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چكيده
زمينه و هدف :با توجه به اهميت و گستردگي گونه پسته خودرو در مناطق خشک و نيمهخشک و همچنين مشکالت جوانهزني آن ،اين
تحقيق با هدف تعيين اثر شيب دامنه ،جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريای رويشگاه درختان مادری بر روی خصوصيات جوانهزني بذر
پسته ( )Pistacia veraدر شمال شرق کشور و در منطقهای به وسعت  13250هکتار انجام گرديده است.
روش بررسی :ابتدا نقشه واحدهای شکل زمين تهيه شد و نمونهبرداریها بر اساس آن انجام گرديد .سپس بذرهای جمعآوری شده از 23
واحد نمونهگيری جهت انجام عمليات آزمايشگاهي به آزمايشگاه بذر منتقل شد و درصد جوانهزني ،ارزش جوانهزني و ميانگين مدت
جوانهزني در هر يک از واحدها تعيين گرديد.
يافتهها :نتايج نشان داد که درصد جوانهزني بذر پسته با ارتفاع از سطح دريا همبستگي مثبت معنيدار دارد ( ،)p<0/01اما با شيب و
جهت جغرافيايي ارتباط معنيداری ندارد .همبستگي بين ارزش جوانهزني و ارتفاع از سطح دريا معنيدار نيست ،در حالي که شيب و جهت
جغرافيايي همبستگي معنيداری با ارزش جوانهزني دارند (.)p<0/01
بحث و نتيجهگيری :با توجه به نتايج ،درصد جوانهزني در ارتفاعات باال بيشتر از ارتفاعات پايين است و با همديگر تفاوت معنيداری دارد.
ارزش جوانهزني در ارتفاعات پائين و شيب  0-30درصد بيشتر از بقيه جهات و شيبها ميباشد .بذرهای جمعآوری شده از جهتهای
شمال و جنوب و شيب باالی  60درصد دارای ميزان جوانهزني بيشتری در مقايسه با بذرهای ساير جهات و شيبها ميباشند .همچنين
ميانگين مدت جوانهزني در جهت شرق و شيب  30تا  60درصد کمتر از جهتها و شيبهای ديگر است.
واژههای کليدی :ارزش جوانهزني ،پسته خودرو ،جنگل خواجه کالت ،جوانهزني بذر ،واحدهای شکل زمين.

 -1دانشآموخته کارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،ايران.
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Abstract
Background and Objective: Regarding to importance and widespread of wild Pistachio in arid and
semi-arid regions and problems of germination, this study was conducted to identify effect of
physiography on seed germination of Pistacia vera in Khajeh Kalat Forest, northeast of Iran (N 36°54'
- 36°64', E 54°35' - 54°45').
Material and Methodology: To do so land unit map was provided and sampling was done based on
land units. Then, sampled seeds from 23 sampling unites were transferred to seed physiology lab for
operational experiments. After operational experience, germination percent, germination value and
mean time to germination for each unit were determined.
Findings: The results showed that germination percent of pistachio seeds has had significant positive
correlation with altitude, but hasn’t had significant correlation with slope and aspect (p<0.01).
Correlation between germination value and altitude wasn’t significant, while slope and aspect have
had significant correlation with germination value (p<0.01).
Discussion and Conclusion: Regarding to results, germination percent in high altitudes was more
than low altitudes. Germination value in law altitude and 0-30 percent slope was more than other
aspects and slopes. Seeds that were collected from north and south aspects and above 60 percent slope
have had more germination value than other aspects and slopes. Mean time to germination for east
aspect and 30-60 percent slopes were less than other aspects and slopes.
Key words: Germination value, Khajeh kalat Forest, Land units, Wild Pistachio, Seed germination.
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مقدمه
گونه پسته خودرو ( )Pistacia vera L.يکي از  11گونه

در ارتباط با اثر عوامل فيزيوگرافي بر جوانهزني و خصوصيات

جنس پسته و از تيره سماق ( )Anacardiaceaeميباشد (.)1

کيفي بذر پسته وحشي تاکنون مطالعهای صورت نگرفته است.

گياهان اين تيره به صورت درخت يا درختچه بوده و در مجموع

در مطالعهای که به منظور تأثير تيمارهای حرارتي و

از  75جنس و  600گونه تشکيل شده و در عرضهای

استراتيفيکاسيون بر روی جوانهزني بذر چنار انجام شد ،نتايج

جغرافيايي  27تا  42درجه شمالي و نيز در ارتفاعات  900تا

نشان داد که درصد و سرعت جوانهزني در مبدأهای جنوبي

 2000متری از سطح دريا پراکنده هستند .گونه vera

بيشتر از مبدأهای شمالي است و درصد و سرعت جوانهزني با

 Pistaciaبومي آسيايي مرکزی است ( )1و در شمال شرق

افزايش تيمار حرارتي بيشتر ميشود ( .)15در بررسي انجام

ايران ،منحصراً در منطقه سرخس ،بهصورت جنگلهای طبيعي

شده بر روی گونه بارانک ( )Sorbus torminalisمشخص

وجود دارد ( .)2اين گونه در واقع مادر پستههای اهلي خوراکي

شد که مبدأ بذر روی زمان شروع و زمان پايان جوانهزني بذر

بوده و به صورت خودرو در نواحي بين ترکمنستان ،افغانستان و

مؤثر است ( .)16همچنين در اين گونه جوانهزني بذرهای

ايران يافت ميشود ( .)3پسته خودرو دارای ارتفاع  3-5متر و

ارتفاعات باالتر بيشتر از ارتفاعات پايين است اما نونهالهای

قطر  30-50سانتيمتر ميباشد .برگهای آن مرکب و 5-7

حاصل از بذرهای ارتفاعات باالتر در برابر گرمای تابستان

برگچهای بوده و دارای گل آذين خوشهای و ميوه از نوع شفت

مقاومت کمتری داشته و در نتيجه زندهماني آنها کمتر مي-

است .اين گونه که دو پايهای است و گلهای آن به صورت دو

باشد ( .)17در صورتي که در گونه برودار

(Quercus

جنسي ميباشد ،به شکل خودرو در شمال خراسان (جنگلهای

) brantiiبذرهای مبدأ ارتفاعات پايينتر دارای جوانهزني

پسته خواجه کالت) رويش دارد (.)4

بيشتری نسبت به مبدأ ارتفاعات باال است ( .)18همچنين با

گونه پسته در مناطق ايران توراني که دارای سطح تبخير و

افزايش ارتفاع مبدأ بذر زندهماني نهالهای پلت ( Acer

تعرق باال و دوره خشکي طوالنيمدت است ( )6 ،5رويش دارد.

 )velutinumتنزل مييابد ( .)19بررسي تأثير تنش شوری بر

با توجه به اهميت گونه پسته و همچنين رويش آن در شرايط

روی قوه ناميه بذر گونه پسته خودرو نشان داد که افزايش

رويشگاهي سخت ،مطالعه و پژوهش در مورد خصوصيات

شوری باعث کاهش جوانهزني و کاهش رشد پسته ميگردد

جوانهزني آن دارای اهميت ويژهای است .در واقع شناخت اثر

( .)20در پژوهشي ديگر که در مورد اثرگذاری برخي از

شرايط محيطي بر روی خصوصيات رويشي گياهان ميتواند در

تيمارهای جوانهزني بذر پسته انجام شد نتايج نشان داد که

برنامهريزی و اجرای عمليات جنگلکاری و احيايي محيط

تيمار چينه سرمايي ،نسبت به تيمار اسيد جيبرليک ،اثر

زيست مؤثر باشد ( .)7يکي از عوامل اساسي در جوانهزني بذر،

بيشتری بر روی درصد و ارزش جوانهزني بذر و سرعت رشد

مبدأ بذر است ( .)8اختالف مبدأ بذر در بعضي از گونهها باعث

پسته دارد ( .)21در بررسي انجام شده بر روی گونه تادار نتايج

اختالف در ميزان رشد و خصوصيات ژنتيکي ميشود (،10 ،9

حاکي از اين بود که اثر تيمارهای سايه و آبياری بر روی

 .)11رشد و مقاومت به سرمای گونهها را ميتوان با انتخاب

زندهماني ،زیتوده ،طول ساقه و ريشه ،قطر نهال ،طول و عرض

مبدأ مناسب بهبود داد ( .)14 ،13 ،12جنگل طبيعي پسته در

برگ معنيدار است ( .)23 ،22گياهان در شرايط محيطي

خراسان رضوی يکي از مجموعه پوششهای جنگلي کشور است

مختلف ميتوانند عکسالعمل مختلفي از نظر فيزيولوژيکي

که عالوه بر ويژگيهای خاص اکولوژيک ،اثرات مهمي بر زندگي

داشته باشند .در گياه رمس مهمترين پاسخ فيزيولوژيکي در

مردم منطقه تحت پوشش خود گذاشته است.

شرايط محيطي متفاوت ،افزايش جذب پتاسيم و سديم برای
تنظيم پتانسيل اسمزی است و پاسخ فيزيولوژيکي اين گياه به
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تنش محيطي به نوع تنش و زمان رويش بستگي دارد (.)24

نقاطي را بهصورت تصادفي تعيين و با مکانيابي اين نقاط در

عوامل فيزيوگرافي از مهمترين عوامل اثرگذار بر روی پوشش

طبيعت اقدام به نمونهبرداری گرديد .بذرهای جمعآوری شده به

گياهي و حضور گونههای گياهي است ( .)25هر چند در بررسي

آزمايشگاه بذر درختان جنگلي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه

انجام شده در رويشگاه سياهتلو نتايج نشان داد که ويژگيهای

تهران انتقال داده شد و عمليات آزمايشگاهي و آزمايشهای

فيزيوگرافيک اثر معنيداری بر روی حضور گونههای مورد

مورد نظر بر روی آنها اجرا گرديد.

بررسي ندارد ( .)26اما گونههای گياهي نيز به نوبه خود

در آزمايشگاه بذرهای جمعآوری شده جهت حفظ رطوبت در

ميتوانند باعث تغيير در خصوصيات خاک در اثر حضور گونهها

داخل يخچال در دمای  °4cنگهداری و قبل از کاشت به مدت

شوند ( 28 ،27و .)29

 48ساعت در آب خيسانده شد .سپس در درجه حرارت 25

با توجه به اهميت و گستردگي گونههای پسته وحشي در اکثر

درجه سانتيگراد در آزمايشگاه کاشت شد .کاشت بذرها

مناطق خشک و نيمهخشک فالت مرکزی و همچنين مشکالت

بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي انجام شد.

جوانهزني آن به دليل پوسته سخت بذر ( ،)30هدف اين بررسي

تيمارها شامل دو طبقه ارتفاعي ،سه طبقه شيب و چهار جهت

کسب اطالعات در مورد کيفيت بذر درختان پسته و تعيين

جغرافيايي بود که در سه تکرار انجام شد.

درصد جوانهزني و سرعت رشد بذر به دست آمده از ارتفاعات،
شيب و جهات مختلف جغرافيايي است.

صفات مورد بررسي در اين آزمايش عبارت بودند از جوانه-
زني ،سرعت و يکنواختي سبز شدن .برای تعيين سرعت
جوانهزني از روش تعداد روزهای الزم برای جوانهزني  90درصد

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

بذرهای يک توده طبق رابطه ( )1استفاده گرديد (.)31
() 1

ايران و در محدوده جغرافيايي ' 60° 22تا ' 60° 36طول شرقي

 :RSسرعت جوانهزني

و ' 36° 26تا ' 36° 38عرض شمالي صورت گرفته است (شکل

 : S Iتعداد بذور جوانهزده در هر شمارش

 .)1وسعت منطقه موردمطالعه  13250هکتار بوده و در دامنه

 :Diتعداد روز تا شمارش  nام

ارتفاعي  540تا  1184متر از سطح دريا گسترش دارد .متوسط

 :nدفعات شمارش

 190/9ميليمتر اندازهگيری شده است.

i

i

D

اين مطالعه در جنگل پسته خواجه کالت واقع در شمال شرقي

دما و بارندگي ساليانه به ترتيب  18/1درجه سانتيگراد و

SI

n

= RS

برای تعيين ارزش جوانهزني از رابطه ( )2استفاده شد (.)32
() 2

GV = MDG × PV

 :GVارزش جوانهزني
روش تحقيق
ابتدا نقشه واحدهای شکل زمين بر مبنای نقشه طبقات ارتفاعي
 2طبقهای ( 800-540متر (کد 1184-800 ،)1متر (کد،))2
طبقات شيب  3طبقهای ( 0-30درصد (کد 30-60 ،)1درصد
(کد )2و باالتر از  60درصد (کد ))3و جهت جغرافيايي 4
طبقهای (شمال (کد ،)1شرق (کد ،)2جنوب (کد )3و غرب
(کد ))4تهيه گرديد (شکل  .)1سپس در واحدهای شکل زمين

 :PVبيشينه ميانگين جوانهزني در طي دوره جوانهزني
 :MDGميانگين جوانهزني روزانه که عبارت است از درصد
نهائي جوانه زدن تقسيم بر تعداد روزهای آزمايش.
برای تعيين ميانگين مدت جوانهزني از رابطه ( )3استفاده
گرديد (:)33
در اين روش ميانگين تعداد روزهای الزم برای ظهور ريشهچه يا
ساقه چه مورد محاسبه قرار ميگيرد.
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()3
  N 1T1  N 2T2  N 3T3  ....  N X T Xميانگين روز
تعداد کل بذرهای که جوانه ميزنند
در اين رابطه  Nتعداد بذرهای جوانهزده در فاصله زمانهای پي

بدين منظور ابتدا دادهها از نظر مفروضات تجزيه واريانس از

در پي جوانهزني و  Tزمانهای بين شروع تا پايان يک فاصله

جمله نرمال بودن و همگن بودن واريانسها کنترل شد که برای

اندازهگيری جوانهزني را مشخص ميکند.

اين کار از آزمون همگني  Bartletو آزمون نرمال Anderson

داده ها در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح پايه کامالً تصادفي با

 Darlingاستفاده گرديد .همچنين در اين مطالعه برای

استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مقايسات چندگانه از آزمون چند دامنه دانکن استفاده گرديد.

شكل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و نقشه واحدهای شكل زمين جنگل پسته خواجه کالت (کدها از چپ به
راست به ترتيب بيانگر طبقات جهت جغرافيايی ،ارتفاع و شيب میباشند)
Figure 1. Situation of study area in the Iran and land unit map of Khajeh kalat Forest (Codes from left to right
)represent geographical aspect, height and slope classes, respectively

يافتهها
نتايج نشان داد که درصد جوانهزني بذر پسته با ارتفاع از سطح

ارتفاع از سطح دريا معنيداری نيست ( ،)p>0/05در حالي که

دريا همبستگي مثبت معنيدار دارد (( )p<0/01جدول ،1

شيب و جهت جغرافيايي همبستگي معنيداری با ارزش جوانه-

شکل  ،)2اما با شيب و جهت جغرافيايي ارتباط معنيداری

زني دارد (.)p<0/01

ندارد (( )p>0/05جدول  .)1همبستگي بين ارزش جوانهزني و
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جدول  -1نتايج تجزيه واريانس برای درصد جوانهزنی ،ارزش جوانهزنی و ميانگين مدت جوانهزنی
Table 1. Results of variance analysis for germination percent, germination value and mean time to germination

درصد جوانه-
ns
39/244
زنی
**255/055

منابع تغييرات
جهت

درجه آزادی
3

ارتفاع

1

شيب

2

27/6720

جهت × ارتفاع

3

**155/1134

جهت × شيب

6

شيب × ارتفاع

2

جهت × ارتفاع × شيب

6

33/9125

خطا

46

ns

0/0032

ns

**

0/3648

**

72/2851

0/4257

ns

36/3529

ns

**0/0806

**46/3249

**

**

0/2070

61/9200

1/2215

32/5204

ns

**0/1142

28/4150

ns

17/0144

0/0101

13/9558

14/5286

22/8238

12/8466

**

133/8854

کل ضريب تغييرات ( )CV%

ارزش جوانهزنی
**0/2500

ميانگين مدت جوانهزنی (روز)
ns
9/4753

ns

**

ns

**= معنيدار بودن در سطح احتمال  99درصد = ،عدم معنيداری در سطح احتمال  95درصد

شكل  -2مقايسه ميانگين درصد جوانهزنی در طبقات ارتفاعی
Figure 2. Compare means of germination percent in different elevation classes

مقايسه ميانگين درصد جوانهزني در فاکتورهای جهت و ارتفاع

جوانهزني در شيب زير  30درصد نسبت به شيب باالی 30

نشان داد که بيشترين درصد جوانهزني در طبقه ارتفاعي دوم و

درصد اختالف معنيداری دارد و در اين دامنه ارتفاعي اختالف

در جهت شمال و جنوب آن وجود دارد (شکل  .)3در طبقه

معنيداری بين کالسه شيب  30تا  60درصد و کالسه باالتر از

ارتفاعي دوم کمترين درصد جوانهزني مربوط به جهت غربي

 60درصد وجود ندارد .اين در حالي است که در ارتفاعات باالتر

است اين در حالي است که در طبقه ارتفاعي اول بيشترين

اختالف معنيداری بين کالسههای زير  60درصد وجود ندارد.

درصد جوانهزني مربوط به جهت غرب است.
درصد جوانهزني در شيبهای باالی  30درصد ارتفاعات پايين با
درصد جوانهزني در شيبهای باالی  60درصد ارتفاعات باال
اختالف معنيداری دارد (شکل  .)4در ارتفاعات پايين درصد
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شكل  -3مقايسه ميانگين درصد جوانهزنی در فاکتورهای جهت و ارتفاع
Figure 3. Compare means of germination percent in different aspect and elevation classes

شكل  -4مقايسه ميانگين درصد جوانهزنی در فاکتورهای شيب و ارتفاع
Figure 4. Compare means of germination percent in different slope and elevation classes

مقايسه ميانگين ارزش جوانهزني در سه فاکتور جهت ،شيب،

کمترين ارزش جوانهزني مربوط به جهت شمالي در ارتفاع

ارتفاع نشان داد که بيشترين ارزش جوانهزني مربوط به جهت

 1184-800متر از سطح دريا و شيب باالتر از  60درصد مي-

شمالي در ارتفاع  540-800متر از سطح دريا و شيب 0-30

باشد (شکل  .)5به طور کلي ارزش جوانهزني در شيب 0-30

درصد ميباشد و اختالف معنيداری نيز بين فاکتور جهت

درصد بيشتر از بقيه شيبها است.

شمال در شيب  0-30و ديگر فاکتورها وجود دارد (شکل .)3
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شكل  -5مقايسه ميانگين ارزش جوانهزنی در سه فاکتور جهت ،شيب ،ارتفاع
Figure 5. Compare means of germination percent in different aspect, slope and elevation classes

همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،ميانگين مدت

اين در حالي است که در شيب باالتر از  60درصد جهت جنوب

جوانهزني در شيب  0-30درصد در جهت غرب با ديگر جهات

با جهت شمال اختالف معنيداری از نظر مدت جوانهزني نشان

جغرافيايي اختالف معنيداری دارد .در شيب  30-60درصد

ميدهد.

جهت شرق با جهت شمال و غرب اختالف معنيداری دارد و

شكل  -6مقايسه ميانگين مدت جوانهزنی در فاکتورهای جهت و شيب
Figure 6. Compare means of time to germination in different aspect and slope classes

بحث و نتيجهگيری
در اين تحقيق صفات مورفولوژيکي در ارتباط با عوامل

تأثير داشته است به طوری که در شيب  0-30درصد بيشترين

فيزيوگرافي منطقه مانند ارتفاع از سطح دريا ،شيب و جهات

ارزش جوانهزني وجود دارد .جهت دامنه از جمله فاکتورهايي

جغرافيايي بررسي گرديده است و نتايج حاصل نشان ميدهد که

است که بر مقدار نور دريافتي اکوسيستم بسيار مؤثر است.

جهت جغرافيايي به تنهايي تأثير معنيداری بر روی درصد

احتمال آن ميرود که هنگام بارندگي و سرازير شدن آب باران

جوانهزني بذر پسته ندارد .ولي ارزش جوانهزني بذر رابطه معني-

به طرف پائين منطقه با شيب کمتر باعث جمعآوری تمام

داری با جهت دارد .فاکتور شيب نيز بر روی ارزش جوانهزني

عناصر غذايي مورد نياز گياه گردد .لذا همين عامل باعث مي-
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شود ما سرعت و ارزش جوانهزني بيشتری را داشته باشيم.

همانطور که در شکل  2نشان داده شد ،درصد جوانهزني در

همانطور که در شکل  3نشان داده شده در طبقه ارتفاعي

ارتفاع باالتر در جهت شمال و جنوب و همچنين در شيب باالی

 800-540متر از سطح دريا ،در تمامي جهات جغرافيايي،

 60درصد بيشتر ميباشد که اين مطلب با نتايج به دست آمده

ارزش جوانهزني بيشتر است .بنابراين نتيجه ميگيريم که ارزش

از تحقيق سيف الهيان ( )1367مطابقت دارد ( .)34همچنين در

جوانهزني در ارتفاعات پائين و شيب  0-30درصد بيشتر مي-

پژوهش حاضر ،ميانگين مدت جوانهزني در جهت شرق و شيب

باشد .تحقيق انجام گرفته بر روی گونه پلت ( Acer

 30تا  60درصد کمتر از جهتها و شيبهای ديگر ميباشد.

 )velutinumاين نتايج را تائيد ميکند .در تحقيق مذکور با

نتايج پژوهش انجام گرفته توسط الواني نژاد و همکاران ()1388

افزايش ارتفاع مبدأ بذر زندهماني نهالها کاهش يافت (.)19

بر روی بذر گونه بلوط ( )Quercus brantiiنشان داد که

اين تحقيق نشان داد که درصد جوانهزني در ارتفاعات باال بيشتر

درصد و سرعت جوانهزني تحت تأثير ارتفاع از سطح دريای

از ارتفاعات پائين است و با همديگر تفاوت معنيداری دارد

محل جمعآوری بذر بوده و بذرهای ارتفاعات باال نسبت به

(شکل  )2که اين مطلب با بررسيهای سيف الهيان ( )1367و

بذرهای ارتفاعات پايين و مياني از سرعت جوانهزني کمتری

اسپهبندی و همکاران ( )1385همخواني دارد ( .)34 ،17باالتر

برخوردار هستند .به عبارت ديگر بذرهای ارتفاعات پايينتر

بودن درصد جوانهزني بذر در ارتفاعات باالتر عالوه بر فيزيولوژی

(گرمتر) به زمان کمتری برای جوانهزني نياز دارند (.)18

بذر ،به نيازهای نوری ،رطوبتي و دمای بذر برای جوانهزني

همچنين سرعت جوانهزني به عوامل ديگری مانند ميزان وجود

بستگي دارد ( .)34اسپهبندی و همکاران ( )1385با بررسي اثر

برخي مواد در بذر بستگي دارد .در تحقيق انجام گرفته در

ارتفاع از سطح دريا بر روی جوانهزني بذر درخت بارانک بيان

جنگلهای بانه ،ميانگين مدت جوانهزني گونه مازودار

نمودند که در اين گونه ،بذرهای ارتفاعات باالتر دارای جوانهزني

( )Quercus infectoriaنسبت به دو گونه برودار

بيشتری نسبت به بذرهای ارتفاعات پايين است اما نونهالهای

) (Quercus brantiiو وی ول ( )Quercus libaniبيشتر

حاصل از بذرهای ارتفاعات باالتر در برابر گرمای تابستان

بود که اين موضوع به علت کوچکتر بودن اپيکوتيلهای بذر

مقاومت کمتری داشته و در نتيجه زندهماني آنها کمتر مي-

گونه مازودار نسبت به دو گونه ديگر ميباشد (.)36

باشد ( .)17اين در حالي است که در گونه پلت و برودار

با توجه به اهميت جنگلهای خواجه کالت از لحاظ ژنتيکي،

) (Quercus brantiiوضعيت برعکس بوده و بذرهای

اکولوژيکي ،اقتصادی -اجتماعي و منافع زيست محيطي ،به

ارتفاعات پايينتر دارای جوانهزني بيشتری نسبت به ارتفاعات

منظور حفظ اين جنگلها پيشنهاد ميشود که اين منطقه

باال است ( .)18همچنين  Webbو  )1968( Farmerبا

خاص به عنوان ذخيرهگاه ژنتيکي در نظر گرفته شود و به جای

مطالعه تأثير مبدأ بذر بر روی خصوصيت جوانهزني چنار نشان

استفاده از محصوالت و وجود چرای دام در آن ،با تهيه طرح

دادند که با گرمتر شدن دما ،درصد جوانهزني بيشتر ميشود

گردشگری و نيز استفاده علمي -آموزشي به پايداری اين

( .)15بررسي جوانهزني بذر گونه کاج در سه مبدأ نشان داد که

جنگلها کمک نمود .به عبارت ديگر بهرهبرداری از اين منطقه

بذرهای جمعآوری شده از ارتفاعات پايينتر دارای درصد جوانه-

بايستي تنها در قالب طرح انجام گيرد .همچنين برای حفاظت

زني بيشتری هستند ( .)35در تحقيق حاضر به دليل اينکه

اين جنگلها بايد راهحلي اساسي برای عشاير و دامداران ساکن

مناطق ارتفاعي پايينتر تحت دخالتهای شديد آنتروپوژنيک

در منطقه انديشيده شود و در اين راستا برای پذيرش برنامهها و

(دخالت شديد انسان) قرار دارند ،درصد جوانهزني آنها نيز

اجرای پروژهها بايد زمينههای مشارکت مردمي را نيز فراهم

کمتر از مناطق ارتفاعي باالتر (دارای شرايط رويشگاهي طبيعي-

نمود.

تر) است.
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 برای احياء و غنيسازی،با توجه به وضعيت زادآوری گونه پسته
جنگلهای خواجه کالت بايستي از يک برنامه دقيق و مستمر
 نهالکاری و جنگلکاری با گونههای بومي،که شامل بذرکاری
 درصد ساير10  درصد گونه پسته و90 منطقه با اختالط
 زيرا تنوع باالتر گونهای در. استفاده شود،گونههای بومي باشد
 وجود.يک رويشگاه ضامن دوام و بقای بيشتر جنگل است
 موجب کاهش توانايي،تنشهای شديد محيطي در کشور
فيزيولوژيک گياهان از جمله نهالهای جوان شده و در نتيجه
آن گياهان حساسيت بيشتری نسبت به بيماریهای مختلف و
آفات نشان ميدهند و اين اغلب باعث خشک شدن جمعي
، بنابراين استفاده از تنوع زيستي باالتر.نهالها ميشود
.جنگلهای ما را جهت مقابله با اين شرايط مقاومتر ميسازد
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