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 چکیده
 یعيطب طیشرا رييمنجر به تغ یانسان يها دخالت ،یطيسخت مح طیبه شرا (.Juniperus excelsa M. B) با وجود مقاومت ارس      

 یعيطب يها شگاهیرو ياياح يها آن شده است. از روش یعيطب يها  شگاهیروو وسعت  يکاهش زادآور جهينتدرارس و  يها شگاهیرو
رشد و  شناخت عوامل مؤثر بر استقرار،  ،اياح يها برنامه در تيموفق ازين  شيپ که کرد اشاره يکار نهال به توان یم یجنگل يها گونه
 يرهايمتغو  یمان سال اول( بر زنده)فقط در  بانیو سا يدرختان مادر یشیاثر فرم رو رو، شيپ پژوهش. در استها  نهال یمان زنده

 یشیشده از سه فرم رودينهال تول چهارصدوپنجاهشد.  شیپاساله چهاردوره  کیدر  راچاليس ستگاهیارس در ا يها نهال یشیرو
 يآمار ليوتحل هیتجزخرد کاشته شدند.  يها کرت صورت بهو  یکامل تصادف يها ( در قالب بلوکCو  A ،B) يمختلف درخت مادر

در سال . شدها  نهال  تاجسطح و  یدار رشد ارتفاع یمعن شیباعث افزا ترتيب به اول و دوم يها در سال یشینشان داد که فرم روها  داده
و  جینتا به توجه بابود.  یها منف نهال یسال اول بر رشد طول بانیاثر سا ،در سال دوم داشت، امامثبت تأثير  قهیبر قطر  بانیسا ،اول
 شتريب ياثرگذار انگريب چهارم سال در پژوهش جینتاشود.   ینم هيارس توص يکار نهال يها برنامهدر  بانی، استفاده از ساادیز ياه هنیهز

 يرهايمتغ و یمان زنده که یشیرو فرم نوع سه نياز بارس بود.  يها و رشد نهال یمان زنده  استقرار، بر يدرختان مادر یشیوفرم ر
 يبرا شود  یم هيتوص ،نیبنابرا .داشتند يبهتر طیشرا Cاز درختان گروه شده ديتول يها ، نهالشد یبررس سال چهار یط ها آن يرشد

 A یشیرو فرمبا  یدرختان رندهيدربرگکه  C یشیبا فرم رو ینهال از درختان ديبذر و تول يآور ارس، جمع یعيطب يها  شگاهیرو ياياح
 شود. استفاده ،هستند Bو 

 
 .نهال ،یمان زندهپوشش،  تاج ،یجنوب البرز، ي رویشگاهاحيا: یدیکل یها  واژه

 

 مقدمه

صورت  بهدر ایران ( M. B. Juniperus excelsaارس )
. استقرار داردو دما  از بارندگی  گسترده اي در دامنهطبيعی 

تحمل  و قابليت ها مقاومت نسبی در برابر آفات و بيماري
، شرایط سخت رویشگاهی مانند وجود آهک در خاک

از یک ميليون و  بيشتربه  گسترش جغرافيایی این گونه را
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 ،از بنه پس ارس درنتيجه، .رسانده استهزار هکتار  755
 & Korori) پراکنش طبيعی را در کشور دارد بيشترین

Khoshnevis, 2001).  این زیاد با وجود مقاومت و بردباري
ها   پژوهش  ،قليمی، ژئولوژي و هيدرولوژيگونه به شرایط ا

 این گونههاي   وسعت رویشگاهکاهش  بيانگرارس درمورد 
چراي   ،هاي انسانی   فعاليتخشکی، ازجمله متعدد یل دال به
هستند  و عمديهاي طبيعی   سوزي  دام، آتش ازحد شيب
(Gardner & Fisher, 1994; Korori & Khoshnevis, 

ي طبيعی ارس ها رویشگاه بيشتر درحيات  تجدید (.2001
 & Korori) شود انجام نمیاغلب و یا  استاندک 

Khoshnevis, 2001)باعث کاهشتواند  می . این عامل 
ابودي نتشدید  ،هاي طبيعی  در عرصه ي ارسها پایه فراوانی

  .شودخطر انقراض این گونه ارزشمند افزایش و  ها رویشگاه
هاي بومی در  کاري با اکوتيپ توليد و کاشت نهال و نهال

 حفاظتبراي ثر و مطمئن ؤم یروش     مخروبه،هاي   رویشگاه
موفقيت است.  هاي آن  این گونه و احياي رویشگاه از

نند ما برمبناي معيارهاي متعددي کاري جنگلهاي   برنامه
. رشد شود سنجيده میشده  کاشتههاي   مانی نهال  رشد و زنده

 پ،يفنوتازجمله  يها به عوامل متعدد  نهال مانی زندهو 
 شگاه،یروکننده محدود عوامل  ،یکيژنت اتيخصوص

 Rose et) بستگی داردو روش کاشت  شگاهیرو يساز آماده

al., 1990; Scagel et al., 1998). با متعددي هاي  پژوهش
انجام ها   و رشد نهال مانی زندهثر بر عوامل مؤ هدف بررسی

اي   لوله  ( اثر سایبان7551و همکاران ) Jiménezاست.  شده
 ها آن .بررسی کردند .J. thurifera Lرا بر استقرار و رشد 

ها به آب کم   در مناطقی که دسترسی نهال که نشان دادند
رشد و استقرار ها باعث افزایش   عملکرد سایبان ،است

دهنده استقرار و  نشان کایدر امرشده  انجام یبررس شود.      می
عنوان  به J. ashei يدرختان مادر تاج ریدر ززیاد  زنیجوانه

نتایج  (.Van Auken et al., 2004) بود سایبان طبيعی
در شرایط زیر  ها نهال مانی و رویش ارتفاعی  زندهبررسی 

سایبان باعث  عدم وجودکه  داد نشانسایه و مناطق باز 
 شد J. proceraهاي   مانی نهال  کاهش رشد و زنده

(Teketay, 1997،) که درحالی Sadeghzadeh Hallaj  و

ارتفاع،  دار بر  معنیاثر را فاقد ( سایبان 7541همکاران )
 .کردند  ارس گزارش  درها  آن راتييو تغ یسطح تاج، شاداب

Tabandeh  اثر  ،کاشت بذر قیطراز( 7552)و همکاران
مانی، قطر یقه، ارتفاع کل و   ه را بر نرخ زند يمادر هیپا مبدأ

نتایج  .کردند یبررس يديتول يها   ترین شاخه نهال طول بلند
 يها هیشده از پاديتول يها که نونهال حاکی از آن بودها  آن

 ،اشک شگاهیر مقایسه با رو ه د سنگد شگاهیرو يمادر
 Karimiپژوهش هاي  یافته .داشتندتري   وضعيت مطلوب

Hajipomagh  بر بذر   مبدأاثر  درمورد( 7541)و همکاران
در  یرانیبلوط ا يها   نهال یمان و زنده یشیرو عوامل
ازنظر نشان داد که مختلف زاگرس  ییايجغراف يها   عرض

 )زاگرس شمالی( بانه يها   نهال ،یمان و زنده یشیصفات رو
از بذر توليدشده هاي   را در مقایسه با نهالبازدهی بيشترین 

. آباد )زاگرس ميانی( و یاسوج )زاگرس جنوبی( داشتند  خرم
بر  (زاد  شاخهزاد یا   )دانه يمادر يها  هیفرم پا اثر بررسی

 کیولوژیزيو ف یشناخت ختیرصفات  یبذر و برخ شیرو
، طول ساقه، قهیقطر            کهنشان داد  یرانیبلوط ا يها نونهال
ها نسبت   نهال درو وزن خشک  a ليکلروف دانه رنگ مقدار

 تياهم به توجه با .(Salvati, 2011) بيشتر بود ها جستبه 
 دارد، یبستگ یکيژنت عوامل به کهپایه مادري  یشیرو فرم

استفاده و    مادريفرم رویشی ثير سه نوع أت پژوهش در این
 ها  نهال رشديمتغيرهاي مانی و برخی   بر زنده از سایبان

سه نوع شد.  ارزیابی و شادابی( پوشش تاج)ارتفاع، قطر یقه، 
 نامطلوب فرم، (Aگروه ) مطلوب فرمفرم رویشی شامل 

 سالم بذر زیاد در توليد ميوه وتوان  با هاي  و پایه (Bگروه )
 بودند. (Bو  A فرم متشکل از درختانی از هر دو Cگروه )

 

 ها     روش مواد و

 مشخصات منطقه و طرح آزمایش

بخش ميانی هکتار از  دودر سطح  رو پژوهش پيش 
( طول شرقی 14° 3′ 14′′عرض شمالی و  °31 ′4 ′′31)

محل اجراي ارتفاع . سيراچال اجرا شدتحقيقاتی ایستگاه 
متغير  ،از سطح دریاي آزادمتر  7515 تا 7535بين  پژوهش
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نزدیک  pH با رسی -یلوم ،عميق یخاکاین منطقه، . است
اقليم منطقه طبق روش  .دارد( 71/2تا  74/2) به خنثی

بندي آمبرژه در اقليم  و در طبقه استاستپی سرد  ،گوسن
 ایستگاه ساله2 آمار براساس. گيرد قرار میمرطوب  نيمه

 ماهانه دماي ميانگين ،(7551-7541) طالقان هواشناسی
 دما حداکثر ميانگين و -27/4 دما حداقل ميانگين ،11/47
 درجه 74 دما مطلق حداقل. است گرادسانتي درجه 31/73
 حداکثر و( 4311 بهمن 3) 7551 ژانویه 71 در صفر زیر

 1) 7541 ژوالي 72 در گرادسانتي درجه 2/31 دما مطلق
 14/111 نهساال بارندگی متوسط. اند داده رخ( 4333 مرداد
 وجود یخبندان وقوع امکان سال از ماه 2 و بوده متر ميلی
 .(IRIMO, 2014) دارد

سه گروه از هریک از  ازتوليدشده نهال  صدوپنجاه
، تنه تکمطلوب،  فنوتيپ) Aنوع فرم رویشی  با درختان

کشيده، تنه صاف و بدون نسبت  بهشاداب، تاج کامالً متقارن و 
ها(،  و عدم آلودگی تاج و تنه به آفات و بيماريدوشاخگی 

)شکل ظاهري نامتقارن، تاج کوتاه، تنه  B نوعفرم رویشی 
 فرم رویشیها( و  ، بدون آفات و بيماريدوشاخه خميده و یا

C درصد براساس بيشترین ، )درختانی با حداکثر ميوه توليدي
 درختان( ظاهري هاي ویژگیبدون درنظر گرفتن ، پري بذر

هاي کامل  در قالب بلوکنهال  115کاشت کاشته شدند. 
در سه تکرار انجام خردشده هاي  کرتصورت  هبتصادفی و 

از شده  کاشتههاي      براي ایجاد سایبان بر روي نهال شد.
ها با  متر که سطح آنسانتی 15 هاي فلزي به ارتفاع  پایه
 استفاده شد. ،پوشانده شده بود درصد 15اتيلنی   هاي پلیتور

و در  ( اعمال شد4313کاشت ) سال اول در فقط سایهتيمار 
 ،یقه قطرشامل  رویشیمتغيرهاي . هاي بعدي حذف شد سال

)بسيار  سطحپنج در  نهال ی، شادابسطح تاجو کل  ارتفاع 
، : درجه سه، خوب: درجه چهار، عالی: درجه پنجعالی

درصد نيز و  (: درجه یکو بسيار ضعيف : درجه دوضعيف
براي . نديري شدگها طی چهار سال اندازه  نهال مانی زنده

شد  يريگ  اندازهنهال برهم  عموددو قطر ، تاجگيري سطح   اندازه
 ،سپس شد. درنظر گرفتهقطر  نيانگيمعنوان  به ها آن نيانگيم و

 .شد محاسبه تاجسطح  رهیدا با استفاده از فرمول مساحت

 ها داده لیوتحل هیتجز

درخت فرم رویشی  برمبناي ها  آماري داده ليوتحل هیتجز
هاي رویشی   معنوان عامل اصلی در سه سطح )فر  بهمادري 

A ،B  وC در دو سطح  یعامل فرع عنوان  هب( و سایبان
با استفاده از  انجام شد. )شاهد( بانیو بدون سا باسایبان
توزیع نرمال متغيرها بررسی شد.  ،Shapiro-Wilkآزمون 
هاي پارامتریک از آزمون تجزیه   داده تجزیه آماريبراي 

و ه شدخردهاي  واریانس طرح اسپليت پالت در قالب کرت
 .استفاده شد LSDها از آزمون  براي مقایسه ميانگين

براي مقایسه  Kruskal-Wallisآزمون ناپارامتریک  ،همچنين
فاقد )مانی  متغير زندهبر مطالعه  مورد ايه عاملاثرات اصلی 
مقایسه  براي Mann-Whitney Uآزمون  ( وتوزیع نرمال

 شد. کار برده به عواملسطوح مختلف دوي  دوبه
هاي افزار نرم در محيط ها آماري داده ليوتحل هیتجز

MSTAT-C  وSPSS شد. انجام 
 

 نتایج

رویش بر  بانیساو فرم رویشی تجزیه واریانس اثر 
شده  ارائه 4در جدول  سالچهار طی ها  نهال یقه قطر جاري
 فقط در سال اول بانیسااثر  که دادنتایج نشان  .است

در شده  هاي کاشته نهالیقه  قطرویش جاري بر ر (4313)
 يها نهال که طوري به بود، دار  معنی درصد 31اطمينان  سطح

( متر یليم 14/5 نيانگي)م يشتريب يقطر رشد ،بانیسا ماريت
( متر یليم 13/5 نيانگي)م شاهد ماريت يها نهالبا  سهیمقا در

اثر  (4337تا  4335) ر سه سال بعديد .(7)جدول  داشتند  
رویش جاري قطر بر ها  آناثر متقابل و  بانیسا، فرم رویشی

 .(4 )جدول نبوددار   معنییقه 
اثر فرم رویشی و سایبان بر رویش جاري ارتفاع  نتایج

و در  فرم رویشی( اثر 4313که در سال اول ) دادنشان ها  نهال
بر رویش جاري ارتفاع  سال اول اثر سایبان ،(4335سال دوم )

دار   معنیدرصد  31و  33اطمينان  حودر سطترتيب  هبها  نهال
 دیگر  در سه سالسال اول  فرم رویشی و سایبان ات. اثر  ندبود

 )جدولنبود دار   سال معنیچهار طول  درها  اثر متقابل آننيز  و
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رشد  نيانگيبر م یشیاثر فرم رو يها نيانگيممقایسه آزمون (. 4
 یرشد ارتفاع نیشتريبکه نشان داد  سال اولها در  نهال یارتفاع

 يها در فرم ارتفاعی رشد نی( و کمترپربذر) Cدر درختان گروه 

 ،سال دوم نتایجبراساس  (.3)جدول  رخ داد Bو  A یشیرو
رویش ارتفاعی  ،سایبان بودندزیر در سال اول هایی که   نهال

 .(7)جدول  داشتند هاي شاهد  نسبت به نهالکمتري 
 

رویش جاری  ،قطری جاری ها بر صفات رویش آن متقابلاثرات  و سال اول سایبان، فرم رویشیاثر واریانس  تجزیهنتایج  -1ل وجد
 1312تا  1331 های سالدر   ارتفاعی و سطح تاج

  تاج سطح یارتفاع يجار شیرو يقطر يجار شیرو يآزاد درجه راتييتغ منبع سال

4313 

511/5 7 بلوک ** 317/1 ** 321/7332 * 

553/5 7 یشیرو فرم ns 114/4 ** 172/172 ns 

557/5 1 خطا  53/5  143/773  

571/5 4 بانیسا * 354/4 ns 371/7521 ns 

551/5 7 بانیسا×  یشیفرم رو ns ns 53/5  71/4575 ns 

553/5 1 کل يخطا  37/5  231/152  

4335 

771/5 7 بلوک ns 131/4 ns 135/3351 ns 

527/5 7 یشیرو فرم ns 173/7 ns 111/1321 * 

121/5 1 خطا  13/7  32/151  

134/5 4 سال اول بانیسا ns 733/7 * 421/7513 ns 

427/5 7 سال اول بانیسا×  یشیفرم رو ns 411/5 ns 253/124 ns 

711/5 1 کل يخطا  714/5  433/4111  

4334 

723/5 7 بلوک  ns 174/4 ns 331/7711 * 

5/ 32 7 یشیرو فرم ns 711/4 ns 127/241 ns 

711/5 1 خطا  74/4  111/427  

551/5 4 سال اول بانیسا ns 331/5 ns 257/431 ns 

771/5 7 سال اول بانیسا×  یشیفرم رو ns 414/5 ns 732/375 ns 

432/5 1 کل يخطا  171/5  114/374  

4337 

111/5 7 بلوک * 213/7 ns 531/1114 ns 

774/5 7 یشیرو فرم ns 114/4 ns 111/211 ns 

513/5 1 خطا  321/4  11/2315  

511/5 4 سال اول بانیسا ns 21/4 ns 72/45211 ns 

551/5 7 سال اول بانیسا×  یشیفرم رو ns 141/5 ns 511/4133 ns 

452/5 1 کل يخطا  111/5  233/3321  

 دار  معنیغير ns ،درصد 31 يناناطم سطح در دار  معنی * ،درصد 33 يناناطم سطح در دار  معنی **
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 1312 تا 1331های  در سال تاجقطر یقه، ارتفاع و سطح رشد  بر سال اول اثر سایبان یدو به دوهای  مقایسه میانگین -2جدول 

 راتييتغ منابع
 4337 سال 4334 سال 4335 سال 4313 سال

 اول سال بانیسا شاهد اول سال بانیسا شاهد اول سال بانیسا شاهد بانیسا شاهد

 b13/5 a14/5 31/3 31/7 31/7 37/7 23/4 14/4 (متر یلي)م قهی قطر

 a13/3 b13/7 27/3 111/3 42/1 11/1 23/1 43/1 (متر ی)سانت ارتفاع

 3/442 22/411 11/451 13/33 21/735 31/753 1/443 43/37 (مربع متر ی)سانت پوشش تاج

 هستند.براي هر سال گروه  یکدر  ها  ميانگين گرفتن قراردهنده  نشاندر هر سطر  مشابه انگليسی حروف

 

 (1331در سال اول ) ارتفاعبر رویش جاری  فرم رویشی اثرهای  مقایسه میانگین -3 جدول

 ارتفاعميانگين رویش جاري  پایه مادري فنوتيپ ردیف

 A b517/1 درختان گروه 4

 B b722/1 درختان گروه 7

 C a511/1 درختان گروه 3
 گروه هستند. یکدر  ها  ميانگين گرفتن قرار دهنده  نشان مشابه سیيانگل حروف

 
بر سطح  بانیو سا یشیاثر فرم رو انسیوار هیتجز جینتا
پایه مادري  یشینشان داد که فقط اثر فرم رو زني ها نهالتاج 

 درصد 31اطمينان  سطح دردر سال دوم بر سطح تاج 
را  LSDآزمون  جینتا ،1. جدول (4)جدول  بود دار معنی

بر  يمادر هیپا یشیاثر فرم رو  هاينيانگيم سهیمقا يبرا
چنانچه مشاهده  .دهد  نشان می تاجسطح  يجار شیرو
هاي  در رتبه اول و پایه Cشود گروه درختان مادري  می

 هاي بعدي قرار دارند. در رتبه Bو  Aمادري 
 

رویش جاری بر  فرم رویشیهای اثر  مقایسه میانگین -4جدول 
 (1311) در سال دوم سطح تاج

 (cm2)   تاجميانگين سطح  مادريفرم رویشی پایه  ردیف

 A  ab3/771درختان گروه  4

 B  b1/435درختان گروه  7

 C  a721درختان گروه  3

 گروه هستند. یکدر  ها  ميانگين گرفتن قرار دهنده نشان مشابه انگليسی حروف

 نشانسال  چهارپس از ها  بررسی نمودار شادابی نهال
 یشیرو فرم ماريت در ها نهال درصد 12از  بيشتر که داد

 ،بودند یو عال یعال اريبس یشاداب طبقات متعلق به
 اغلب ،فيو ضع فيضع اريبس یبا شاداب يها نهال که درحالی

در  .دادند را تشکيل می موجود يها نهال درصد دو از کمتر
 باسایبان يها نهال همهدرصد  31از  بيشتر زين بانیسا ماريت

در فرم  درصد 12از  بيشتر، A یشیو شاهد در فرم رو
در  C یشیدر فرم رو درصد 11 از بيشترو  B یشیرو

 يها  )شکل جاي گرفتند یعال و یعال اريبس یطبقات شاداب
هاي با شادابی بسيار عالی  نهال نيانگيم ،همچنين  . (3 و 7 ،4

بود که از  درصد 35 بانیو سا یشیفرم رو ماريتو عالی در 
 12 نيانگيم با بانیسا بدون ماريت با يزيناچ تفاوتاین نظر، 

 .مشاهده شد درصد
ها در  مانی نهال اثر فرم رویشی پایه مادري بر زنده

دار  معنی 4334تا سال کاشت باسایبان و بدون سایبان 
درصد  31 اطمينان در سطح 4337در سال  فقطو  نبود

هاي رویشی در سال  مقایسه فرم. (1شد )جدول دار  معنی
با  A  مانی بين فرم نيز نشان داد که ازنظر زنده 4337
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داري مشاهده نشد، اما  تفاوت معنی Cو  Bاي ه فرم
داري  با یکدیگر تفاوت معنی Cو  Bهاي رویشی   فرم

 (.1و شکل  1داشتند )جدول 

 

 
 سایبانتیمار  تأثیرتحت  A نوع یشیفرم رو های         ل مقایسه شادابی نها -1شکل 

 

 
 سایبانتیمار  ریتأثتحت  Bنوع  یشیفرم رو های   مقایسه شادابی نهال -2شکل 

 

 
 سایبانتیمار  ریتأثتحت  Cنوع  فرم رویشی های      مقایسه شادابی نهال -3شکل 
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 مانی زنده برپایه مادری کروسکال والیس برای بررسی اثر فرم رویشی نتایج آزمون  -5جدول 

 يدار یمعن مربع کاي آماره يآزاد درجه سال

4313 7 12/3 ns41/5 

4335 7 154/1 ns511/5 

4334 7 231/1 ns511/5 

4337 7 711/2 *571/5 
 دار  معنیغير nsدرصد،  31 يناناطم سطح در دار  معنی *

 

 (1312سال چهارم )در  مانی زندهدر پایه مادری  فرم رویشیبرای مقایسه اثر  Mann-Whitney U آزموننتایج  -6جدول 

 داري معنی Wilcoxon W آماره Mann-Whitney U آماره فرم رویشی

A و B 2 71 ns533/5 

A و C 44 37 ns34/5 

C و B 1 71 *571/5 

 دار  معنیغير nsدرصد،  31 يناناطم در سطح دار  معنی *
 

 
 های رویشی متفاوت  ها با فرم  مانی نهال    بر زنده باناثر تیمار سای -4 شکل

 

 ها   نهال مانی اثر تیمار سایبان بر زنده -7جدول 

 داري معنی Wilcoxon W آماره Mann-Whitney U آماره سال

4313 1/73 1/21 ns31/5 

4335 74 11 ns531/5 

4334 71 24 ns777/5 

4337 1/71 1/23 ns732/7 
ns دار  معنیغير 
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 4313از سال ها  مانی نهال تحليل نتایج اثر سایبان بر زنده
مانی  داري بر زنده اثر معنیسایبان  که بودنمایانگر آن  4337تا 

هاي باسایبان  مانی بين نهال دیگر، زنده  عبارت بهنداشت. ها  نهال
 (.2بود )جدول ان و بدون سایبان )شاهد( یکس

 

 بحث

ي ها با استفاده از برنامه  هاي ارس  احياي رویشگاه
، استقرار مانی زندهثر بر ؤنيازمند شناخت عوامل م ،کاري  نهال

 به توجه باپژوهش است. در این  این گونههاي  نهالرشد  و
، ي ارسهاوجود تنوع ژنتيکی در احياي رویشگاهاهميت 

و  مانی، شادابی زندهبر سال اول  سایبانو  فرم رویشیتأثير 
 ستگاهیدر اشده  کاشتههاي  نهال رویشی هاي مشخصه

نتایج  شد. یسال بررس چهارمدت  به راچاليستحقيقاتی 
کاشت با ها در   مانی نهال  زندهبر اثر فرم رویشی که نشان داد 

هایی که   نهال بود.دار   و بدون سایبان فقط در سال آخر معنی
 ،توليد شده بودند Aو  Cبا فرم رویشی مادري  از درختان

. داشتندمانی بيشتري   زندهنرخ  ،Bرویشی در مقایسه با فرم 
 يآوربذراز ظاهر، توان  نظر صرف ،C درختان با فرم رویشی

قدرت فيزیولوژیک دهنده  نشانکه داشتند  اي مالحظه  قابل
 .مانی است  براي زندهها  آنو توان بيشتر  زیادتر

 مانیبر زنده بانیسا ريثأت عدمبيانگر   پژوهش نتایج این 
توسط شده  گزارش. نتایج بودسال  چهار طی هانهال

 مانی زندهدر دهد که اثر سایبان   مختلف نشان میپژوهشگران 
در بعضی  ريثأتکه این  طوري به ،استبوده ها متفاوت   نهال

باعث سایبان  دیگر يموارد در بود، اما دار یمعنغير ها پژوهش
هاي  یافته. بودشده    یمان زندهکاهش  ایو  شیافزا

Sadeghzadeh Hallaj که  دادنشان  (7541) و همکاران
 نداشتهاي ارس  مانی نهال  زندهبر  يريثأت ،استفاده از سایبان

  پژوهش ،همچنين       رو است. هاي پژوهش پيش با یافتهمطابق  که
Khosrojerdi ( 7553و همکاران )هاي هزارمسجد   در جنگل

 ي همراهها انداز گونه  در سایه ي ارسها  نشان داد که کاشت نهال  
اما  ،هاي اوليه مؤثر است در سال ها  نهال مانی زنده بر افزایش

اثر  بيانگر  ( 7553و  7551) Huangتوسط شده  گزارشنتایج 

ویژه  هي مختلف بها هاي گونه  مانی نهالندهمنفی سایبان بر ز
 طیشرا اغلب ارس نکهیوجود ا با. بودپسند   خشکیهاي  گونه

 پژوهش جینتا در ،دهد  یم حيترج ادیز رطوبت بر را یخشک
مشاهده  ها نهال یمان زنده بر بانیسا یاثر منفاز  يا نشانه رو پيش
بر رشد  و سایبان پایه مادري اثر دو تيمار فرم رویشی. نشد

 سال نشان داد کهچهار ها طی   ارتفاعی و سطح تاج نهال قطري، 
 تاج  و سطح  ارتفاعیبر رشد  يمادر هیپا فرم رویشی اثر
مثبت اول و دوم پس از انتقال به عرصه  هاي ترتيب در سال  به

و ارتفاعی ي رشد قطربر  سال اول اثر سایبان ،همچنين .بود
وجود اگرچه بود.  دار  اول و دوم معنی هاي در سالترتيب  به

در سال دوم اما  ،سایبان در سال اول باعث افزایش قطر یقه شد
مقایسه  مانی،  . همانند زندهشدها   کاهش ارتفاع نهالباعث 
رشد ارتفاعی و سطح تاج در افزایش  بيانگرها   ميانگين

 بود. (C )فرمزیاد بذردهی از درختانی با  آمده  دست بههاي   نهال
اثر ( Niinemets & Valladares, 2006ها ) پژوهش  در برخی 
در تناقض با که گزارش شده ارتفاعی رویش بر  مثبت سایه

بر رشد سایبان بودن تأثير   بیرو است.  هاي پژوهش پيش یافته
تواند دوم میثير منفی آن در سال و تأ ارتفاعی در سال اول

 هاي ارس به نور و رطوبت طی  نياز متفاوت نهالدليل  به
پژوهش ها باشد.   سن نهالافزایش هاي متفاوت و با   سال

Ravanbakhsh ( نشان 7545و همکاران )ارس در که  داد
 ،هاي طبيعی نيز تمایلی به رویش در سایه ندارد  رویشگاه

سارها مستقر  از سایهها خارج  درصد پایه 21حدود که  طوري به
را  در سال دوم بر رشد ارتفاعیسایبان  ثير منفیأت                   .بودند شده
در سال اول  فتوسنتزکاهش آن دنبال  بهکاهش نور و    توان به می

   .شدنسبت داد که باعث کمبود ذخيره غذایی در سال دوم 
هاي  پژوهشرو و  پژوهش پيشهاي   یافتهبراساس اگرچه   

رویشگاه و نيز انتخاب تيمارهاي شناختی  بومشرایط  ،پيشين
کاري   هاي نهال  در موفقيت برنامهاهميت بسياري  ،مناسب

     .نيز شایسته توجه است ها  نهال ژنتيکیهاي  ویژگی ، امادندار  
و  مانی زندهکه  یشیرو سه نوع فرم نياز ب، پژوهشدر این 

 يها ، نهالسال بررسی شدچهار  ها طی رشدي آنمتغيرهاي 
 به توجه با .داشتند يبهتر شرایط Cاز درختان گروه توليدشده 

دست  بههاي  این فرم رویشی، نهال بيشتر درتوان بذردهی 



 433                                                                                                                               7شماره  72نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

 یعيطب ياياح يبراشرایط بهتري را توانند  از آن نيز می آمده
 ياحيابراي که  شود  توصيه می بنابراین ،دفراهم کننارس 

 از نهال ديتولو  بذر يآور جمع، این گونههاي طبيعی   رویشگاه
فرم با  یدرختان دربرگيرندهکه  Cی با فرم رویشی درختان

عدم  به توجه با همچنين،. انجام شود ،هستند Bو  Aرویشی 
استفاده از   ،آناحداث  زیاد نهیهزنيز و سایبان دار   یمعن ريثأت

استفاده  پژوهش نیکه در ا  مانند آنچه یمصنوعهاي   سایبان
 .دشویمن هيشد، توص
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Abstract 
    In spite of Greek Juniper´s (Juniperus excelsa M. B.) resistance to harsh environmental 

conditions, the area of its natural habitat is decreasing due to human activities and a low rate of 

natural regeneration. Therefore, the plantation is one solution to rehabilitate its natural habitats. 

Understanding the factors that affect the establishment, survival, and growth of seedlings are 

necessary to design and implement the rehabilitation programs. In this study, the effect of 

vegetative form and shading (only during the first year) was evaluated on the survival and 

growth parameters of J. excelsa in the Sirachal research station for a four-year period. Four 

hundred and fifty saplings that were produced from three different maternal vegetative forms 

(A, B and C) were planted in the Sirachal research station as complete random blocks in split 

plots. The shading treatment was applied only in the first year. Statistical analysis showed the 

positive significant effect of vegetative form on current height growth and crown in the first and 

second years, respectively. In addition, the significant effect of shading increased collar 

diameter in the first year but decreased height growth in the second year. Given the results and 

also the high costs, there is no advice to use shading in Juniper´s plantation programs. 

Following four years of surveys, our results showed that vegetative form is more influential in 

the establishment, survival, and growth of J. excelsa saplings. Due to the importance of genetic 

diversity, selection of seeds from C vegetative form (including both A and B vegetative forms) 

with high potential of seed production will increase the success chance of planting and 

rehabilitation programs of J. excelsa habitats. 
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