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چكيده

زادآوری ضعيف بنه ( )Pistacia atlantica Desf.در جنگلهای زاگرس ،این گونه مهم و با ارزش را در معرض نابودی قرار داده

است .در پژوهش پيشرو ،برای دستيابی به راهکار مناسب برای استقرار بنه از کاشت مستقيم بذر با  9روش کاشت بهعنوان کرتهای
اصلی ،چهار جهت جغرافيایی بهعنوان کرتهای فرعی اول و نيز کرتهای سایه و آفتاب بهعنوان کرتهای فرعی دوم در رویشگاه
پيرکاشان در استان کرمانشاه استفاده شد .طی چهار دوره آماربرداری در ابتدا و انتهای دو فصل رویشی ،جوانهزنی و زندهمانی درختان
بررسی شد .نتایج نشان داد که روشهای مختلف کاشت بذر بنه بر جوانهزنی بذرها مؤثر بودند .از بين  9روش کاشت بذر ،روش
نرمکردن خاک  +الشبرگ با  87درصد ،بيشترین درصد جوانهزنی را داشت .در جهتهای متفاوت جغرافيایی ،کرتهای جهت شمالی
با  72درصد جوانهزنی ،بيشترین جوانهزنی را داشتند .برای درصد زندهمانی و ماندگاری بذرهای سبزشده ،فقط تيمارهای سایه و
آفتاب با هم اختالف معنیداری داشتند .کرتهای موجود در سایه در انتهای فصل رویشی اول با  44درصد ،ابتدای فصل رویشی دوم
با  72درصد و در انتهای فصل رویشی دوم  78درصد زندهمانی داشتند .براساس نتایج این پژوهش ،مناسبترین روش کاشت مستقيم
بذر بنه ،روش کاشت بذر در ریزقطعهنمونههایی است که بهصورت نرمکردن خاک تا عمق  85سانتیمتری  +الشبرگ در جهت شمالی
و زیر تاج درختان احداث شوند.
واژههاي کلیدي :جنگلهای زاگرس ،دوره رویش ،زادآوری ،الشبرگ.

مقدمه
بنه ( )Pistacia atlantica Desf.از گونههای اصلی
جنگلهای زاگرس است و نقش مهمی در ساختار اقتصادی
عشایر ،روستائيان و دامداران منطقه دارد .همچنين ،استفاده
از ميوه بنه و استفاده صنعتی از سقز موجود در این گياه در

صنایع مختلف ،اهميت توجه بيشتر به آن را مشخص میکند.
از سوی دیگر ،نقش بومشناختی آن در تعدیل آبوهوا و
جلوگيری از فرسایش خاک ،ضرورت مطالعه همهجانبه این
گونه را توجيه میکند .جنگلهای زاگرس در اثر عوامل
مختلف طبيعی و غيرطبيعی ،دستخوش تغييرات زیادی شده
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و با کاهش کمی و کيفی روبرو شدهاند ( Sagheb Talebi et

 .)al., 2014در اثر این تغييرات کاهشی ،استقرار زادآوری
طبيعی گونههای درختی ازجمله بنه و کيکم با مشکالت
جدی روبرو شده است ( .)Moayeri et al., 2008بهدليل
بهرهبرداری عرصه جنگلها ،تجدیدحيات طبيعی بنه بهجز
در شرایط خاص و استثنایی بهتقریب کم یا ناچيز است
( .)Fattahi, 1995فقط  8/0درصد زادآوری طبيعی در
طرحهای مختلف بهرهبرداری وجود دارد (.)Sohrabi, 1995
بيشتر پایههای بنه ،ميانسال تا کهنسال هستند که حاکی از
عدم زادآوری این گونه طی چند دهه اخير است ( Fattahi,
 .)1995عدم وجود نهالهای بنه یا درختان کمقطر آن در
تودههای بنه در جنگلهای زاگرس نشان میدهد که
سالهای زیادی است که زادآوری این گونه مستقر نشده
است ( Ghahramany .)Pourreza et al., 2008; 2012و
همکاران ( )7582در پژوهشی با عنوان پاسخ درختان بنه به
برداشت سقز در جنگلهای جوانرود ،عنوان کردند که کمبود
پایههای بنه با قطر کمتر از  75سانتیمتر ،بقای این گونه
باارزش را تهدید میکند .از سویی ،پایههای مادری که
بهعنوان عنصر اصلی تضمينکننده تجدید حيات اهميت
دارند ،بهدليل افراط در بهرهبرداری و زیاد بودن تعداد تيغ
برای صمغگيری ،با تنههای زخمی ،التيامنيافته و با
سرشاخههای خشک و آفتزده به انتظار مرگ تدریجی
نشستهاند ( .)Sohrabi, 1995البته ،بهرهبرداری سقز بهروش
سنتی ،تنها دليل عدم زادآوری بنه در مناطق رویشی زاگرس
نيست و زادآوری این گونه به عوامل دیگر ازجمله دام،
زراعت ،سوخت ،مصارف روستایی ،وجود زیراشکوب،
شرایط مساعد خاک و درصد رطوبت کافی بستگی دارد
(.)Bodaghi, 1995
با توجه به عدم زادآوری بنه ،این گونه مهم و باارزش در
معرض نابودی قرار گرفته است .در برخی موارد پس از
استفاده از بذر برای جنگلکاری با بنه ،جوانهزنی بذرهای
کاشتهشده با مشکل مواجه میشود .بهویژه در ماههای گرم و
آفتابی ،تعداد زیادی از نهالها خشک شده و از بين میروند.
شناخت چگونگی استقرار زادآوری منوط به شناخت عوامل
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مؤثر بر استقرار زادآوری آن است .مقدار نوری که به کف
جنگل میرسد ،یکی از عواملی است که بر استقرار و رشد
نهالها تأثير میگذارد ( .)Guo et al., 2001این عامل با
وضعيت تاجپوشش جنگل ارتباط مستقيم دارد ( Dodge,
 .)1997درختان بهدليل وجود تاج گسترده و سهم عمده در
تشکيل تاجپوشش توده ،نقش قابل توجهی در ایجاد سایه و
پناه برای نهالها داشته و با تعدیل شرایط ریزاقليم محيط
زیر تاج ،به استقرار طبيعی زادآوری کمک میکنند .اهميت
وجود درختان جنگلی بهقدری است که حتی نهالهای
گونههای نورپسند نيز در سنين اوليه به مقداری سایه نياز
داشته و باید در پناه درختان مادری باشند ( & Brown
 .)Gould, 1967درختان ،گستره تاج و بلندی بيشتری نسب
به عنصرهای گياهی دیگر موجود در جنگل دارند .درنتيجه،
ریزاقليم مساعدی را در سطح و فضای وسيعتری ایجاد
میکنند و نهالهای بيشتری را مستعد استقرار میکنند.
برعکس ،در فضاهای عاری از پوشش بهدليل تابش مستقيم
نور خورشيد ،رطوبت خاک از بين میرود ،بنابراین خاک
سفتتر است و حاصلخيزی کمتری دارد .درنتيجه ،خاک
توان پذیرش بذر و نهال را نداشته و یا به مقدار خيلی کمی
دارد (.)Moayeri et al., 2008
بهطور معمول ،در جنگلهایی که استقرار زادآوری در
آنها ضعيف است ،بهدليل اهميت تاجپوشش در استقرار
نهالها از شيوه جنگلشناسی پناهی استفاده میشود
( .)Erefur et al., 2008تغيير تاجپوشش توده موجب تغيير
در شرایط جنگل میشود و بر زندهمانی نهالها و رشد اوليه
آنها تأثير میگذارد (.)Lhotka & Loewenstein, 2008
نتایج پژوهش  Hosseiniو  )7583( Hoseinzadehنشان
داد که بيشترین فراوانی زادآوری جنسی بنه در سایه و پناه
تاج درختان این گونه رخ میدهد .زادآوری در پناه
درختچهها و بوتهها و کنار سنگها بهترتيب در رتبههای
بعدی قرار داشتند ،در حالیکه فضاهای عاری از پوشش،
فاقد استقرار زادآوری بودند .همچنين ،بيشترین استقرار
زادآوری جنسی بنه و کيکم در جهت شمالی تاج درختان
بود .نحوه استقرار زادآوری بسته به نوع گونه ،موقعيت
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استقرار زادآوری و شرایط رویشگاهی فرق میکرد ،اما تاج
درختان ،مهمترین نقش را در استقرار نهال در جنگل داشت.
در پژوهش  Negahdar Saberو  ،)7585( Abbasiاثر
زیراشکوب بر زادآوری طبيعی جنگلهای بنه در استان
فارس بررسی شد .آنها عنوان کردند که بهترین راهکار
برای حفظ جنگلهای بنه ،حمایت از پوشش درختچهای و
کاشت آنها بهصورت کپهکاری است .نتایج پژوهش
 Bagheriو همکاران ( )7584نشان داد که درختچه بادام و
مناطق صخرهسنگی ازجمله عوامل مهم در استقرار زادآوری
بنه هستند .همچنين ،عوامل فيزیوگرافی بر ویژگیهای کمی
و کيفی درختان و نهالهای بنه ،تأثير معنیداری داشتند.
پژوهشگران مذکور پيشنهاد کردند که بهمنظور حفظ و تداوم
استقرار بنه بهویژه در پروژههای غنیسازی و جنگلکاری
باید به عوامل فيزیوگرافی و نقش عوامل مؤثر در استقرار
زادآوری (پرستار زادآوری) توجه کافی داشتJahanpour .
و همکاران ( )7588در پژوهشی با عنوان بررسی تأثير نور
بر زندهمانی نهالهای بنه در استان لرستان عنوان کردند که
درختانی مانند بنه اگرچه سرشت نورپسندی دارند ،اما
نهالهای آنها در سایه بهتر رشد میکنند و درصد زندهمانی
آنها در سایه بيشتر خواهد بود .در پژوهش مذکور،
زندهمانی در تيمار سایه حدود هفت برابر تيمار نور بود.
کاشت بذر و نهال بنه در فضاهای باز و مخروبه جنگلی تا
زمان استقرار نهالها حتماً باید در پناه بوتهها و درختچههای
جنگلی یا در زیر سایهبان تحت حفاظت و قرق انجام شود
تا بتوان به موفقيت نسبی دست یافت.
بهطور کلی ،به دو صورت طبيعی و مصنوعی میتوان
زادآوری را به جنگلها برگرداند .در روش طبيعی
دخالتهایی در طبيعت انجام شده تا به روند زادآوری کمک
شود .بهطور یقين شناسایی راهکار مناسب برای دستيابی به
زادآوری و استقرار بنه ،نقش مهمی در برنامهریزی برای حفظ
و نگهداری ،احيا و گسترش گونه باارزش بنه در جنگلهای
زاگرس دارد ،بنابراین هدف پژوهش پيشرو ،شناسایی بهترین
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روش کاشت بذر بنه برای دستيابی به بيشترین جوانهزنی و
زندهمانی آنها در جنگلهای زاگرس بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در یک توده خالص بنه با مختصات عرض
جغرافيایی  84° 89′ 48″شمالی و طول  42° 3′ 70″شرقی
در شمال استان کرمانشاه ،منطقه بيلوار و در نزدیکی روستای
پيرکاشان انجام شد (شکل  .)8اقليم منطقه بهروش دومارتن،
مرطوب با بارندگی حدود  255تا  255ميلیمتر در سال
است .مساحت توده مورد مطالعه حدود  00هکتار بود .بهدليل
وجود یک بقعه متبرکه و اعتقادات مذهبی در این منطقه،
درختان بنه نهتنها قطع نشدهاند ،بلکه بهمنظور صمغگيری نيز
بهرهبرداری نشدهاند ،اما در نواحی که زمين خاکی و کمشيب
وجود داشت ،آثار زراعت دیده شد .پوشش کف در این توده
از گياهان علفی و بوتهای یکساله و چندساله تشکيل شده
است که بيشتر متعلق به تيرههای ،Compositae
 Graminae ،Papilionaceaeو  Labiataeهستند .درختان
با قطر کمتر از  80سانتیمتر بهندرت و فقط در بسترهای
صخرهای و سنگالخی دیده میشوند .از سویی ،درختان با
قطر بيشتر از  855سانتیمتر ،اغلب در مناطق با بستر خاکی و
شيب کم حضور دارند .درختان قطور بيشتر در جاهایی که
جنس بستر خاکی است ،مشاهده میشوند ،اما در بسترهای
صخرهای و سنگالخی ،درختان با تراکم بيشتر و قطر برابر
سينه کمتر حضور دارند .نتایج بررسی فراوانی طبقات قطری
در این منطقه نشان داد که بيشتر از  95درصد درختان در
طبقات قطری  70تا  35سانتیمتر قرار گرفتهاند .همچنين،
بهدليل عدم استقرار زادآوری در دهههای پيشين ،درختان با
قطر کمتر از  82سانتیمتر در توده دیده نمیشوند ( Pourreza
.)et al., 2012
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شکل  -1پراکنش جنگل (رنگ تیره) در استان کرمانشاه و موقعیت منطقه مورد مطالعه (●)
(مأخذ :سایت اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان کرمانشاه)

روش پژوهش
در توده مورد مطالعه ،دامنهای سنگالخی با شيب کلی 43
درصد (که تحت زراعت قرار نگرفته بود) انتخاب شد .سپس
 8/0هکتار آن برای انجام پژوهش با استفاده از سيمخاردار
محصور شد .برای کمک به زادآوری بنه ،سه تيمار نرم کردن
خاک تا عمق  85سانتیمتری ،پوشش الیه سطحی خاک با
الشبرگ و اضافه کردن سوپرجاذب به خاک درنظر گرفته شد.
با ترکيب سه روش فوق 9 ،تيمار اصلی شامل نرمکردن خاک،
الشبرگ ،سوپرجاذب ،نرم-کردن خاک  +الشبرگ ،نرمکردن
خاک  +سوپرجاذب ،الشبرگ  +سوپرجاذب ،نرمکردن خاک
 +الشبرگ  +سوپرجاذب و همچنين ،تيمار شاهد (در این
تيمار فقط ریزقطعهنمونهها مشخص شد و بذر در آنها کاشته
شد) و شاهد بهعالوه سيستم جمعآوری آب (بانکت هاللی)
طراحی شدند .هریک از  9تيمار فوق در قالب یک کرت اصلی
در هشت ریزقطعهنمونه  5/70متر مربعی اطراف هر درخت
اجرا شد (بهاینصورت که در هشت ریزقطعهنمونه اطراف هر
درخت فقط یک تيمار اعمال شد) .با توجه به طراحی فوق،
برای هر تيمار سه تکرار درنظر گرفته شد ،بنابراین  72درخت
بنه با سطح تاج یکسان و متقارن انتخاب شده و با توجه به
موقعيت مکانی درختان (ارتفاع از سطح دریا) ،سه بلوک درنظر
گرفته شد ،بهطوریکه در هر بلوک 9 ،درخت تحت  9تيمار

اصلی بررسی شد .نکته مهم اینکه در اطراف هر درخت بنه
(کرت اصلی) ،هشت ریزقطعهنمونه  5/70متر مربعی از یک
تيمار احداث شد .بهاینصورت که بر روی تصویر تاج هر
درخت بنه و در چهار جهت جغرافيایی ،چهار ریزقطعهنمونه با
فاصله  8/0متری از تنه درخت احداث شد (ریزقطعهنمونههای
سایه) .در همان جهت به فاصله  8/0متری بهسمت بيرون
تصویر تاج ،چهار ریزقطعهنمونه دیگر (ریزقطعهنمونههای
آفتاب) احداث شد .در هر ریزقطعهنمونه  80بذر بنه (سه بذر
در هر چهارگوشه و مرکز آنها) در عمق بيشتر از یک
سانتیمتری سطح خاک بستر کاشته شد .توضيح اینکه بذرهایی
که بهطور طبيعی در ریزقطعهنمونهها ریخته میشد ،از سطح
آنها خارج شد تا در هر تيمار به تعداد مساوی بذر وجود
داشته باشد .الزم به توضيح است که بذرهای رسيده از درختان
بنه سالم با تاج متقارن و قطر برابر سينه  45تا  25سانتیمتر
(پایههای ميانسال) و از توده مورد مطالعه تهيه شدند و فقط به
آنها قارچکش زده شد .زمان کاشت بذرها ،اواخر پایيز بود تا
تيمار سرمادهی و آمادهسازی برای جوانهزنی در یک روند
طبيعی در بستر کاشت انجام شود .الشبرگ مورد نياز از سطح
جنگل مورد مطالعه تهيه شد .سطح ریزقطعهنمونهها در
تيمارهای مورد نظر با الشبرگ به عمق متوسط پنج سانتیمتر
پوشش داده شد .درمورد عامل سوپرجاذب نيز در هر
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جوانهزنی و زندهمانی در ابتدا و پایان فصل رویشی از
آزمون کولموگروف -سميرنوف استفاده شد .تجزیهوتحليل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

ریزقطعهنمونه  5/70متر مربعی 70 ،گرم پليمر سوپرجاذب
خشک در عمق  85سانتیمتری خاک استفاده شد .تعداد
جوانهزنی بذرها و زندهمانی آنها در ابتدا و انتهای فصل
رویشی (بهار و پایيز) طی سالهای دوم و سوم اجرای طرح در
فرمهای مربوطه ثبت شدند.
در این طرح آماری ،کرتهای اصلی ( )Cشامل :C1
نرمکردن خاک :C2 ،سوپرجاذب :C3 ،الشبرگ :C4 ،نرمکردن
 +سوپرجاذب :C5 ،نرمکردن  +الشبرگ :C6 ،الشبرگ +
سوپرجاذب :C7 ،نرمکردن  +الشبرگ  +سوپرجاذب:C8 ،
شاهد با سيستم جمعآوری آب و  :C9شاهد معمولی بودند.
کرتهای فرعی اول ( )Aشامل  :A1شمال :A2 ،شرق:A3 ،
جنوب :A4 ،غرب و کرتهای فرعی دوم ( )Bشامل :B1
سایه و  :B2آفتاب بودند.
با توجه به موارد فوق ،کرت اصلی  Cاست که کرتهای
فرعی  Aو  Bبهصورت فاکتوریل در آن اعمال شدند.
درنهایت ،در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک تصادفی،
جوانهزنی و زندهمانی بذرهای سبزشده مطالعه شد .ضمن
آنکه برای ارزیابی نرمال بودن دادههای تعداد ،درصد

نتایج
تجزیه واریانس بهروش فاکتوریل
با توجه به نتایج محاسبات آماری و تجزیه واریانس
مربوط به درصد جوانهزنی و زندهمانی بذرهای سبزشده در
چهار فصل رویشی مشخص شد که روشهای مختلف کاشت
بذر بنه و نيز جهت جغرافيایی کاشت آنها در اطراف
درختان در جوانهزنی این بذرها مؤثر بودند ،بهطوریکه
اختالف معنیدار بين درصد جوانهزنی بذرها در روشهای
مختلف کاشت و جهتهای جغرافيایی کاشت بذر در اطراف
درختان وجود داشت .ضمن آنکه تأثير سایه تاج درختان بر
زندهمانی جوانهها ،معنیدار و مثبت بود .الزم به توضيح
است که اختالف معنیدار بلوک در جوانهزنی ،صحت طرح
پایه بلوک کامل تصادفی را تأیيد کرد (جدول .)8

جدول  -1میانگین مربعات بهدستآمده از تجزیه واریانس درصد جوانهزني و درصد زندهماني نهالها در تیمارهاي مورد بررسي
منبع تغييرات

درجه

درصد جوانهزنی درصد زندهمانی سال درصد زندهمانی ابتدای فصل درصد زندهمانی انتهای فصل

آزادی

()8895

اول ()8895

رویشی سال دوم ()8898

رویشی سال دوم ()8898

بلوک

7

**8893/80

897/88ns

27/50ns

882/4ns

روش کاشت

3

**8824/48

289/97ns

958/8ns

823ns

جهت جغرافيایی

8

*242/02

8848/70ns

078/8ns

025ns

سایه و آفتاب

8

8/30ns

**44489/0

**77594

**82797/4

روش کاشت × جهت جغرافيایی

74

720/87ns

8884/22ns

394/7ns

229/4ns

روش کاشت × سایه و آفتاب

3

722/88ns

8823/8ns

8528/9ns

300/2ns

جهت جغرافيایی × سایه و آفتاب

8

753/28ns

8885/0ns

753/80ns

02ns

روش کاشت × جهت × سایه و آفتاب

74

882/72ns

320/9ns

022/9ns

833/7ns

خطا

872

897/7

8734/78

234/29

222/47

** معنیدار در سطح اطمينان  99درصد؛ * معنیدار در سطح اطمينان  90درصد؛  nsغيرمعنیدار
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جوانهزنی را بهخود اختصاص داد .این روش کاشت با
روشهای سوپرجاذب  +الشبرگ ( 79/44درصد جوانهزنی
بذر) ،استفاده از الشبرگ ( 73/52درصد جوانهزنی) و
نرمکردن خاک  +سوپرجاذب  +الشبرگ ( 70درصد
جوانهزنی) در یک گروه قرار گرفتند.

مقایسه میانگینها
نتایج آزمون دانکن برای مقایسه ميانگينهای درصد
جوانهزنی بذرها در روشهای مختلف کاشت در جدول 7
ارائه شده است .از بين  9روش کاشت بذر ،روش نرم کردن
خاک  +الشبرگ با  87/77درصد ،بيشترین درصد

جدول  -2نتایج آزمون دانکن براي میانگین درصد جوانهزني در روشهاي مختلف کاشت
سطح اطمينان  99درصد

روش کاشت

ميانگين درصد جوانهزنی

گروهبندی دانکن

شاهد

87/77

c

نرمکردن خاک

80/38

c

سوپرجاذب

82/88

c

شاهد  +بانکت

83/39

bc

نرمکردن  +سوپرجاذب

89/82

bc

نرمکردن  +سوپرجاذب  +الشبرگ

70

ab

الشبرگ

73/52

a

سوپرجاذب  +الشبرگ

79/44

a

نرمکردن خاک  +الشبرگ

87/77

a

درصد) در ریزقطعهنمونههای واقع در جهت شمالی تصویر
تاج درختان مشاهده شد.

براساس نتایج ،اثر جهتهای مختلف کاشت بذر در
اطراف درختان معنیدار بود (جدول  .)8به این معنی که
بيشترین ميانگين درصد جوانهزنی بذرهای بنه (72/54

جدول  -3مقایسه جهتهاي مختلف کاشت بذر ازنظر میانگین درصد جوانهزني
جهت جغرافيایی

سطح اطمينان  90درصد
ميانگين درصد جوانهزنی

گروهبندی دانکن

شرقی

89/28

b

غربی

75/70

b

جنوبی

75/27

b

شمالی

72/54

a
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ميانگين درصد زندهمانی جوانههای موجود در
ریزقطعهنمونههایی که در زیر سایه تاج درختان قرار داشتند،
نسبت به ریزقطعهنمونههای موجود در آفتاب در سطح

اطمينان  99درصد اختالف معنیداری نشان دادند (جدول 8
و شکل .)7

درصد زندهمانی

05

ابتدای فصل رویشی اول

45

انتهای فصل رویشی اول

85
75

ابتدای فصل رویشی دوم
انتهای فصل رویشی دوم

85
5

سایه

آفتاب
سایه و آفتاب

شکل  -2مقایسه تأثیر ریزقطعهنمونههاي موجود در سایه تاج درختان با ریزقطعهنمونههاي موجود در آفتاب بر زندهماني بذرهاي
سبزشده طي چهار فصل رویشي

بحث
با توجه به نتایج محاسبات آماری و تجزیه واریانس
مربوط به درصد جوانهزنی و زندهمانی بذرهای سبزشده در
چهار فصل رویشی ،مشخص شد که روشهای مختلف
کاشت بذر بنه بر جوانهزنی بذرها مؤثر بودند ،بهطوریکه
اختالف معنیدار بين درصد جوانهزنی بذرها در روشهای
مختلف کاشت وجود داشت .از بين  9روش کاشت بذر،
روش نرمکردن خاک  +الشبرگ با  87/77درصد ،بيشترین
درصد جوانهزنی را بهخود اختصاص داد .این نتيجه نشان
میدهد که فشردگی و کوبيدگی خاک در جنگلهای زاگرس
تحت تأثير تردد بيش از حد دامهای مختلف روستائيان و
عشایر ،یکی از عوامل مهم در عدم زادآوری بنه است.
جنگلهای بنه بهطور معمول تنک بوده و درصد تاجپوشش
کمی دارند .بههمين دليل ،زمين در ساعتهای زیادی در
طول روز تحت تابش مستقيم نور خورشيد قرار میگيرد،
بنابراین خاک رطوبت خود را از دست داده و خشک و
فشرده میشود .بههمين دليل ،بذرهایی که به زمين میافتند،
در خاک مستقر نشده و شرایط جوانهزنی را از دست
میدهند .با توجه به جدول  ،7در هر سه تيماری که در یک

گروه قرار داشته (گروه  )aو بيشترین درصد جوانهزنی را
داشتند ،الشبرگ وجود داشت .وجود الشبرگ عالوهبر اینکه
از شدت آفتاب و نور مستقيم میکاهد ،سبب حفظ رطوبت
خاک نيز میشود .از سوی دیگر ،زیرورو کردن خاک
(نرمکردن خاک) باعث میشود تا بذرها بهراحتی در زمين
مستقر شوند .بههمين دليل است که تيمار نرمکردن خاک +
الشبرگ ،بيشترین درصد جوانهزنی را بهخود اختصاص داد.
این نتایج با یافتههای برخی پژوهشگران ( Moayeri et al.,
 )2008, Hosseini & Hoseinzadeh, 2018همخوانی دارد.
درمورد جهتهای جغرافيایی کاشت بذر در اطراف تصویر
تاج درختان نيز ریزقطعهنمونههای موجود در جهت شمالی
تاج درختان با  72/54درصد ،بيشترین جوانهزنی را داشتند
و اختالف معنیداری را با درصد جوانهزنی در جهتهای
دیگر نشان دادند .دليل این موضوع را میتوان مدت بيشتر
سایهگيری و وجود رطوبت بيشتر در خاک
ریزقطعهنمونههای واقع در جهت شمالی تاج دانست .این
نتيجه با یافتههای پژوهش  Hosseiniو Hoseinzadeh
( )7583مطابقت دارد .این نتيجه مبين نقش سایه و رطوبت
در استقرار اوليه نونهالها است (.)Brown & Gould, 1967
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هرچند که  Erefurو همکاران ( )7553گزارش کردند که
مقدار زادآوری در جهتهای شمالی و جنوبی تاج درخت
با هم تفاوتی نداشته و دليل آن را در انبوهی توده و
همپوشانی تاج درختان دانستند ،اما در پژوهش پيشرو،
توده تنک بود ،درختان از یکدیگر فاصله داشتند و
سایهاندازی تاج درختان در طول روز و در اطراف آنها
متفاوت بود .عامل بسيار مهم دیگر در زادآوری بنه،
زندهمانی و ماندگاری بذرهای سبزشده است .براساس
اطالعات موجود در جدول  8و شکل  ،7عامل مهم در
درصد زندهمانی جوانههای سبزشده ،کرتهای موجود در
سایه بودند .به این معنی که کرتهایی که زیر تاج درختان
قرار گرفته بودند و از سایه بيشتر بهرهمند بودند ،بيشترین
درصد زندهمانی را داشتند .درختان بنه بهطور معمول
تنههایی بهنسبت کوتاه و تاج متقارن و متراکمی دارند.
بههمين دليل ،سایهاندازی مناسبی داشته و سبب ایجاد
شرایط ریزاقليم مساعدی در اطراف تنه و زیر تاج خود
میشوند .موضوع مهم دیگر این است که در زیر تاج
درختان بهطور طبيعی و معمول ،الشبرگ بيشتری وجود
دارد .این مورد نيز حفظ رطوبت خاک را در اطراف تنهها
(زیر تاج) تشدید میکند .براساس شکل  ،7مقدار جوانهزنی
بذرها برای ریزقطعهنمونههایی که زیر سایه تاج درختان
قرار داشتند ،در انتهای فصل رویشی اول (اوایل پایيز) بهطور
چشمگيری بيشتر از ابتدای فصل (اول خرداد) بود .این
وضعيت نشان میدهد که خاک در این ریزقطعهنمونهها
رطوبت خود را حفظ کرده ،بهطوریکه جوانهزنی تا ماههای
بعد نيز امکانپذیر بود .شکل مذکور به بهترین نحو ممکن،
تأثير سایه تاج درختان بنه را بر حفظ رطوبت خاک نشان
میدهد .نتایج این پژوهش ،همسو با یافتههای Jahanpour
و همکاران ( )7588و  Hosseiniو )7583( Hoseinzadeh
است .این پژوهشگران عنوان کردند که بيشترین فراوانی
زادآوری جنسی بنه در سایه و پناه تاج درختان مشاهده شد.
زادآوری در پناه درختچهها و بوتهها و کنار سنگها
بهترتيب در رتبههای بعدی قرار داشتند .همچنين ،فضاهای
عاری از پوشش ،فاقد استقرار زادآوری بودند.

تأثیر روشهاي مختلف کاشت بر ...

تخریب شدید جنگلهای زاگرس طی سالهای متمادی
منجر به کاهش شدید سطح تاجپوشش ،فشردگی خاک ،کم
شدن ضخامت مؤثر الشبرگ و کاهش شدید رطوبت خاک
سطحی شده است .در صورتیکه کاشت مستقيم بذر در
دستور کار پروژههای احيا و غنیسازی جنگلهای بنه قرار
گيرد ،با توجه به نتایج پژوهش پيشرو ،پيشنهاد میشود که
بستر کاشت در جهت شمالی تاج به فاصله  8/0متری از تنه
و تحت سایه تاج درختان بنه احداث شود .ضمن آنکه زمين
بستر کاشت بهخوبی زیرورو (نرمکردن خاک) شود و پس از
بذرکاری روی آن با الیه قابل مالحظهای (حداقل پنج
سانتیمتر) از الشبرگ پوشانده شود.
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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.
Keywords: Litter, regeneration, vegetation period, Zagros forests.

