادآوری بنه به  توجه با
 از پس موارد برخی معرض نابودی قرار گرفته است. در

 بذرهای یزن  جوانه بنه، با کاری  جنگل برای بذر از استفاده
 و گرم های  ماه در ژهیو به .شود  می مواجه مشکل با شده کاشته
 .روند  می بين از و شده خشک ها  نهال از زیادی تعداد ،آفتابی

 عوامل شناخت به منوط یزادآور استقرار یچگونگ شناخت

 کف به که ینور مقدار .است آن یزادآور استقرار بر مؤثر
 رشد و استقرار بر که است یعوامل از یکی ،رسد  یم جنگل

با  این عامل(. Guo et al., 2001) گذارد  یم ريتأث ها  نهال
 ,Dodge) دارد ميمستق ارتباط جنگل پوشش  تاج تيوضع

 در عمده سهم و گسترده تاج وجود ليدل به درختان (.1997
 و هیسا جادیا در توجهی  قابل نقش توده، پوشش  تاج ليتشک
 طيمحریزاقليم  طیشرا لیتعد با و شتهدا ها  نهال یبرا پناه

 تياهم. کنند  یم کمک یزادآور یعيطب استقرار به تاج، ریز
 یها  نهال یحت که است یقدر  به یجنگل درختان وجود
 ازين هیسا یبه مقدار هياول نيسن در زين پسند  نور یها  گونه

 & Brown) باشند یمادر درختان پناه در باید و شتهدا

Gould, 1967نسب یشتريب یبلند و تاج گستره ،(. درختان 
 ،جهيدرنت .دارند جنگل در موجود گرید یاهيگ عنصرهای به
 جادیا یتر  عيوس یفضا و سطح در را یمساعد ميزاقلیر
 .کنند  یم استقرار مستعد را یشتريب یها  نهال و کنند یم

 ميمستق تابش ليدل به پوشش از یعار یفضاها در ،برعکس
 خاک بنابراین ،رود یم نيخاک از ب رطوبت ،ديخورش نور

 خاک ،درنتيجه .دارد یکمتر خيزیحاصل و است تر  سفت
 یکم یليخ مقدار به ای و شتهندابذر و نهال را  رشیتوان پذ

 (. Moayeri et al., 2008) دارد
 در یزادآور استقرار که ییها  جنگل در ،معمول طور به

 استقرار در پوشش  تاج تياهم ليدل به  است،  فيضع ها  آن
 شود  یم استفاده یپناه یشناس  جنگل وهياز ش ها  نهال

(Erefur et al., 2008تغ .)رييتوده موجب تغ پوشش  تاج ريي 
 هياول رشد و ها  نهال یمان  زنده بر و شود یمجنگل  طیدر شرا

 (.,Lhotka & Loewenstein 2008) گذارد یم ريتأث ها  آن
 نشانHoseinzadeh (7583 )و  Hosseini پژوهش جینتا
 پناه و هیسا در بنه یجنس یزادآور یفراوان نیشتريکه ب داد
 پناه در یآور زاد. دهد رخ می این گونه درختان تاج

 یها  رتبه در بيترت به ها  سنگ کنارو  ها  بوته و ها  درختچه
 ،از پوشش یعار یفضاها که یحال در ،داشتندقرار  یبعد

استقرار  نیشتريب ،نيهمچن. بودند یفاقد استقرار زادآور
 درختان تاج یشمال جهت در کميک و بنه یجنس یزادآور

 تيموقع گونه، نوع به بسته یزادآور استقرار نحوه .بود
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 تاجاما  د،رک  یم فرق یشگاهیرو طیشرا و یزادآور استقرار
 .شتدا جنگل نهال در در استقرارنقش را  نیتر  مهم ،درختان

 اثر ،Abbasi (7585)و  Negahdar Saber در پژوهش
استان  دربنه  یها  جنگل یعيطب یزادآور بر راشکوبیز

 ارراهک نیبهتر که کردند عنوان ها آن .شد یبررسفارس 
و  یا  درختچه پوشش از تیحما ،بنه یها  جنگل حفظ یبرا

پژوهش  جینتا .است یکار کپه صورت به ها  آنکاشت 
Bagheri  و بادام که درختچه داد نشان( 7584) همکارانو 

 زادآوری استقرار در مهم عوامل ازجمله یسنگ صخره مناطق
 یکم هایویژگی بر یوگرافیزيف عوامل ،نيهمچن .هستند بنه
 .ندشتدا داری  یمعن ريتأث ،بنه های  نهال و درختان یفيک و

 تداوم و حفظ منظور  به که کردند شنهاديپ مذکور پژوهشگران
 کاری  جنگل و سازی  یغن های  پروژه در ژهیو  به بنه استقرار

 استقرار در مؤثر عوامل نقش و یوگرافیزيف عوامل به دیبا
 Jahanpour .داشت یکاف توجه (زادآوری )پرستار زادآوری

 نور ريتأث یبررسبا عنوان  ی( در پژوهش7588و همکاران )
بنه در استان لرستان عنوان کردند که  یها  نهال یمان  زنده بر

 اما ،دارند ینورپسند سرشت اگرچهمانند بنه  یدرختان
 یمان  زنده درصد و کنند یمبهتر رشد  هیدر سا ها  آن یها  نهال
 ،مذکور پژوهش. در بود خواهد شتريب هیسا در ها  آن

. بود  نور  ماريتبرابر هفت  حدود هیسا ماريتدر  یمان زنده
 تا جنگلی مخروبه و باز فضاهای در بنه نهال و بذر کاشت

 های  درختچه و ها  بوته پناه در باید حتماً ها  نهال استقرار زمان
 شود انجام قرق و حفاظت تحت بان  سایه زیر در یا جنگلی

 .دست یافت نسبی موفقيت به بتوان تا
 توان  به دو صورت طبيعی و مصنوعی می ،یکل طور به

 طبيعی روش در. برگرداند ها  جنگل به را زادآوری
تا به روند زادآوری کمک  انجام شده طبيعت در هایی  دخالت
 به یدستياب یشناسایی راهکار مناسب برا نيقی طور بهشود. 

حفظ  یبرا ریزی  برنامه در مهمی نقش ه،زادآوری و استقرار بن
 یها  جنگل دربنه  باارزشگسترش گونه  و اياحو نگهداری، 

 نیبهتر ییشناسا رو، شيپ پژوهشهدف  نیبنابرا ،دارد زاگرس

 و یزن  جوانه نیشتريبه ب یابيدست یبرا بنه بذر کاشت روش
 .بودزاگرس  یها  جنگل در ها آن یمان  زنده

 

 ها روش و مواد
 مورد مطالعهمنطقه 
عرض  مختصات با بنه خالص توده یک در پژوهش این
 شرقی 42° 3′ 70″ طول و شمالی 84° 89′ 48″ ییايجغراف

در شمال استان کرمانشاه، منطقه بيلوار و در نزدیکی روستای 
 ،دومارتن روش به. اقليم منطقه (8)شکل  پيرکاشان انجام شد

سال  در متر یليم 255تا  255مرطوب با بارندگی حدود 
 ليدل به. بودهکتار  00 حدود مورد مطالعه توده. مساحت است

منطقه،  این مذهبی در اعتقاداتو  وجود یک بقعه متبرکه
نيز  گيری  صمغ منظور بهبلکه  ،اند  قطع نشده تنها نه بنه درختان

 بيش کمو  یخاک نيزمکه  ینواح در اما اند، شدهن برداری  بهره
 توده نیا در کف پوشش. شد دهیزراعت د آثارداشت،  وجود

شده  ليتشک ساله  و چند ساله کی یا  بوته و یعلف اهانيگ از
 ،Compositae یها  رهيمتعلق به ت شتريب کهاست 

Papilionaceae، Graminae  وLabiatae درختان .هستند 
 یو فقط در بسترها ندرت به متر  یسانت 80 از کمتر قطر با

با  درختان سویی، از .شوند یم دهید یسنگالخ و یا  صخره
و  یدر مناطق با بستر خاک اغلب ،متر  یسانت 855 از شتريبقطر 

که  ییدر جاها شتري. درختان قطور بدارند حضورکم  بيش
 هایبستردر  اما د،نشو یم مشاهده است، یجنس بستر خاک

برابر  قطرو  شتريب تراکمبا  درختان، یو سنگالخ یا  صخره
 یطبقات قطر یفراوان یبررس جینتا. دارند حضور کمتر نهيس

درصد درختان در  95 از شتريبنشان داد که  در این منطقه
 ،نيهمچن. اند  گرفته قرار متر یسانت 35تا  70 یطبقات قطر

درختان با  ،نيشيپ یها  در دهه یعدم استقرار زادآور ليدل به
 Pourreza) دونشمین دهید توده در متر  یسانت 82قطر کمتر از 

et al., 2012). 
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  (●) مورد مطالعهمنطقه  تیموقعو ( در استان کرمانشاه رنگ تیرهپراکنش جنگل ) -1 شکل

 استان کرمانشاه( يزداریو آبخ يعیطب منابع کل اداره تیسا: مأخذ)

 

 پژوهش روش
 43 یکل بيش با یسنگالخ یا  دامنه ،مورد مطالعه توده در
 سپس. شد انتخاب( بود نگرفته قرار زراعت تحت که) درصد

 خاردارميس از استفاده با پژوهش انجام یبرا آن هکتار 0/8
کردن  نرم ماريتسه  ،بنه یزادآور به کمک یبرا. شد محصور

خاک با  یسطح هیال پوشش ،یمتر یسانت 85خاک تا عمق 
 گرفته شد. درنظرخاک  به سوپرجاذب اضافه کردن و الشبرگ

کردن خاک، شامل نرم یاصل ماريت 9 ،فوق روشسه  بيبا ترک
کردن نرم ،الشبرگ +کردن خاک -سوپرجاذب، نرم ،الشبرگ

کردن خاک سوپرجاذب، نرم + الشبرگسوپرجاذب،  +خاک 
این تيمار شاهد )در  ،سوپرجاذب و همچنين + الشبرگ +

کاشته  ها  آن در بذر و شدمشخص  هانمونهریزقطعهتيمار فقط 
( یهالل)بانکت  آب یآور  جمع سيستم عالوه بهشد( و شاهد 

 یکرت اصل کیفوق در قالب  ماريت 9 از کیهر .ندشد یطراح
 اطراف هر درخت یمتر مربع 70/5    نمونه زقطعهیر هشت در

اطراف هر   نمونه زقطعهیرکه در هشت  صورت نیا به) شد اجرا
 ،طراحی فوق به  توجه بااعمال شد(.  ماريت کی درخت فقط

درخت  72 نیبنابرا ،شدگرفته  درنظر تکرار سه برای هر تيمار
 به  توجه با و هشد متقارن انتخاب و کسانی تاج سطحبنه با 

بلوک درنظر  سه ،(ایدرختان )ارتفاع از سطح در یمکان تيموقع
 ماريت 9درخت تحت  9 ،در هر بلوک که یطور بهگرفته شد، 

 نکته مهم اینکه در اطراف هر درخت بنه .شد بررسی یاصل
از یک  یمربع متر 70/5  نمونه زقطعهیرهشت  ،(ی)کرت اصل

تاج هر  ریتصو یکه بر رو صورت نیا به .شد احداثتيمار 
 با  نمونه زقطعهیر چهار ،ییايدر چهار جهت جغراف ودرخت بنه 

 یها نمونه زقطعهیر) شد احداثاز تنه درخت  یمتر 0/8فاصله 
 رونيب سمت به یمتر 0/8در همان جهت به فاصله  .(هیسا

 یها نمونه زقطعهیر) گرید  نمونه زقطعهیرچهار  ،تاج ریتصو
بذر  سه)بذر بنه  80  نمونه زقطعهیردر هر  شد. احداث آفتاب(

یک  از شتريب عمق در (ها آن و مرکز چهارگوشهدر هر 
. توضيح اینکه بذرهایی شدکاشته  خاک بستر سطح یمتر یسانت
سطح  از ،شد می ریخته  هانمونه زقطعهیرطبيعی در  طور بهکه 
 وجودتعداد مساوی بذر  بههر تيمار  در تا شد خارج ها آن

از درختان  دهيرس یاست که بذرها حيالزم به توض .داشته باشد
 متر یسانت 25تا  45 نهيبنه سالم با تاج متقارن و قطر برابر س

شدند و فقط به  هيته مورد مطالعهو از توده  (سال  انيم یها  هی)پا
 تا بود زیيپا اواخر ،بذرها کاشت زمان. شد زده کش  قارچ ها  آن

 روند کی در یزن  جوانه یبرا یساز  آماده و یده  سرما ماريت
از سطح  ازين مورد الشبرگ .انجام شود کاشت بستر در یعيطب

در  ها نمونه زقطعهیر سطح .شدتهيه  مورد مطالعهجنگل 
 متر یسانت پنجعمق متوسط  بهالشبرگ  بانظر  تيمارهای مورد

در هر  نيز سوپرجاذب عامل درمورد. شد داده پوشش
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سوپرجاذب  مريگرم پل 70 ،یمتر مربع 70/5  نمونه زقطعهیر
 تعدادمتری خاک استفاده شد. سانتی 85خشک در عمق 

 فصل یانتها و ابتدا در ها  آن یمان  زنده و بذرها یزن  جوانه
طرح در  یدوم و سوم اجرا یها سال ی( طزیي)بهار و پا یشیرو
 .شدند ثبت مربوطه یها  فرم

 :C1 شامل( C)اصلی  یها  کرت ،آماری طرح این در
کردن نرم :C4 ،الشبرگ :C3 ،سوپرجاذب :C2کردن خاک، نرم

+  الشبرگ :C6 ،الشبرگکردن + نرم :C5+ سوپرجاذب، 
 :C8+ سوپرجاذب،  الشبرگ+  نکردنرم :C7سوپرجاذب، 

. بودندشاهد معمولی  :C9 وآب  یآور  شاهد با سيستم جمع
 :A3شرق،  :A2شمال،  :A1 شامل( A) فرعی اول یها کرت

 :B1 شامل (B) فرعی دوم یها غرب و کرت :A4جنوب، 
 .بودندآفتاب  :B2سایه و 

 یها  کرتکه  است C کرت اصلی ،موارد فوق به  توجه با
. شدندفاکتوریل در آن اعمال  صورت به Bو  A یفرع

 ،یبلوک تصادف هیبا پا لیقالب طرح فاکتور در ،تیدرنها
ضمن  .شد مطالعه سبزشده یبذرها یمان  زنده و یزن  جوانه

 درصد تعداد، یها  نرمال بودن داده یابیارز یآنکه برا

از  یشیفصل رو انیدر ابتدا و پا یمان  زنده و یزن  جوانه
 ليوتحل هیتجز .شد استفاده رنوفيسم -آزمون کولموگروف

 انجام شد. SPSSافزار  ها با استفاده از نرم  داده
 

 جینتا

 لیفاکتور روش به انسیوار هیتجز
 انسیوار هیتجز و یآمار محاسبات جینتا به  توجه با

 در سبزشده یبذرها یمان  زنده و یزن  جوانه درصد به مربوط
 کاشت مختلف یها  روش که شد مشخص یشیرو فصل چهار

 اطراف در ها آن کاشت ییايجغراف جهت زين و بنه بذر
 که یطور به ،بودند مؤثر بذرها نیا یزن  جوانه در درختان
 یها  روش در بذرها یزن  جوانه درصد نيب دار  یمعن اختالف
 اطراف در بذر کاشت ییايجغراف یها جهت و کاشت مختلف

 بر درختان تاج هیسا ريتأث آنکه ضمن. شتدا وجود اندرخت
 حيتوض به الزم .بود مثبت و دار  یمعن ،ها  جوانه یمان  زنده
 طرح صحت ، یزن  جوانه در بلوک دار  یمعن اختالف که است

 (.8 جدول) کرد دیيتأ را یتصادف کامل بلوک هیپا

 

 يبررس مورد يمارهایت در ها نهال يمان زنده درصدزني و  از تجزیه واریانس درصد جوانه آمدهدستبهمیانگین مربعات  -1جدول 

 راتييتغ منبع
 درجه

 یآزاد

 یزن جوانه درصد

(8895) 

 سال یمان زنده درصد

 (8895) اول

 فصل یابتدا یمان زنده درصد

 (8898) دوم سال یشیرو

 فصل یانتها یمان زنده درصد

 (8898) دوم سال یشیرو

80/8893** 7 بلوک  88/897 ns 50/27 ns 4/882 ns 

48/8824** 3 کاشت روش  97/289 ns 8/958 ns 823ns 

02/242* 8 ییايجغراف جهت  70/8848 ns 8/078 ns 025ns 

30/8 8 آفتاب و هیسا ns **0/44489  
**77594  

**4/82797  

87/720 74 ییايجغراف جهت×  کاشت روش ns 22/8884 ns 7/394 ns 4/229 ns 

88/722 3 آفتاب و هیسا×  کاشت روش ns 8/8823 ns 9/8528 ns 2/300 ns 

28/753 8 آفتاب و هیسا×  ییايجغراف جهت ns 0/8885 ns 80/753 ns 02ns 

72/882 74 آفتاب و هیسا×  جهت×  کاشت روش ns 9/320 ns 9/022 ns 7/833 ns 

7/897 872 خطا  78/8734  29/234  47/222  
 دار  یرمعنيغ ns ؛درصد 90 نانياطم سطح در دار یمعن * ؛درصد 99 نانياطم سطح در دار یمعن **
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 ها  نیانگیم سهیمقا
 درصد یها  نيانگيم سهیمقا یبرا دانکن آزمون جینتا
 7 جدول در کاشت مختلف یها  روش در بذرها یزن  جوانه
 کردن نرم روش بذر، کاشت روش 9 نيب از. است شده ارائه

 درصد نیشتريب ، درصد 77/87 با الشبرگ+  خاک

 با کاشت روش نیا. داد اختصاص خود به را یزن  جوانه
 یزن جوانه درصد 44/79) الشبرگ+  سوپرجاذب یها  روش

 و (یزن  جوانه درصد 52/73) الشبرگ از استفاده ،(بذر
 درصد 70) الشبرگ+  سوپرجاذب+  خاک کردن نرم

 .گرفتند قرار گروه کی در (یزن  جوانه
 

 کاشت مختلف يها  روش در يزن  جوانه درصد نیانگیم يبرا دانکن آزمون جینتا -2 جدول

 کاشت روش
 درصد 99 نانياطم سطح

 دانکن بندیگروه
 یزن جوانه درصد نيانگيم

 c 77/87 شاهد

 c 38/80 خاک کردننرم

 c 88/82 سوپرجاذب

 bc 39/83 بانکت+  شاهد

 bc 82/89 سوپرجاذب+  کردننرم

 ab 70 الشبرگکردن + سوپرجاذب + نرم

 a 52/73 الشبرگ

 a 44/79 الشبرگ+  سوپرجاذب

 a 77/87 الشبرگکردن خاک + نرم

 

 در بذر کاشت مختلف یها  جهت اثر ،نتایج براساس
 که یمعن  نیا  به. (8)جدول  بود دار  یمعن درختان اطراف

 54/72) بنه یبذرها یزن  جوانه درصد نيانگيم نیشتريب

 ریتصو یشمال جهت در واقع یها نمونه زقطعهیر در( درصد
 .شد مشاهده درختان تاج

 

 يزن  جوانه درصد نیانگیم ازنظر بذر کاشت مختلف يها  جهت سهیمقا -3 جدول

 ییايجغراف  جهت
 درصد 90 نانياطم سطح

 دانکن بندیگروه
 یزن جوانه درصد نيانگيم

 b 28/89 یشرق

 b 70/75 یغرب

 b 27/75 یجنوب

 a 54/72 یشمال
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موجود در  یها  جوانه یمان  زندهدرصد  نيانگيم
 ،تاج درختان قرار داشتند هیسا ریکه در ز ییها نمونه زقطعهیر

 سطح درموجود در آفتاب  یها نمونه زقطعهیرنسبت به 

 8 )جدول دادندنشان  یدار  یاختالف معن درصد 99 نانياطم
 (.7 شکل و

 

 
 يبذرها يمان  زنده بر موجود در آفتاب يها نمونه زقطعهیر با تاج درختان هیدر سا موجود يها نمونه زقطعهیر ریتأث سهیمقا -2 شکل

 يشیرو فصل چهار يط سبزشده

 
 بحث
 انسیوار هیتجز و یآمار محاسبات جینتا به  توجه با

 در سبزشده یبذرها یمان  زنده و یزن  جوانه درصد به مربوط
 مختلف یها  روش که شد مشخص ،یشیرو فصل چهار

 که یطور به بودند، مؤثر بذرها یزن  جوانه بر بنه بذر کاشت
 یها  روش در بذرها یزن  جوانه درصد نيب دار  یمعن اختالف
 بذر، کاشت روش 9 نيب از. شتدا وجود کاشت مختلف
 نیشتريب ،درصد 77/87 با الشبرگ+  خاک کردننرم روش
 نشان جهينت نیا .داد اختصاص خود به را یزن  جوانه درصد

 زاگرس یها  جنگل در خاک یدگيکوب و یفشردگ که دهد  یم
 و انيروستائ مختلف یها  دام حد از  شيب تردد ريثأت تحت
 .است بنه یزادآور عدم در مهم عوامل از یکی ،ریعشا

 پوشش  تاج درصد و بوده تنک معمول طور به بنه یها  جنگل
 در یادیز یها ساعت در نيزم ،ليدل نيهم به .دارند یکم

 ،رديگ  یم قرار ديخورش نور ميمستق تابش تحت روز طول
 و خشک و داده دست از را خود رطوبت خاک نیبنابرا

 ،افتند  یم نيزم به که ییبذرها ،ليدل نيهم به. شود  یم فشرده
 دست از را یزن  جوانه طیشرا و نشده مستقر خاک در
 کی در که یماريت سه هر در ،7 جدول به  توجه با .دهند  یم

 را یزن  جوانه درصد نیشتريب و( a گروه) شتهدا قرار گروه
 نکهیا بر عالوه الشبرگوجود . شتدا وجود الشبرگ داشتند،

 رطوبت حفظ سبب ،کاهد  یم ميمستق نور و آفتاب شدت از
 خاک کردن رورویز ،دیگر سوی از .شود  یمنيز  خاک

 نيزم در یراحت به بذرها تا شود  یم باعث (خاک کردن نرم)
+  خاک کردننرم ماريت که است ليدل نيهم به. شوند مستقر

 .داد اختصاص خود به را یزن  جوانه درصد نیشتريب ،الشبرگ
 ,.Moayeri et al) پژوهشگران یبرخ یها  افتهی با جینتا نیا

2008, Hosseini & Hoseinzadeh, 2018) دارد یهمخوان. 
 ریتصو اطراف در بذر کاشت ییايجغراف یها  جهت درمورد

 یشمال جهت در موجود یها نمونه زقطعهیر زين درختان تاج
 داشتند را یزن  جوانه نیشتريب ،درصد 54/72 با درختان تاج

 یها  جهت در یزن  جوانه درصد با ی رادار  یمعن اختالف و
 شتريب مدت توان  یم را موضوع نیا ليدل .دادند نشان گرید

 خاک در شتريب رطوبت وجود و یريگ  هیسا
 نیا .دانست تاج یشمال جهت در واقع یها نمونه زقطعهیر
 Hoseinzadehو  Hosseini پژوهش یها افتهی با جهينت
 رطوبت و سایه نقش مبين نتيجه این .دارد مطابقت (7583)

. (Brown & Gould, 1967) است ها  ل  نهانو اوليه استقرار در
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 سایه و آفتاب

 ابتدای فصل رویشی اول

 انتهای فصل رویشی اول

 ابتدای فصل رویشی دوم

 انتهای فصل رویشی دوم
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 که کردند گزارش( 7553و همکاران ) Erefurکه  هرچند
 درخت تاج جنوبی و شمالی های تجهدر  زادآوری مقدار

 و توده انبوهی در را   آن دليل و شتهندا تفاوتی هم با
 رو، پيش پژوهش در اما ،دانستند درختان تاج یپوشان هم

 و داشتند فاصله یکدیگر از درختان ،بود تنک توده
 ها  آن اطراف در و روز طول در درختان تاج اندازی سایه

 بنه، یدر زادآور گریمهم د اريبس عامل .بود متفاوت
 براساس. است سبزشده یبذرها یو ماندگار یمان  زنده

عامل مهم در  ،7 شکل و 8   جدولموجود در  اطالعات
 در موجود یها  کرت ،سبزشده یها  جوانه یمان  درصد زنده

تاج درختان  ریکه ز ییها  که کرت یمعن  نیا  به .بودند هیسا
 نیشتريب ،بودند مند  بهرهبيشتر  هیسا از و بودندقرار گرفته 
معمول  طور بهدرختان بنه  .داشتند را یمان  درصد زنده

 .دارند یکوتاه و تاج متقارن و متراکم نسبت به ییها  تنه
 جادیا سببو  داشته یمناسب یانداز  هیسا ،ليدل نيهم به

 خود تاج ریز و تنه اطراف در یمساعد مياقلزیر طیشرا
 تاج ریز در که است نیا گرید مهم موضوع .شوند می

وجود  یشتريب الشبرگ ،و معمول یعيطب طور  به درختان
 ها  تنه اطراف در را خاک رطوبت حفظ زينمورد  نیا .دارد

 یزن  جوانهمقدار  ،7شکل  براساس .کند یم دیتاج( تشد ری)ز
تاج درختان  هیسا ریکه ز ییها نمونه زقطعهیر یبرا بذرها
 طور  به (زیيپا لیاول )اوا یشیفصل رو یدر انتها داشتند،قرار 

 نیبود. ا (خرداد)اول  فصل یابتدا از شتريب یريچشمگ
 ها نمونه زقطعهیر نیکه خاک در ا دهد  یمنشان  تيوضع

 یها  ماه تا یزن  جوانهکه طوری، بهکرده حفظ را خود رطوبت
 ،ممکن نحو نیبهتر به مذکور شکل .بود ریپذ  امکان زينبعد 

 نشان خاک رطوبت حفظ بر را بنه درختان تاج هیسا ريأثت
 Jahanpour یها افتهیهمسو با  ،پژوهش نیا جینتا .دهد  یم

Hoseinzadeh (7583 ) و Hosseiniو  (7588و همکاران )
 یفراوان نیشتريکردند که ب عنوان پژوهشگران نیا. است

 .شد مشاهدهتاج درختان  پناه و هیسادر  بنه یجنس یزادآور
 ها  سنگ کنارو  ها  بوته و ها  درختچه پناهدر  یزادآور

 یفضاها ،نيهمچن. داشتندقرار  یبعد یها  رتبه در بيترت به
 .بودند یفاقد استقرار زادآور ،از پوشش یعار

 یمتماد یها سال یط های زاگرسجنگل دیشد بیتخر
 کمخاک،  یفشردگ ،پوشش تاج سطح دیشد کاهش به منجر

رطوبت خاک  دیو کاهش شد الشبرگ مؤثر ضخامتشدن 
 بذر در ميکاشت مستق که یصورت در. استشده  یسطح

بنه قرار  یها  جنگل یساز  یغن و اياح یها  پروژه دستور کار
که  شود  یم شنهاديپ ،رو شيپپژوهش  جینتا به  توجه با رد،يگ

از تنه  یمتر 0/8تاج به فاصله  یبستر کاشت در جهت شمال
 نيزم ضمن آنکه .شود احداثتاج درختان بنه  هیسا تحتو 

پس از  و شودکردن خاک( )نرم رورویز یخوب  بستر کاشت به
)حداقل پنج  یا مالحظه  قابل هیآن با ال یرو یبذرکار

 .شود دهپوشان الشبرگاز  (متر یسانت
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Abstract 

Poor regeneration has endangered the important and valuable species of wild pistachio 

(Pistacia atlantica Desf.) in the Zagros forests, which calls for finding an appropriate solution 

to its regeneration and establishment to protect it from extinction. For this purpose, in this 

research, the effect of different methods on germination and the establishment was reported 

after direct seeding of seeds in one of the wild pistachio’s habitats in Pirkashan, Kermanshah 

province. Nine different sowing methods as main plots, four main directions as first sub-plots 

and shade and sun as second sub-plots were planted. During this time statistic data collected in 

four periods (before and after two growing seasons) and analyzing germination and 

establishment showed the significant effect of some approaches rather than others. Amongst the 

sowing methods, loosen the soil+humus (32%) and among the four main directions, northern 

plots (27%) had the maximum germination. There was a significant difference in the percentage 

of establishment only between shade and sun treatments and the plots in shadows had a 

maximum establishment at the end of the first growing season (44%), at the beginning of the 

second growing season (26%) and at the end of second growing season (23%). Based on these 

results, it has been concluded that the most appropriate method of direct sowing of the seeds is 

to sow them in northern micro plots that are created in the north, by loosening the soil to a depth 

of 30 cm + humus and under the shadows of other trees. 
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