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چکیده
در این پژوهش اثر فرمهای مختلف پرستاری روی استقرار زادآوری طبیعی در جنگلهای وزگ
حوزة شهرستان بویراحمد بررسی شد .عرصهای به مساحت شش هکتار انتخاب و نوع گونه و فرم
پرستاری و نوع گونة هدف (زادآوری) بررسی شد .در مجموع  ۱4گونه چوبی پرستار به تعداد  42۳اصله
در منطقة پژوهش ثبت شد که در بین آنها دو گونة خاردار ارژن ( )Amygdalus lycioides Spach.و
گالبیوحشی ( )Pyrus glabra Boiss.بهترتیب با  ۱95و  77اصله بیشترین تعداد را بهخود اختصاص
دادند .همچنین از تعداد  9۱2اصله زادآوری (گونة هدف) موجود در زیر تاجپوشش گیاهان پرستار و
سنگها بیشترین تعداد به گونههای دافنه ( ،)Daphne mucronata Royle.ارژن ،گیالسوحشی ( Prunus

 )Sp.و شن ( )Lonicera nummularifolia Jaub. & Spachتعلق داشت .تحلیل  RDAنیز نشان داد
زادآوری گونههای هدف تحت تأثیر گیاهان پرستار ارژن و گالبی وحشی است .نتایج این پژوهش نشان
داد زادآوری گونههای چوبی در این منطقه بهاستثناء گونة ارژن به حفاظ و پرستار وابسته است .این
موضوع بیانگر نقش گونههای پرستار در استقرار زادآوری در جنگلهای نیمهخشک زاگرس است که
میتواند بهعنوان یک الگو در برنامههای احیاء جنگل در دیگر مناطق زاگرس استفاده شود.
واژههای کلیدی :زادآوری جنگل ،زاگرس جنوبی ،گونههای چوبی خاردار ،گونههای هدف.
* نویسنده مسئول

شمارة تماس09۱77286689 :
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مقدمه

افزایش رطوبت خاک ،افزایش مواد آلی و غیره) و

زادآوری طبیعی جنگل یکی از مهمترین پدیدهها در

همچنین جلوگیری از چراشدن بهوسیله وحوش و

زیستبومهای جنگلی و از مهمترین عوامل توسعه و

دامهای اهلی محافظت میکنند ( Damizadeh et al.,

پایداری آنها بهشمار میرود ( Acharya and

 .)2009این اثرها بیشتر در محیطهایی که عوامل

 .)Shrestha, 2011زادآوری طبیعی بهخوبی با شرایط

غیرزنده یا گیاهخواری عملکرد گیاهان را محدود می-

محیطی سازگار شده و شرایط نامساعد را بهخوبی

کند ،برای مثال در مناطق خشک و نیمهخشک

تحمل میکند و در نهایت تبدیل به آشکوب درختی

( )Flores and Jurado, 2003مشهود است .بیشتر

میشود ( .)Vacek et al., 2010بهطورکلی احیا،

گیاهان پرستار دارای فرم رویشی بوتهای ،درختچهای

توسعه و آیندة تودههای جنگلی بهطور اجتنابناپذیری

و در برخی موارد علفی هستند و اغلب این گونهها

به وضعیت کمی و کیفی زادآوری طبیعی آنها بستگی

مجهز به اندامگیاهی تیغ یا خار هستند .البته همة

دارد و در صورت استمرار زادآوری ،تولید مستمر

گونههای پرستار ،اثر مثبتی در استقرار و حفاظت از

جنگل محقق خواهد شد .طبیعت بدین منظور در سیر

زادآوریها ندارند؛ بلکه برخی از آنها در این فرآیند

توالی و برای احیاء خود ،از یک سری تمهیدات و

بیتأثیر بوده و برخی دیگر حتی میتوانند با ایجاد

محافظهای طبیعی استفاده میکند .یکی از این

رقابت ،تأثیرات منفی برای استقرار و رویش زادآوری

محافظهای طبیعی ،گروهی از گونههای گیاهی را

را فراهم آورند ( .)Gomez-Aparicio et al., 2004در

شامل میشود که بهعنوان گیاهان پرستار ( Nurse

ارتباط با تعامالت بین گونههای جنگلی ،پژوهشگران

 )plantsشناخته میشوند .در مراحل اولیه چرخة

ابتدا بیشترین تأکید را روی برهمکنشهای منفی مانند

زادآوری طبیعی گونههای چوبی در جنگل ،بهشدت

رقابت ( )Tofts and Silvertown, 2002و آللوپاتی

تحت تأثیر وجود و یا عدم وجود تاجپوشش

( )Rice, 1984در جوامع گیاهی داشتند ،اما سالهای

آشکوبهای بالیی (بهویژه بوتهها و درختچهها) قرار

اخیر ،اهمیت برهمکنشهای مثبت مانند تسهیل در

دارند؛ زیرا تاجپوشش آنها میتواند تأثیرات تسهیل-

جوامع گیاهی به اثبات رسیده است ( Callaway et al.,

کنندگی مهمی در استقرار نهالهای گونههای چوبی در

 .)2002; Bruno et al., 2003; Lortie et al., 2004در

جنگل داشته باشد (–Callaway, 1995; Rodriguez

پژوهشهای انجام -شده به تأثیرات مثبت و نقش

 )Garcia et al., 2011; Muhamed et al., 2013که

گونههای مختلف پرستار مانند چوج ( Salvadora

این تأثیرات مثبت گیاهان بالغ بر نهالها ،بهعنوان

 )persicaدر کشور ایران و در استان هرمزگان

تأثیرات گیاهان پرستار شناخته میشوند .درواقع

( ،)Damizadeh et al., 2009گونة Rosa rubiginosa

گیاهان پرستار به گونههایی اطالق میشود که شرایط

در مناطق کوهستانی کشور سوییس ( Vanderberghe

مطلوب را برای جوانهزنی بذر ،استقرار ،رشد و

 )et al., 2009و گونة  Lupinus elegansدر

زادآوری طبیعی خود و دیگر گونههای جنگلی

جنگلهای معتدله کشور مکزیک ( Blanco-Garcia et

( )Target plantsدر زیر تاجپوشش خود فراهم می-

 )al., 2011در استقرار زادآوری گونههای هدف اشاره

آورند و از آنها در مقابل شرایط سخت آب و هوایی

شده است .جنگلهای زاگرس بهدلیل کوهستانی بودن،

(کاهش تابش نور خورشید ،کاهش دما ،کاهش تبخیر،

تخریب خاک و پوشش گیاهی ضعیف ،فاقد توان
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بین طولهای جغرافیایی  56°۳6′2۱″تا 56°۳9′74″

تولیدی بال بوده و در زمره جنگلهای حمایتی قرار

و عرض

جغرافیایی ۳۳°77′۱49″

تا

گرفتهاند .هرچند این جنگلها جایگاه چندان مهمی از

شرقی

نظر تولید چوب صنعتی ندارند ،اما بهدلیل نقش مهمی

 ۳۳°77′505″شمالی واقع شده است .این منطقه در

که در تنظیم آب و خاک و تعادل اکولوژیک منطقه

ارتفاع  2۱۳0تا  2۱50متر از سطح دریا قرار دارد.

دارند ،بایستی مورد توجه و ارزیابی دقیق کمی و کیفی

حداقل شیب آن دو درصد و حداکثر آن  50درصد

قرار گیرند ( .)Modaberi and Mirzaei, 2017عواملی

است و دارای جهت جغرافیایی شمال غربی است.

چون ضعف رویشگاه ،چرای مفرط دام ،فقر

رژیم بارندگی منطقه مانند دیگر مناطق زاگرس از نوع

جنگلنشینان و برداشتهای سنتی چوب ،آتشسوزی

مدیترانهای و در نتیجه دارای یک دوره خشکی پنج تا

و ریزگردها سبب تخریب جنگلهای زاگرس میشوند

هشت ماهه است که از اوایل اردیبهشت تا پایان

و عواملی نیز مانند زراعت در زیرآشکوب ،عدم

آبانماه و گاهی تا آذرماه ادامه دارد .متوسط بارندگی

زادآوری درختان ،آفات و بیماریها در گسترش پدیده

سالنه با استفاده از اطالعات  ۳8سالة ایستگاه

خشکیدگی درختان نقش اساسی دارند ( Mahmoudi

سینوپتیک یاسوج  796/5میلیمتر و میانگین دمای

 .)et al., 2021این عوامل سبب تغییر در ساختار

سالیانه  ۱4/5درجة سانتیگراد است.

جنگل ،کاهش انبوهی تاجپوشش ،کاهش تراکم توده

جمعآوری دادهها

جنگل و در مجموع منجر به کاهش زادآوری میشوند.

برای انجام این پژوهش ،ابتدا موقعیت منطقة مورد نظر

بهطور کلی پژوهشهای اندکی روی نقش گیاهان

با استفاده از عکسهای هوایی مشخص شد .پس از

پرستار در حفاظت از زادآوری طبیعی و همچنین

انجام جنگلگردشی از منطقه ،قطعه نمونهای با

روابط همزیستی زادآوری طبیعی گونههای هدف

مساحت حدود شش هکتار که نمایندة مناسبی از تودة

(زادآوریها) و گیاهان پرستار در جنگلهای ایران

جنگلی مورد پژوهش بود ،بهعنوان منطقة هدف

انجام شده است .بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش،

انتخاب و آماربرداری صددرصد در آن اجرا شد .قبل

بررسی نقش گونههای پرستار در حفاظت از زادآوری

از این مرحله ،بر اساس بازدیدهای اولیه و کسب نتایج

طبیعی در بخشی از جنگلهای زاگرس جنوبی است،

تجربی بر اساس مشاهدات بصری ،سه فرم مربوط به

که جنگل وزگ بهدلیل دارا بودن تنوع گونهای بالی

گونههای پرستار ،هدف و زادآوری در منطقة شاهد،

گیاهان چوبی بهعنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب

طراحی و ثبت اطالعات بر اساس فرمهای موجود ،از

شد .این پژوهش میتواند گامی مهم برای احیای این

اواسط شهریور تا اواسط مهرماه  ۱۳98انجام شد.
برای جلوگیری از اشتباهات و اجرای آسانتر

جنگلها باشد.

آماربرداری صددرصد توسط آماربردار و تیم همراه،

مواد و روشها

کل منطقة جنگلی مشخص شده بهصورت نوارهایی

مشخصات منطقه مورد پژوهش

فرضی ،به طول  ۱75و عرض  20متر در نظر گرفته

منطقة مورد پژوهش بخشی از حوزة آبخیز منطقه وزگ

شد و مورد آماربرداری صددرصد قرار گرفت .سپس

است .این منطقه در فاصلة  ۱5کیلومتری جنوب شرقی

در هر کدام از این نوارها ،پس از شناسایی و ثبت

شهر یاسوج قرار دارد (شکل .)۱منطقة مورد پژوهش

گونههای چوبی پرستار و هدف ،فراوانی هر کدام از
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آنها در فرمهایی که از قبل تهیه شده بودند ،ثبت شد.

زادآوری و ارتفاع آنها به تفکیک گونه در فرم

عالوه بر این ،برای مطالعة زادآوری در تیمار شاهد

آماربرداری مربوطه ثبت شد .در این پژوهش

(خارج از تاجپوشش گیاهان پرستار) و مقایسة آن با

گونههایی با قطر کمتر از  7/5سانتیمتر بهعنوان

زادآوری در تیمار پرستار با استفاده از متر نواری،

زادآوری درنظر گرفته شد (.)Darabi et al., 2016

چهار نوار به طول  ،۱75عرض  20و فاصلة  80متر از

لزم بهذکر است که هر دو تیمار شاهد و پرستار در

یکدیگر بهصورت منظم-تصادفی در امتداد عرض

مجاورت یکدیگر بوده و دارای شرایط فیزیوگرافی

منطقة مورد پژوهش پیاده شد .در فضای باز (بدون

(شیب ،جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) تقریبا

پوشش) هر یک از این نوارها ،نام گونه ،تعداد

یکسانی بودند.

شکل  -۱موقعیت منطقة مورد پژوهش در استان کهگیلویه و بویراحمد
Figure 1. Location of the study area in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province

تحلیل دادهها از نرمافزار

یکسانسازی مساحت

(22

 SPSS )Versionو برای

افزار(Excel )2016

در این پژوهش مشخص شد که وسعت نواحی دارای

رسم نمودارها از نرم

گونههای پرستار در مقایسه با نواحی شاهد (فضای

ابتدا نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف

باز) با یکدیگر متفاوت است .بنابراین ،مقایسه فراوانی

اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه برای

زادآوریها در مساحتهای مختلف ،نتیجهگیری

مقایسه فراوانی زادآوریها در دو تیمار پرستار و شاهد

درستی را به ما نشان نمیدهد .در نتیجه برای

از آزمون  T-studentغیروابسته استفاده شد .برای

یکسانسازی فراوانی زادآوریها در دو تیمار پرستار و

تعیین همبستگی مکانی فرمهای مختلف پرستاری با

شاهد ،مساحت هر دو تیمار به هکتار تبدیل شد و

گونههای هدف (زادآوریها) از آزمون مربع کای و

بهاین ترتیب فراوانی زادآوریها در هر دو تیمار

جدولهای توافقی  )Crosstabs( 2×2استفاده شد .در

پرستار و شاهد در مساحت یکسانی محاسبه شد.

هر مورد که معنیداری مقدار آزمون مربع کای کمتر از

تجزیهوتحلیل دادهها

 0/0۱شده است ،پس با اطمینان  99درصد میتوان

بعد از انجام عملیات میدانی ،دادههای زادآوری وارد

فرض مخالف صفر را تأیید کرد؛ یعنی فرم پرستاری

نرمافزار صفحة گسترده  Excelشد .برای تجزیه و

موجود ،با گونة هدف همبستگی دارد .همچنین ،برای
۳0

استفاده شد.
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محاسبه شدت همبستگی آنها از ضریب فی ()ψ

نتایج این پژوهش نشان داد که در کل منطقة مورد

استفاده شد .از روشهای آنالیز چند متغیره برای

پژوهش ،تعداد  ۱4گونة چوبی پرستار شناسایی شد

ارزیابی اثر گونههای پرستار بر زادآوری گونههای

(جدول .)۱در مجموع در مساحت شش هکتار ،تعداد

هدف استفاده گردید .بهاین منظور ابتدا با انجام آنالیز

 42۳اصله گیاه پرستار ثبت شد که بیشترین تعداد

تطبیقی قوسگیریشده ( )DCAطول گرادیان کمتر از

متعلق به دو گونة خاردار ارژن و گالبیوحشی به-

سه بهدست آمد .در نتیجه برای تعیین اثر گونههای

ترتیب با  ۱95و  77اصله و کمترین تعداد به گونههای

پرستار بر زادآوری گونههای هدف از آنالیز RDA

زالزالک ،گون ،شیرخشت ،بلوط ایرانی ،رز وحشی و

استفاده شد .این آنالیز با استفاده از نسخة  4/5نرم افزار

گیالسوحشی بهترتیب با  4 ،4 ،۳ ،۳ ،۱و  5اصله

 CANOCOانجام شد.

تعلق داشت .عالوه بر این ،حضور سنگهای پرستار با
تعداد  78عدد در منطقه مورد پژوهش قابل توجه بود.

نتایج

نتایج نشان داد که گونههای درختچهای با فراوانی 54

شکلهای مختلف پرستاری

درصد بیشترین حضور را در بین فرمهای مختلف
پرستاری داشتند (جدول .)۱

جدول  -۱فرمهای مختلف پرستاری شناساییشده در منطقة مورد پژوهش
Table 1. Different forms of nursing identified in the study area
درصد فراوانی

نام فارسی

نام علمی

خانواده

فرم رویشی

تعداد

Persian name

Scientific name

Family

Life form

Number

Frequency
percentage

ارژن

Amygdalus lycioides Spach.

Rosaceae

درختچهای

195

38.9

Wild almond

گالبیوحشی

Shrub
Pyrus glabra Boiss.

Rosaceae

Wild pear

شن

درختی

77

درختچهای

34

درختچهای

28

Tree

Woodbine

Lonicera nummularifolia
Jaub. & Spach

دافنه

Daphne mucronata Royle.

Mezereon

Shrub

کاله میرحسن

20

Prickly thrift

Acantholimon flexuosum
Boiss. & Hausskn.

بوتهای

زبانگنجشک

Fraxinus rotundifolia Mill.

درختی

19

Ash

Tree

کیکم

Acer cinerascens Boiss.

درختی

19

Caprifoliaceae

Mount Atlas
pistache

گیالسوحشی

Thymelaceae
Plumbaginaceae

5.6
4

Bush
Oleaceae
Aceraceae

3.8
3.8

Tree
Pistacia atlantica Desf.

Anacardiaceae

Prunus Sp.

Rosaceae

درختی

11

2.2

Tree

Plum tree

رز وحشی

6.8

Shrub

Maple

بنه

15.4

درختچهای

5

1

Shrub
Rosa canina L.

Rosaceae

Dog rose

درختچهای
Shrub

۳۱

4

0.8
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ادامة جدول .۱
Continued table 1.
درصد فراوانی

نام فارسی

نام علمی

خانواده

فرم رویشی

تعداد

Persian name

Scientific name

Family

Life form

Number

Frequency
percentage

بلوط ایرانی

Quercus brantii lindl.

Fagaceae

درختی

4

0.8

Oak manna tree

شیرخشت

Tree
Cotoneaster morulus Pojark.

درختچهای

Rosaceae

Cotoneaster

0.6

3

Shrub

گون

Astragalus Spp.

بوتهای

Papilionaceae

Locoweed

0.6

3

Bush

زالزالک

Cratagus azarolus L.

درختی

Rosaceae

Hawthorn

0.6

1

Tree

سنگ

-

Stone

15.6

78

فراوانی زادآوری گونههای هدف در دو تیمار پرستار و

که مقدار فراوانی هر یک از گونهها در شکل  ،2آورده

شاهد

شده است .بیشترین فراوانی زادآوریها متعلق به

تعداد زادآوریهای گونههای درختی و درختچهای

گونههای دافنه ،ارژن ،گیالسوحشی و شن بهترتیب با

واقع در زیر تاجپوشش گیاهان پرستار و سنگها

 ۱۳9 ،۱82 ،288و  ۱0۱اصله است.

شمارش شد .در مجموع  9۱2اصله زادآوری ثبت شد،
350
288

300

139

150

101
100
47

1

5

10

21

47

47

24

50

تعداد زادآوری

182

200

Number of regeneration

250

0

Prunus Sp. Quercus brantii
Pyrus glabra Cotoneaster morulus Astragalus brachycalyx
Amygdalus lyciodes Lonicera nummularifolia Pistacia atlantica Fraxinus rotundifolia Acer cinerascens Rosa caniana

Daphne mucronata

گونههای هدف
Target species

شکل  -2فراوانی زادآوری گونههای هدف در زیر تاج پوشش گیاهان پرستار
Figure 2. Regeneration frequency of target species under the canopy of nurse plants

تعداد زادآوریهای گونههای چوبی (هدف) واقع

یک از گونهها در شکل  ،۳آمده است .در این منطقه،

در منطقة شاهد نیز شمارش شد که مقدار فراوانی هر

بیشترین درصد فراوانی زادآوری گونهها را نونهالها و
۳2

نقش گونههای پرستار در استقرار زادآوری طبیعی در جنگلهای زاگرس جنوبی (جنگل وزگ ،یاسوج)

نهالهای ارژن و دافنه بهترتیب با  842و  42اصله

شمارششده در تیمار شاهد ،متعلق به این دو گونه

تشکیل دادهاند .در واقع  99درصد از کل گونههای

بوده است.
1000

842

400
1

2

2

3

42

بنه

شن

گالبی وحشی

گیالس وحشی

دافنه

200
0

Lonicera nummularifolia
Pistacia atlantica

تعداد زادآوری

600

Number of regeneration

800

ارژن
Amygdalus lyciodes

Prunus Sp.

Daphne mucronata

Pyrus glabra

نام گونه چوبی
Woody species name

شکل  -۳فراوانی زادآوریهای گونههای هدف در تیمار شاهد
Figure 3. Regeneration frequency of target plants in control treatment

بعد از یکسانسازی مساحت نواحی شاهد و

شد که فراوانی زادآوری گونههای چوبی به استثناء

پرستار ،فراوانی زادآوری هر یک از گونهها بر اساس

گونة ارژن ،در تیمار پرستار نسبت به شاهد بیشتر بود

واحد سطح (هکتار) تعیین شد .بر این اساس مشخص

(شکل .)4

تیمار پرستار

تیمار شاهد

1756

1600

1337
848
616
30 13

گون

6

287

287
61

5

2

3

بنه

شن

800
287

146

67

3

400

Number per ha

1200

تعدادا در هکتار

1110

128

2000

0

شیرخشت

رز وحشی

گیالس

ارژن

بلوط ایرانی

کیکم

وحشی
Rosa caniana

Prunus Sp.

دافنه

زبان

گالبی

گنجشک

وحشی

Fraxinus rotundifolia Pistacia atlantica Quercus brantii

Daphne mucronata

Pyrus glabra Lonicera nummularifolia Acer cinerascens Amygdalus lyciodes Cotoneaster morulus Astragalus Spp

زادآوری گونههای چوبی
Regeneration of woody species

شکل  -4فراوانی زادآوریها در تیمار پرستار و شاهد در هکتار
)Figure 4. Regeneration frequency in nurse and control treatments (ha

شاهد از این نظر با یکدیگر دارای اختالف معنیداری

نتایج آزمون  tمستقل فراوانی زادآوری گونههای

در سطح  ۱درصد هستند (جدول.)2

چوبی (در هکتار) نشان داد که دو تیمار پرستار و
۳۳
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جدول  -2نتایج آزمون  tمستقل و مقایسه میانگین تعداد در هکتار زادآوری در دو تیمار پرستار و شاهد
)Table 2. Results of independent T-test and comparison of mean of regeneration (number per hectare
in nurse and control treatments
نام متغیر

تیمار پرستار

شاهد

مقدار t

معنیداری

Variable name
تعداد زادآوری (هکتار)

Nurse treatment

Control

T value

Significant

5561

1429

4.73

**0.001

)Number of regeneration (ha
** معنیدار در سطح اطمینان  99درصد.

**Significant differences in 99%

همزیستی زادآوریها (گونههای هدف) با فرمهای

زادآوریها (گونههای هدف) را در پناه خود جای

مختلف پرستاری

دادهاند (شکل .)5

نتایج پژوهش نشان داد که بهترتیب فرمهای پرستار
ارژن ،گالبیوحشی و سنگها بیشترین فراوانی
500

163

200

100
2

5

5

5

6

10

20

18

36

40

58

62

100

تعداد زادآوریها

300

Number of regeneration

382

400

0

Rock Lonicera nummularifolia Acer cinerascens Pistacia atlantica Quercus brantii Astragalus Spp Cratagus azarolus
Amygdalus lyciodes
Acantholimon flexuosum
Pyrus glabra Fraxinus rotundifolia
Daphne mucronata
Cotoneaster morulus Rosa caniana Prunus Sp.

فرمهای پرستاری
Nursing forms

شکل  -5همزیستی فرمهای مختلف پرستاری با زادآوری گونههای هدف
Figure 5. Coexistence of different forms of nursing with regeneration of target species

همبستگی مکانی گونههای پرستار با گونههای هدف

پوشش خود همبستگی مکانی از نوع جاذبه نشان داد.

نتایج نشان داد فرمهای پرستار ارژن و گالبیوحشی

این درحالی است که گالبی وحشی تنها با زادآوری-

بیشترین فراوانی زادآوریها را در پناه خود جای

های گیالس وحشی و ارژن همبستگی مکانی مثبت

دادهاند (شکل  .)4مقایسه و مقدار همبستگی بین

داشت .دیگر گونههای پرستار همبستگی معنیداری را

گونههای پرستار و هدف نشان داد که گونههای پرستار

با گونههای هدف تحت حمایت خود نشان ندادند؛

ارژن و گالبی وحشی بهترتیب با  8و  4گونة تحت

بهعبارتی ،حضور آنها با یکدیگر بر حسب تصادف

حمایت خود همبستگی نشان دادند و بیشترین

بود.

تأثیرگذاری را بر زادآوری گونههای چوبی داشتند .در
این میان گونهی ارژن با بیشتر زادآوریهای زیر تاج-
۳4

) یاسوج،نقش گونههای پرستار در استقرار زادآوری طبیعی در جنگلهای زاگرس جنوبی (جنگل وزگ

 همبستگی مکانی گونههای پرستار با گونههای هدف-۳ جدول
Table 3. Spatial correlation of nurse species with target species
ضریب همبستگی فی
جهت همبستگی
مقدار مربع کای
فراوانی
گونه هدف
ψ Correlation
Correlation
Chi-square
coefficient

direction

value

0.21

مثبت

40.97**

Frequency

Target plant

165

دافنه

Positive
0.09

مثبت

0.2

6.8**

55

منفی

36.17**

40

13.5**

38

Negative
0.1

مثبت
مثبت

8.87**

30

87.16**

29

12.5**

19

Positive
0.12

مثبت

*

عدم همبستگی

Positive

-0.11

عدم همبستگی

0

2

×

Wild almond

Mount Atlas
pistache

زبانگنجشک
گون

Maple
1

شیرخشت

10.57**

عدم همبستگی

Cotoneaster
0.02

50

مثبت
مثبت
عدم همبستگی
عدم همبستگی

دافنه
Mezereon

7.87**

46

ارژن
Wild almond

6.56**

36

گیالسوحشی
Plum tree

0.9

22

شن
Woodbine

0

4

شیرخشت

No correlation

Cotoneaster

عدم همبستگی

کیکم

0

2

No correlation
-0.09

منفی

×

عدم همبستگی

Maple
7.27**

1

Negative

منفی

بنه
Mount Atlas

2.26

1

No correlation
-0.09

بنه

منفی

No correlation
×

ارژن

No correlation

Positive
×

Wild pear

کیکم

Positive
0.08

گالبیوحشی

2

1.18

No correlation
0.09

گیالسوحشی

Locoweed

Negative
×

Oak manna
tree

Ash

No correlation
*

بلوط ایرانی

Plum tree

Positive
0.09

شن
Woodbine

Positive
-0.12

Nurse plants

Mezereon

Positive

مثبت

گیاهان پرستار

زبانگنجشک
Ash

7.27**

1

Negative

۳5

بلوط ایرانی
Oak manna
tree

گالبیوحشی
Wild pear
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نتایج آنالیز افزونگی ( )RDAنیز نشان داد

مانند دافنه ،شن ،بلوط ایرانی ،گالبی وحشی ،بنه و

گونههای پرستار ارژن و گالبی وحشی روی زادآوری

زبان گنجشک در فضای دو بعدی این آنالیز تحت

گونههای هدف اثر معنیدار داشتند ( F= 8/۳و

تأثیر گونههای پرستار ارژن و گالبی وحشی قرار

 .)P=0/00۱بهطوری که زادآوری گونههای هدف

گرفتند (شکل .)6

1.2

Da.mu

Lo.nu
Py.gl Co

Am.ly Co

Co.mo
Fr.ro
Ac.mo
Am.ly

Pr.sp

Qu.br
Pi.at

-0.4

Py.gl

-0.6
1.0
شکل  -6پاسخ زادآوری گونههای هدف در آنالیز چندمتغیره ( )RDAبه گیاهان پرستار ارژن و گالبی وحشی در منطقه مورد
پژوهش .گیاهان پرستار (ارژن و گالبی وحشی) با مثلث نشان داده شده است .نام گونههای هدف دو حرف اول نام علمی
جنس و دو حرف اول نام گونه است (جدول .)۱
Figure 6. Regeneration response of target species in multivariate analysis (RDA) to A.lycioides and
P.glabra nursing plants in the study area. Nurse plants (A.lycioides and P.glabra) are shown with a
triangle. The names of the target species are the first two letters of the scientific name of the genus and
the first two letters of the name of the species (table 1).

بحث

بوتهای بهترتیب با فراوانی  54درصد 26 ،درصد و 4

در توالی جنگل ،حضور درختچهها بهعنوان گونههای

درصد بیشترین حضور را در بین فرمهای مختلف

پیشگام ،شرایط بومشناختی رویشگاههای جنگلی را

پرستاری داشتند .در بین گونههای درختچهای و

بهتر کرده و به استقرار ،پایداری و پویایی زادآوری

پرستار گونههای ارژن و گالبیوحشی بهترتیب با

درختان جنگلی کمک میکنند (.)Yang et al., 2017

 ۳8/99و  ۱5/4درصد بیشترین درصد فراوانی را به

در این پژوهش گونههای درختچهای ،درختی و

خود اختصاص دادند و گونههای شن و دافنه بهترتیب
۳6

نقش گونههای پرستار در استقرار زادآوری طبیعی در جنگلهای زاگرس جنوبی (جنگل وزگ ،یاسوج)

با  6/8و  5/6در رتبههای بعدی قرار داشتند .گونههای

های مختلف درختی و درختچهای بهاستثناء گونة

دیگر موجود از قبیل بلوط ایرانی ،زبانگنجشک،

ارژن ،در زیرآشکوب گونههای پرستار نسبت به فضای

کیکم ،بنه ،شیرخشت ،گیالسوحشی ،زالزالک ،رز

باز بهمقدار قابل توجهی بالتر بود .این مطلب گویای

وحشی و گونههای بوتهای شامل گون و کاله

این است که بهدلیل چرای شدید دام و دیگر عوامل

میرحسن ،در مجموع حدود  ۳0درصد از کل گونههای

تخریب (محیطی ،انسانی و غیره) در این منطقه،

پرستار را شامل بودند .مطابق با نتایج این پژوهش ،در

زادآوری گونههای درختی و درختچهای بهویژه گونه-

یک پژوهش مروری توسط Filazzola and Lortie

های بدون خار مانند بنه ،بلوط ایرانی ،زبانگنجشک،

) (2014و با بررسی  298سابقه پژوهش در ارتباط با

کیکم و شیرخشت به حضور گونههای پرستار وابسته-

گیاهان پرستار ،آنها را بر اساس ناحیه جغرافیایی،

اند .در واقع گیاهان پرستار با مقاومت در برابر چرای

مکانیزم تسهیل ،فرضیة اکولوژیکی و شکل زیستی

دام ،داشتن شبکه گسترده و مقاوم ریشه ،جستدهی

طبقهبندی کردند .در مجموع از میان  9فرم مختلف

فراوان و توسعه تاجپوشش ،سبب حفظ و تثبیت خاک

پرستاری ،گیاهان درختچهای در  46درصد از کل

و حمایت از نهالها میشوند و شرایط را برای حضور

پژوهشهای انجام شده ،بهعنوان فرم پرستاری غالب

گونههای دیگر فراهم میآورند .در همین زمینه،

معرفی شدند .این پژوهشها بیانگر اثر تسهیلی مثبت

پژوهشها نشان داد که حتی گونههای نورپسندی مانند

گیاهان پرستار بر زادآوری گونههای هدف در مناطق با

بلوط و بنه برای استقرار نهال در سالهای ابتدایی رشد

استرسهای غیرزیستی فراوان بود .درواقع گیاهان

به شرایط نیمسایه نیاز دارند و استقرار آنها در فضای

پرستار گونههایی هستند که از طریق مکانیزمهای

باز و خارج از تاجپوشش در مناطق نیمهخشک مانند

مختلف به دیگر گیاهان سود میرسانند ( Brooker et

زاگرس بهندرت انجام میشود ( Hosseini and

 )al., 2008و بهطور معمول شامل گیاهان چندساله

 .)Azami, 2017; Hosseini, 2010با وجودی که

مانند درختچهها ،درختان و گیاهان بوتهای هستند.

انتظار میرفت گونههایی مانند زبانگنجشک و کیکم با

طبق نتایج پژوهش در منطقة مورد پژوهش به

توجه به داشتن بذر سبک و بالدار (سامار) که جزو

مساحت حدود شش هکتار تعداد  9۱2گونة هدف

گونههای پیشگام در مرحله توالی هستند ،در

(زادآوری) در پناه گونههای پرستار ثبت شد .بیشترین

عرصههای باز و بدون درخت بهسرعت استقرار یابند،

زادآوری در تیمار پرستار به گونههای دافنه ،ارژن،

اما مشاهده شد که بهدلیل مشکالتی مانند چرای

گیالسوحشی و شن بهترتیب با  ۱۳9 ،۱82 ،288و

بیرویه دام ،خاک کمعمق و فشرده و غیره در این

 ۱0۱اصله تعلق داشت .این درحالی است که زادآوری

مناطق توانایی استقرار را ندارند و برای استقرار به

گونههای بلوط ایرانی ،بنه ،گالبیوحشی و زبان-

گیاهان پرستار نیازمند هستند .همچنین ،فراوانی قابل

گنجشک در زیرآشکوب گونههای پرستار نیز بهمقدار

توجه زادآوریهای گونههای درختچهای (گونههای

قابل توجه مشاهده شدند .اما در فضای باز بهغیر از

هدف) نسبت به گونههای درختی در هر دو تیمار

زادآوری گونههای ارژن و دافنه بهترتیب با فراوانی 94

پرستار و شاهد به این دلیل است که گونههای

و  5درصد ،زادآوری دیگر گونهها بهندرت مشاهده

درختچهای (بهخصوص ارژن و دافنه) ،گونههای

شد .همچنین نتایج نشان داد فراوانی زادآوری گونه-

مادری غالب در این منطقه را شامل میشوند .همچنین
۳7
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دلیل دیگر آن میتواند بهخاطر عدم چرای دام از این

مقایسه با گیاهانی که در فضای باز رشد کرده بودند،

گونهها بهدلیل خارداربودن و غیرخوشخوراکی باشد.

بیشتر بود (.)Molina–Montenegro et al., 2020

در پژوهشی مشابه با این پژوهش Hosseini and

از دیگر مباحث مورد بررسی در این پژوهش

) Azami (2017به این نکته دست یافتند که با توجه

بررسی روابط همبستگی جفت گونهای است .از

به استقرار قابل توجه زادآوری در زیر و پناه درختچه-

الگوی مکانی همبستگی بین گیاهان میتوان برای

ها و بوتهها ،میتوان به نقش مؤثر آنها در حمایت و

تعیین مناسبترین گونههای پرستار و هدف استفاده

رشد نهالها پی برد .همچنین در پژوهش Fodor et

کرد ( .)Arroyo et al., 2003بهطور کلی نوع برهم

) al. (2018در مراتع مشجر غرب و شمال غرب

کنش بین گیاهان بر ساختار مکانی جوامع گیاهی تأثیر

رومانی مشخص شد که درختچههای خاردار و پرستار

گذار است ،بهطوری که اگر نتیجه برهم کنش تسهیل

مانند ( Rosa canina, Crataegus monogyna,

باشد همبستگی بین گیاهان مثبت ولی اگر در برهم

 )Prunus spinoseمیتوانند بهعنوان پرستار ،نهالهای

کنش رقابت غالب باشد همبستگی بین آنها منفی

بلوط ( )Quercus spp.را در مقابل چرای دام

است ( .)Callaway et al., 2002گونههای پرستار

محافظت کنند .در پژوهش انجامشده در درخت-

شناساییشده در این پژوهش همبستگی متفاوتی را با

زارهای جنوبی البرز نیز گزارش شد که گونههای

گونههای هدف در زیراشکوب نشان دادند .گونه

خاردار زرشک و نسترن با قدرت جستدهی زیاد

پرستار ارژن با شش گونة هدف تحت حمایت خود

بهعنوان گونههای پیشرو و پرستار ایفای نقش میکنند

همبستگی مکانی مثبت نشان داد .زیرا تاجپوشش

(.)Ravanbakhsh et al., 2010

متراکم ،شاخهزاد و خاردار بودن گونه ارژن از طرفی

پس از یکسانسازی مساحت تیمارهای پرستار و

سبب حفظ رطوبت خاک (اثر تسهیل) میشود و از

شاهد مشخص شد که فراوانی زادآوریها در تیمار

طرف دیگر سبب نفوذ نور کمتر به زیراشکوب و بروز

پرستار بهطور چشمگیری بیشتر از تیمار شاهد (فضای

اثر منفی (رقابت برای نور) برای استقرار اولیه نهالها

باز) است .مطابق با نتایج پژوهشTorroba-Balmori ،

و همچنین جلوگیری از چرای دام میشود .بررسیهای

) et al. (2015بهمنظور بازسازی جنگلهای بلوط با

پژوهشگران دیگر نیز نشان داد که اثر تسهیل بوتهها و

استفاده از درختچههای بومی بهعنوان گیاهان پرستار

درختچهها به عواملی از قبیل اندازه تاجپوشش و

در معادن شمال اسپانیا دریافتند که پس از اولین دورة

ساختار مورفولوژیکی تاج پوشش بستگی دارد

خشکی تابستانه ،بقای نونهالها در پناه گونههای

(.)Gomez-Aparacio et al., 2004

پرستار نسبت به فضاهای باز اطراف آنها  70درصد

نتیجهگیری کلی

افزایش داشته است .در پژوهش مشابه دیگری نیز

یافتههای این پژوهش بهطور کلی نشان داد که در

اثرهای پرستاری گونة درختچهای ( Porlieria

مناطق تخریبیافته زاگرس ،در برنامههای جنگلکاری

 )chilensisبر استقرار بوتة ()Flourensia thurifera

و احیاء جنگل میتوان از گونههایی مانند ارژن،

در پارک  Fray Jorgeشیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

گالبیوحشی و دافنه بهعنوان گونههای پیشآهنگ در

بر طبق نتایج بهدستآمده ،استقرار و رشد

مناطق بدون پوشش و یا با تاج پوشش کم استفاده کرد

 F. thuriferaدر زیر تاجپوشش  P. chilensisدر

و پس از گذشت چندین سال اقدام به کاشت
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Abstract
In this research, the effect of different forms of nursing on establishment of natural regeneration in the
forests of Vezg region in Boyer-Ahmad basin was investigated. For this purpose, an area of six
hectares was selected and the type of nurse species and forms, the type of target species (regeneration)
were measured. Overall, 14 woody species of nurse plants with a total of 423 individuals were
recorded in the research area, among them, two thorny species include Amygdalus lycioides and Pyrus
glabra with 195 and 77, respectively, have the highest number. Also, out of 912 regeneration
individuals (target species) under the canopy of nurse plants and rocks, the highest number belonged
to Daphne mucronata, Amygdalus lycioides, Prunus sp and Lonicera nummulariifolia. RDA analysis
also showed that the regeneration of target species is affected by A.lycioides and P.glabra nursing
plants. The results of this study showed that the regeneration of woody species in this area, with the
exception of A. lycioides, depends on conservation and nursing. This indicates the role of nurse species
in establishing regeneration in semi-arid forests of Zagros, which can be used as a model in forest
restoration programs in other parts of the Zagros forests.
Keywords: Forest Regeneration, Southern Zagros, Thorny woody species, Target plants.
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