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 چکیده 

فرم اثر  پژوهش  این  زادآوریدر  استقرار  روی  پرستاری  مختلف  جنگل  طبیعی  های  وزگ در  های 

عرصهشهرستان  حوزة   شد.  بررسی  وبویراحمد  انتخاب  هکتار  شش  مساحت  به  فرم    ای  و  گونه  نوع 

اصله    42۳گونه چوبی پرستار به تعداد    ۱4. در مجموع  شد  بررسیهدف )زادآوری(     ةپرستاری و نوع گون 

آن بین  در  که  ثبت شد  پژوهش  منطقة  )در  ارژن  خاردار  گونة  دو  و  .Amygdalus lycioides Spachها   )

)گالبی  به.Pyrus glabra Boissوحشی  با  (  به  77و    ۱95ترتیب  را  تعداد  بیشترین  اختصاص  اصله  خود 

تعداد   از  همچنین  تاج  9۱2دادند.  زیر  در  موجود  هدف(  )گونة  زادآوری  و  اصله  پرستار  گیاهان  پوشش 

 Prunusوحشی )(، ارژن، گیالس .Daphne mucronata Royleهای دافنه )ها بیشترین تعداد به گونهسنگ

Sp.( شن  و   )Lonicera nummularifolia Jaub. & Spach  .داشت تعلق  داد    RDAتحلیل  (  نشان  نیز 

نشان   پژوهشنتایج این  های هدف تحت تأثیر گیاهان پرستار ارژن و گالبی وحشی است.  زادآوری گونه

منطقه  گونه  زادآوریداد   این  در  چوبی  این  بههای  است.  وابسته  پرستار  و  حفاظ  به  ارژن  گونة  استثناء 

گونه نقش  بیانگر  جنگلموضوع  در  زادآوری  استقرار  در  پرستار  نیمههای  که  های  است  زاگرس  خشک 
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 مقدمه

مهم  یکی  جنگل  یعیطب  زادآوری در  هادهیپد  نیتراز 

و  توسعه  عوامل نیترمهم از  و یجنگل یها بومستیز

)یم شماربه هاآن یداریپا  Acharya andرود 

Shrestha, 2011ط یبا شرا  یخوببهطبیعی    ی(. زادآور  

شرا  یطی مح و  شده  به  طی سازگار  را    ی خوبنامساعد 

م نهاکی تحمل  در  و    ی درخت  آشکوب  به  لیتبد   تیند 

بهVacek et al., 2010)  شودیم احیا،    طورکلی(. 

ناپذیری  طور اجتنابهای جنگلی بهتوسعه و آیندة توده

ها بستگی آن  طبیعی  زادآوریبه وضعیت کمی و کیفی  

استمرار   صورت  در  و  مستمر  زادآوریدارد  تولید   ،

  یر منظور در س  بدین   یعتجنگل محقق خواهد شد. طب

خود،  توال احیاء  برای  و  و   یداتتمه  یسر   یکاز  ی 

م  یعیطب  یها محافظ ا  یکیکند.  یاستفاده    ین از 

گونه  یگروه  یعی،طب  یها محافظ را    یاهیگ  یها از 

م بهیشامل  که  گشود  )  یاهانعنوان   Nurseپرستار 

plantsم شناخته  اول  شوند.ی(  مراحل    ة چرخ   هیدر 

طبیعیزادآور چوبیگونه  ی  به  های  جنگل،  شدت  در 

ت    پوشش تاج  وجود  عدم  ایو    وجود  ریثأتحت 

ها( قرار  ها و درختچهبوته  ژهیو)به  یی بال   یها آشکوب

آنتاج  رای زدارند؛   ت یها م پوشش  -لیتسه  راتیثأتواند 

در   چوبی  یهاگونه  یهادر استقرار نهال  یمهم  یکنندگ

باشد  داشته  –Callaway, 1995; Rodriguez)  جنگل 

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

عنوان  به  ،هانهال   بر  بالغ  گیاهان  مثبت  تأثیرات  نیا

م  اهانیگ  تأثیرات شناخته  دروشوندی پرستار    اقع . 

گونه  اهانیگ به    ط یکه شرا  شودیماطالق    ییهاپرستار 

برا را  رشد    یزنجوانه  ی مطلوب  استقرار،  و  بذر، 

گونهعیطب  یزادآور دیگر  و  خود  جنگلی ی    های 

(Target plants ز در  متاج  ری(  فراهم  -یپوشش خود 

یی  سخت آب و هوا  یطشرا  در مقابلها  از آنآورند و  

)کاهش تابش نور خورشید، کاهش دما، کاهش تبخیر،  

غیره( و  آلی  مواد  افزایش  خاک،  رطوبت  و    افزایش 

از   جلوگیری  و   وسیلهبهشدن  چراهمچنین  وحوش 

 ,.Damizadeh et al)  کنند ی م  محافظت   ی اهل  یها دام

مح  یشتربها  اثر  ینا  (. 2009   عوامل   که  هایییطدر 

-می  محدود  را  گیاهان  عملکرد   گیاهخواری  یا  غیرزنده

در  کند، مثال  نیمه  مناطق   برای  و  خشک  خشک 

(Flores and Jurado, 2003) بیشتر   .است  دمشهو  

بوته رویشی  فرم  دارای  پرستار  درختچهگیاهان  ای  ای، 

و   هستند  علفی  موارد  برخی  در  گونه  اغلبو  ها  این 

اندام به  خار  مجهز  یا  تیغ    ة هم  البتههستند.  گیاهی 

مثبت  پرستار،  یهاگونه از    حفاظت  و  استقراردر    یاثر 

برخ  ؛ندارندها  یزادآور آن  ی بلکه  ااز  در    ند یفرآ  ن یها 

ایم  یحت  گرید  یبرخ  و  بوده  ریثأت یب با    جاد یتوانند 

  ی زادآور  شیاستقرار و رو  یبرا  یمنف  راتیثتأ  رقابت،

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

  پژوهشگران ی،  جنگل  هایگونه  بین  تعامالت  با  ارتباط

  مانند   یمنف  یها برهمکنش  یرو  را  دی تأک  نیشتریب  ابتدا

آللوپاTofts and Silvertown, 2002)  رقابت و  ی  ت ( 

(Rice, 1984در گ  (  ام    یاهیجوامع  سال داشتند،    های ا 

  در   لیتسه  مانند  مثبت  یها کنشبرهم  تیاهم  ر،یاخ

 ,.Callaway et al) است  دهی رس  اثبات  به  یاهی گ  جوامع

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

نقش    -انجام  هایپژوهش و  مثبت  تأثیرات  به  شده 

)گونه چوج  مانند  پرستار  مختلف   Salvadoraهای 

persica هرمزگان استان  در  و  ایران  کشور  در   )  

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

 Vanderbergheدر مناطق کوهستانی کشور سوییس )

et al., 2009  گونة و   )Lupinus elegans    در

 Blanco-Garcia etهای معتدله کشور مکزیک )جنگل

al., 2011های هدف اشاره  ( در استقرار زادآوری گونه

دلیل کوهستانی بودن، های زاگرس بهجنگل  شده است.

توان   فاقد  ضعیف،  گیاهی  پوشش  و  خاک  تخریب 
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جنگل زمره  در  و  بوده  بال  قرار  تولیدی  حمایتی  های 

ها جایگاه چندان مهمی از  اند. هرچند این جنگلگرفته

دلیل نقش مهمی  نظر تولید چوب صنعتی ندارند، اما به

منطقه   اکولوژیک  تعادل  و  خاک  و  آب  تنظیم  در  که 

بایستی مورد توجه و ارزیابی دقیق کمی و کیفی    دارند،

(. عواملی  Modaberi and Mirzaei, 2017قرار گیرند )

فقر   دام،  مفرط  چرای  رویشگاه،  ضعف  چون 

برداشتجنگل سوزی  های سنتی چوب، آتشنشینان و 

شوند  های زاگرس میو ریزگردها سبب تخریب جنگل

عد  زیرآشکوب،  در  زراعت  مانند  نیز  عواملی  م  و 

ها در گسترش پدیده  زادآوری درختان، آفات و بیماری

 Mahmoudi)خشکیدگی درختان نقش اساسی دارند  

et al., 2021.)  سبب عوامل  ساختار    ییر تغ  این  در 

کاهشپوششتاج   یانبوهکاهش  جنگل،   توده    ،  تراکم 

  شوند. می  یمنجر به کاهش زادآور  مجموع  در  و  جنگل

پژوهش  طوربه روکلی  اندکی  گی  های    یاهان نقش 

زادآور از  حفاظت  در  همچنین و    یعیطب  یپرستار 

هم گونه  زیستیروابط  طبیعی  هدف  زادآوری  های 

جنگل)زادآوری در  پرستار  گیاهان  و  ایران  ها(  های 

  ، پژوهش  این   انجام  از  هدف  ین،بنابراانجام شده است.  

  ی پرستار در حفاظت از زادآور  یها نقش گونه  یبررس

  است،   یزاگرس جنوب  یها جنگل   از  بخشی  یعی درطب

به وزگ  جنگل    بالی   ای گونه تنوع بودن  رادا یلدلکه 

پژوهش منطقه عنوانبه چوبی  گیاهان  انتخاب  مورد 

این    تواندمی   پژوهش  شد. این احیای  برای  گامی مهم 

 . باشد هاجنگل

 ها مواد و روش

 مورد پژوهش منطقهمشخصات 

 وزگ  منطقه آبخیز ةحوز از شیبخ پژوهش مورد ةنطق م

رقی  ش جنوبی  کیلومتر ۱5 در فاصلةاست. این منطقه  

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

طول  جغرافیایی  بین    56°۳9′74″تا    56° ۳6′2۱″های 

جغرافیایی   عرض  و  تا    ۳۳° 77′۱49″شرقی 

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

دارد.    2۱50تا    2۱۳0ارتفاع   قرار  دریا  سطح  از  متر 

آن   حداکثر  و  درصد  دو  آن  شیب  درصد    50حداقل 

است.   غربی  شمال  جغرافیایی  جهت  دارای  و  است 

  مناطق زاگرس از نوع رژیم بارندگی منطقه مانند دیگر  

تا    پنجی  خشک  ای و در نتیجه دارای یک دورهمدیترانه

اوایل    هشت از  که  است  پایان  اردیبهشتماهه   تا 

دارد  ماهآبان ادامه  آذرماه  تا  گاهی  بارندگی  .  و  متوسط 

از استفاده  با  ایستگاه  سال  ۳8اطالعات    سالنه  ة 

یاسوج   دمای  میلی  5/796سینوپتیک  میانگین  و  متر 

 گراد است.درجة سانتی ۱4/ 5سالیانه 

 هادادهآوری جمع

، ابتدا موقعیت منطقة مورد نظر  پژوهشبرای انجام این  

عکس از  استفاده  شد.با  مشخص  هوایی    از   پس های 

جنگل منطقه  یگردشانجام    با   اینمونه  قطعه  ،از 

مساحت حدود شش هکتار که نمایندة مناسبی از تودة 

به بود،  پژوهش  مورد  هدف  جنگلی  منطقة  عنوان 

ن اجرا شد.  قبل  انتخاب و آماربرداری صددرصد در آ

بر اساس بازدیدهای اولیه و کسب نتایج    از این مرحله،

بر اساس مشاهدات بصری،   به    سهتجربی  فرم مربوط 

هدفگونه پرستار،  شاهد،   های  منطقة  در  زادآوری  و 

های موجود، از  طراحی و ثبت اطالعات بر اساس فرم 

 . انجام شد ۱۳98اواسط شهریور تا اواسط مهرماه 

آسان  برای  اجرای  و  اشتباهات  از  تر  جلوگیری 

همراه،   تیم  و  آماربردار  توسط  صددرصد  آماربرداری 

به شده  مشخص  جنگلی  منطقة  نوارهایی  کل  صورت 

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

و   آماربردار شد  گرفت.  یمورد  قرار  سپس    صددرصد 

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

از  گونه کدام  هر  فراوانی  هدف،  و  پرستار  چوبی  های 
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 . شدهایی که از قبل تهیه شده بودند، ثبت  ها در فرمآن 

این،   بر  شاهد    ةمطالع  برایعالوه  تیمار  در  زادآوری 

تاج از  مقایس)خارج  و  پرستار(  گیاهان  با    ةپوشش  آن 

در   پرستار  زادآوری  نواری،  تیمار  متر  از  استفاده  با 

متر از    80  ةو فاصل  20، عرض  ۱75چهار نوار به طول  

به  عرض  -منظمصورت  یکدیگر  امتداد  در  تصادفی 

)بدون    پژوهش مورد    ةمنطق  باز  فضای  در  شد.  پیاده 

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

آن  زادآوری ارتفاع  فرم  و  در  گونه  تفکیک  به  ها 

ثبت   مربوطه    پژوهش این  در    .شدآماربرداری 

کمگونه قطر  با  از  هایی  بهسانتی   5/7تر  عنوان  متر 

در )زادآوری  شد  گرفته  (.  Darabi et al., 2016نظر 

به در لزم  پرستار  و  شاهد  تیمار  دو  هر  که  است  ذکر 

شرایط   دارای  و  بوده  یکدیگر  فیزیوگرافی  مجاورت 

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

 یکسانی بودند. 
 

 
 در استان کهگیلویه و بویراحمد پژوهشموقعیت منطقة مورد  -۱شکل 

Figure 1. Location of the study area in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province 

 

 سازی مساحتیکسان

مشخص شد که وسعت نواحی دارای    پژوهشاین  در  

)فضای  گونه شاهد  نواحی  با  مقایسه  در  پرستار  های 

باز( با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، مقایسه فراوانی  

مساحتزادآوری در  نتیجهها  مختلف،  گیری  های 

نمی نشان  ما  به  را  نتیجه  درستی  در    رای بدهد. 

ستار و  ها در دو تیمار پرسازی فراوانی زادآورییکسان

و   شد  تبدیل  هکتار  به  تیمار  دو  هر  مساحت  شاهد، 

زادآوریبه فراوانی  ترتیب  تیمار این  دو  هر  در  ها 

 . شدپرستار و شاهد در مساحت یکسانی محاسبه 
 ها وتحلیل دادهتجزیه

ا از  وارد   زادآوری  یهاداده  ،میدانی  اتی عمل  نجامبعد 

صفحنرم  و    رایب  .شد  Excel  گسترده  ة افزار  تجزیه 

  برای   و    SPSS(Version 22)  افزار ها از نرمتحلیل داده

افزار نرم  از  نمودارها  شد.    Excel(2016)رسم    استفاده 

ها با استفاده از آزمون کلموگروف بودن دادهابتدا نرمال 

گرفت.   قرار  بررسی  مورد  ادامه  اسمیرنوف    برای در 

ها در دو تیمار پرستار و شاهد  مقایسه فراوانی زادآوری

آزمون   شد.  وابستهغیر  T-student  از  برای   استفاده 

مکانی    تعیین با  فرمهمبستگی  پرستاری  مختلف  های 

هدفگونه و )زادآوری  های  کای  مربع  آزمون  از  ها( 

استفاده شدCrosstabs)  2×2  توافقی  هایول جد در  .  ( 

داری مقدار آزمون مربع کای کمتر از  هر مورد که معنی

اطمینان    0۱/0 با  پس  است،  می   99شده  توان درصد 

پرستاری   فرم  یعنی  کرد؛  تأیید  را  مخالف صفر  فرض 

با گون برای    هدف همبستگی دارد.  ةموجود،  همچنین، 
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آن همبستگی  شدت  )محاسبه  فی  ضریب  از  ( ψها 

شد.   روشاستفاده  متغ  زیآنال  ی هااز    ی برا  رهیچند 

گونه  یابیارز پرستار اثر  گونه بر    های  های  زادآوری 

بگردیداستفاده  هدف   ابتدا    اینه.  انجام منظور    ز ی آنال  با 

کمتر از    انیگراد( طول  DCAشده )یر گیقوس  یق یتطب

ب گونههسه  اثر  تعیین  برای  نتیجه  در  آمد.  های  دست 

گونه زادآوری  بر  آنالیز  پرستار  از  هدف    RDAهای 

نرم افزار    5/4  ةبا استفاده از نسخ  این آنالیز  استفاده شد.

CANOCO  .انجام شد 

 نتایج 

 مختلف پرستاری  هایشکل

این   که  پژوهش نتایج  داد  منطق  نشان  کل  مورد    ة در 

شد    ةگون  ۱4تعداد  ،  پژوهش شناسایی  پرستار  چوبی 

تعداد   در مساحت شش هکتار،  (. در مجموع۱)جدول 

تعداد    42۳ بیشترین  که  شد  ثبت  پرستار  گیاه  اصله 

گالبی  و  ارژن  خاردار  گونة  دو  به  بهمتعلق  -وحشی 

ی  هااصله و کمترین تعداد به گونه  77و    ۱95ترتیب با  

و  زالزالک، گ رز وحشی  ایرانی،  بلوط  ون، شیرخشت، 

بهگیالس با  وحشی  اصله    5و    4،  4،  ۳،  ۳،  ۱ترتیب 

های پرستار با تعلق داشت. عالوه بر این، حضور سنگ

قابل توجه بود.   پژوهشمورد    عدد در منطقه  78تعداد  

  54ای با فراوانی  های درختچهنتایج نشان داد که گونه

بین در  را  حضور  بیشترین  مختلف  فرم  درصد  های 

 (.  ۱پرستاری داشتند )جدول 

 

 پژوهش مورد منطقةشده در پرستاری شناساییهای مختلف فرم -۱ جدول
Table 1. Different forms of nursing identified in the study area 

 فارسی  نام
Persian name 

 نام علمی
Scientific name 

 خانواده
Family 

 رویشی  فرم
Life form 

 تعداد 
Number 

فراوانی  درصد  
Frequency 

percentage 

 ارژن 
Wild almond 

Amygdalus lycioides Spach. Rosaceae 
 ای درختچه

Shrub 
195 38.9 

 وحشی گالبی
Wild pear 

Pyrus glabra Boiss. Rosaceae 
 درختی
Tree 

77 15.4 

 شن
Woodbine 

Lonicera nummularifolia 

Jaub. & Spach 
Caprifoliaceae 

 ای درختچه
Shrub 

34 6.8 

 دافنه
Mezereon 

Daphne mucronata Royle. Thymelaceae 
 ای درختچه

Shrub 
28 5.6 

 میرحسن  کاله
Prickly thrift 

Acantholimon flexuosum 

Boiss. & Hausskn. 
Plumbaginaceae 

 ای بوته
Bush 

20 4 

 گنجشکزبان
Ash 

Fraxinus rotundifolia Mill. Oleaceae 
 درختی
Tree 

19 3.8 

 کیکم 
Maple 

Acer cinerascens Boiss. Aceraceae 
 درختی
Tree 

19 3.8 

 بنه
Mount Atlas 

pistache 

Pistacia atlantica Desf. Anacardiaceae 
 درختی
Tree 

11 2.2 

 وحشی گیالس
Plum tree 

Prunus Sp. Rosaceae 
 ای درختچه

Shrub 
5 1 

 وحشی  رز
Dog rose 

Rosa canina L. Rosaceae 
 ای درختچه

Shrub 
4 0.8 
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 .۱ جدولادامة 
Continued table 1. 

 فارسی  نام
Persian name 

 نام علمی
Scientific name 

 خانواده
Family 

 رویشی  فرم
Life form 

 تعداد 
Number 

فراوانی  درصد  
Frequency 

percentage 

 ایرانی  بلوط
Oak manna tree 

Quercus brantii lindl. Fagaceae 
 درختی
Tree 

4 0.8 

 شیرخشت 
Cotoneaster 

Cotoneaster morulus Pojark. Rosaceae 
 ای درختچه

Shrub 
3 0.6 

 گون
Locoweed 

Astragalus Spp. Papilionaceae 
 ای بوته

Bush 
3 0.6 

 زالزالک 
Hawthorn 

Cratagus azarolus L. Rosaceae 
 درختی
Tree 

1 0.6 

 سنگ 
Stone 

-   78 15.6 

 

و   دو تیمار پرستار  در  های هدفگونه  زادآوری  فراوانی

 شاهد

زادآوری گونه تعداد  درختچه های  و  درختی  ای  های 

تاج زیر  در  سنگواقع  و  پرستار  گیاهان  ها  پوشش 

  ، اصله زادآوری ثبت شد  9۱2شد. در مجموع  شمارش  

، آورده 2  ها در شکلفراوانی هر یک از گونه  مقدارکه  

زادآوری فراوانی  بیشترین  است.   به  شده  متعلق  ها 

ترتیب با  وحشی و شن بههای دافنه، ارژن، گیالسگونه

 اصله است. ۱0۱و   ۱۳9،  ۱82، 288

 

 
 های هدف در زیر تاج پوشش گیاهان پرستار گونه فراوانی زادآوری -2شکل 

Figure 2. Regeneration frequency of target species under the canopy of nurse plants 

 

های چوبی )هدف( واقع  های گونهتعداد زادآوری

انی هر  فراو  مقداردر منطقة شاهد نیز شمارش شد که  

، آمده است. در این منطقه،  ۳ها در شکل  یک از گونه

ها و ها را نونهال بیشترین درصد فراوانی زادآوری گونه
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به نهال  دافنه  و  ارژن  با  های  اصله    42و    842ترتیب 

داده واقع  تشکیل  در  گونه  99اند.  کل  از  های  درصد 

گونه شمارش  دو  این  به  متعلق  شاهد،  تیمار  در  شده 

 است.بوده 
 

 
 در تیمار شاهد های هدفی گونههافراوانی زادآوری -۳ شکل

Figure 3. Regeneration frequency of target plants in control treatment 
 

یکسان از  و  بعد  شاهد  نواحی  مساحت  سازی 

از گونه  زادآوری  فراوانی  ،پرستار اساس  هر یک  بر  ها 

مشخص  تعیین شد. بر این اساس    (هکتارواحد سطح )

زادآوریشد   فراوانی    استثناء به    چوبیهای  گونه  که 

تر بود بیشارژن، در تیمار پرستار نسبت به شاهد    ةگون

 . (4 )شکل

 

 
 هکتار  در تیمار پرستار و شاهدها در فراوانی زادآوری -4 شکل

Figure 4. Regeneration frequency in nurse and control treatments (ha) 
 

آزمون   فراوانی   tنتایج  های  گونه  زادآوری  مستقل 

داد نشان  هکتار(  )در  و    که چوبی  پرستار  تیمار  دو 

داری  با یکدیگر دارای اختالف معنی  نظرشاهد از این  

 (. 2درصد هستند )جدول  ۱در سطح  
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 در دو تیمار پرستار و شاهد  و مقایسه میانگین تعداد در هکتار زادآوری  مستقل tآزمون نتایج  -2جدول 
Table 2. Results of independent T-test and comparison of mean of regeneration (number per hectare) 

in nurse and control treatments 

داری معنی  

Significant 

 t مقدار

T value 

 شاهد 

Control 

 تیمار پرستار 

Nurse treatment 

 نام متغیر 

Variable name 

0.001** 4.73 1429 5561 
( تعداد زادآوری )هکتار  

Number of regeneration (ha) 

     Significant differences in 99%**                . درصد 99دار در سطح اطمینان معنی ** 

  

 

)گونهزادآوری  همزیستی فرمها  با  هدف(  های های 

 مختلف پرستاری 

به  پژوهشنتایج   که  داد  فرمنشان  پرستار  ترتیب  های 

گالبی سنگارژن،  و  فراوانی  بیش ها  وحشی  ترین 

)گونهزادآوری جای  ها  خود  پناه  در  را  هدف(  های 

 .  (5)شکل  اندداده

 

 
 های هدف ی با زادآوری گونهپرستار های مختلفهمزیستی فرم -5 شکل

Figure 5. Coexistence of different forms of nursing with regeneration of target species 

 

 های هدفگونه با  پرستارهای گونه همبستگی مکانی  

فرم داد  نشان  گالبینتایج  و  ارژن  پرستار  وحشی  های 

زادآوریبیش فراوانی  جای  ترین  خود  پناه  در  را  ها 

)شکل  داده و    (.4اند  بین    مقدار مقایسه  همبستگی 

های پرستار  نشان داد که گونههای پرستار و هدف گونه

به وحشی  گالبی  و  با  ارژن  تحت    4و    8ترتیب  گونة 

بیشترین   و  دادند  نشان  همبستگی  خود  حمایت 

در  های چوبی داشتند.  تأثیرگذاری را بر زادآوری گونه

-های زیر تاجی ارژن با بیشتر زادآوریاین میان گونه 

داد.  پوشش خود همبستگی مکانی از نوع جاذبه نشان  

با زادآوریحاین درحالی است که گالبی و  تنها  -شی 

مثبت   مکانی  همبستگی  ارژن  و  وحشی  گیالس  های 

داری را  های پرستار همبستگی معنیگونه  دیگر  .داشت

گونه ندادند؛  با  نشان  خود  حمایت  تحت  هدف  های 

آنبه حضور  تصادف  عبارتی،  حسب  بر  یکدیگر  با  ها 

 بود. 
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 های هدفهای پرستار با گونههمبستگی مکانی گونه -۳ جدول
Table 3. Spatial correlation of nurse species with target species 

 گیاهان پرستار 
Nurse plants 

 گونه هدف 
Target plant 

 فراوانی
Frequency 

مربع کای  مقدار  
Chi-square 

value 

همبستگی جهت   
Correlation 

direction 

 ضریب همبستگی فی 
ψ Correlation 

coefficient 

 ارژن 
Wild almond 

 دافنه
Mezereon 

165 40.97** 
 مثبت

Positive 
0.21 

 شن
Woodbine 

55 6.8** 
 مثبت

Positive 
0.09 

 بلوط ایرانی 
Oak manna 

tree 
40 36.17** 

 مثبت
Positive 

0.2 

 وحشی گیالس
Plum tree 

38 13.5** 
 منفی

Negative 
-0.12 

 وحشی گالبی
Wild pear 

30 8.87** 
 مثبت

Positive 
0.1 

 بنه
Mount Atlas 

pistache 
29 87.16** 

 مثبت
Positive 

0.09 

 گنجشکزبان
Ash 

19 12.5** 
 مثبت

Positive 
0.12 

 گون
Locoweed 

2 0 
 عدم همبستگی 

No correlation 
* 

 کیکم 
Maple 

2 1.18 
 عدم همبستگی 

No correlation 
* 

 شیرخشت 
Cotoneaster 

1 10.57** 
 منفی

Negative 
-0.11 

وحشی گالبی  
Wild pear 

 دافنه

Mezereon 
50 0.02 

 عدم همبستگی 
No correlation 

× 

 ارژن 

Wild almond 
46 7.87** 

 مثبت
Positive 

0.09 

 وحشی گیالس

Plum tree 
36 6.56** 

 مثبت
Positive 

0.08 

 شن

Woodbine 
22 0.9 

 عدم همبستگی 
No correlation 

× 

 شیرخشت 

Cotoneaster 
4 0 

 عدم همبستگی 
No correlation 

× 

 کیکم 

Maple 
2 0 

 عدم همبستگی 
No correlation 

× 

 بنه

Mount Atlas 
1 7.27** 

 منفی
Negative 

-0.09 

 گنجشکزبان

Ash 
1 2.26 

 عدم همبستگی 
No correlation 

× 

 بلوط ایرانی 

Oak manna 
tree 

1 7.27** 
 منفی

Negative 
-0.09 
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)  نتایج افزونگی  داد  RDAآنالیز  نشان  نیز   )

های پرستار ارژن و گالبی وحشی روی زادآوری گونه

معنیگونه اثر  هدف  )های  داشتند  و     =۳/8Fدار 

00۱/0P=به گونه(.  زادآوری  که  هدف  طوری  های 

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

تحت   آنالیز  این  بعدی  دو  فضای  در  گنجشک  زبان 

گونه قرار تأثیر  وحشی  گالبی  و  ارژن  پرستار  های 

 (. 6گرفتند )شکل 

 

 
گیاهان پرستار ارژن و گالبی وحشی در منطقه مورد  به ( RDAچندمتغیره ) در آنالیزهای هدف زادآوری گونهپاسخ  -6ل شک

دو حرف اول نام علمی   هدفهای با مثلث نشان داده شده است. نام گونهارژن و گالبی وحشی( ) . گیاهان پرستارپژوهش

 (.۱)جدول  جنس و دو حرف اول نام گونه است 

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 

توالی جنگل، حضور درختچه به در  های  عنوان گونهها 

بوم شرایط  را  رویشگاهشناختی  پیشگام،  جنگلی  های 

زادآوری   پویایی  و  پایداری  استقرار،  به  و  کرده  بهتر 

(.  Yang et al., 2017) کنند درختان جنگلی کمک می

درختچهگونه  پژوهشاین  در   و های  درختی  ای، 

بهبوته با فراوانی  ای   4درصد و    26  ،درصد  54ترتیب 

فرمدرصد   بین  در  را  حضور  مختلف  بیشترین  های 

گونه بین  در  داشتند.  درختچهپرستاری  و های  ای 

گونه گالبیپرستار  و  ارژن  بههای  با  وحشی  ترتیب 

بیش  4/۱5و    99/۳8 به  درصد  را  فراوانی  ترین درصد 

ترتیب  های شن و دافنه به خود اختصاص دادند و گونه
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های  های بعدی قرار داشتند. گونهدر رتبه  6/5و    8/6با  

بدیگر   قبیل  از  زبانموجود  ایرانی،  گنجشک،  لوط 

گیالس شیرخشت،  بنه،  رز  کیکم،  زالزالک،  وحشی، 

گونه و  بوتهوحشی  کاله های  و  گون  شامل  ای 

های  درصد از کل گونه ۳0میرحسن، در مجموع حدود  

، در  پژوهشپرستار را شامل بودند. مطابق با نتایج این  

توسط   مروری  پژوهش   Filazzola and Lortieیک 

در ارتباط با    پژوهشسابقه    298بررسی    و با    (2014)

آن پرستار،  جغرافیایی،  گیاهان  ناحیه  اساس  بر  را  ها 

زیستی   شکل  و  اکولوژیکی  فرضیة  تسهیل،  مکانیزم 

میان  طبقه از  مجموع  در  کردند.  مختلف    9بندی  فرم 

درختچه گیاهان  در  پرستاری،  کل    46ای  از  درصد 

بهپژوهش شده،  انجام  پرستاهای  فرم  غالب  عنوان  ری 

پژوهش این  مثبت  معرفی شدند.  تسهیلی  اثر  بیانگر  ها 

های هدف در مناطق با  گیاهان پرستار بر زادآوری گونه

گیاهان  استرس درواقع  بود.  فراوان  غیرزیستی  های 

گونه مکانیزمپرستار  طریق  از  که  هستند  های  هایی 

 Brooker etرسانند )مختلف به دیگر گیاهان سود می

al., 2008و چند به  (  گیاهان  شامل  معمول  ساله  طور 

 ای هستند.ها، درختان و گیاهان بوتهمانند درختچه

نتایج   مورد    پژوهشطبق  منطقة  به    پژوهشدر 

تعداد   هکتار  شش  حدود  هدف    9۱2مساحت  گونة 

بیشترین  های پرستار ثبت شد.  )زادآوری( در پناه گونه

گونه  زادآوری به  پرستار  تیمار  ارژن،  در  دافنه،  های 

بهگیالس شن  و  با  وحشی  و    ۱۳9،  ۱82،  288ترتیب 

  تعلق داشت. این درحالی است که زادآوری اصله    ۱0۱

گالبیگونه بنه،  ایرانی،  بلوط  زبانهای  و  -وحشی 

بهگنجشک در زیرآشکوب گونه  نیز  مقدار  های پرستار 

توجه در    قابل  اما  شدند.  بهمشاهده  باز  از  فضای  غیر 

  94ترتیب با فراوانی  های ارژن و دافنه بهگونه  زادآوری

گونه  5و   دیگر  زادآوری  بهدرصد،  مشاهده  ها  ندرت 

داد  نشان  نتایج  زادآوری  شد. همچنین  -گونه  فراوانی 

درختچه و  درختی  مختلف  بههای    ة گون   استثناءای 

ی  فضا نسبت به    های پرستارزیرآشکوب گونهارژن، در  

این مطلب گویای  .  بالتر بود  قابل توجهی   مقدار به  باز

به که  است  عوامل  این  دیگر  و  دام  شدید  چرای  دلیل 

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

-ویژه گونهای بههای درختی و درختچهزادآوری گونه

زبان ایرانی،  بلوط  بنه،  مانند  خار  بدون  گنجشک،  های 

-های پرستار وابستهحضور گونهکیکم و شیرخشت به  

در واقع گیاهان پرستار با مقاومت در برابر چرای  اند.  

جست ریشه،  مقاوم  و  گسترده  شبکه  داشتن  دهی  دام، 

پوشش، سبب حفظ و تثبیت خاک  فراوان و توسعه تاج

شوند و شرایط را برای حضور  و حمایت از نهالها می

میگونه فراهم  دیگر  زمآورندهای  همین  در  ینه، . 

های نورپسندی مانند  نشان داد که حتی گونه  هاپژوهش

های ابتدایی رشد  بلوط و بنه برای استقرار نهال در سال 

ها در فضای  سایه نیاز دارند و استقرار آنبه شرایط نیم

تاج از  نیمهباز و خارج  مناطق  مانند  پوشش در  خشک 

به میزاگرس  انجام  )ندرت   Hosseini andشود 

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

گنجشک و کیکم با هایی مانند زبانرفت گونهانتظار می

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

در  گونه هستند،  توالی  مرحله  در  پیشگام  های 

سرعت استقرار یابند،  های باز و بدون درخت بهعرصه

به که  شد  مشاهده  مشاما  چرای  دلیل  مانند   کالتی 

کمبی خاک  دام،  فشردهرویه  و  غیره  عمق  این    و  در 

به   استقرار  برای  و  ندارند  را  استقرار  توانایی  مناطق 

قابل  فراوانی  همچنین،  هستند.  نیازمند  پرستار   گیاهان 

زادآوری گونهتوجه  درختچههای  )گونههای  های  ای 

گونه به  نسبت  تیمار  هدف(  دو  هر  در  درختی  های 

گونهپر که  است  دلیل  این  به  شاهد  و  های  ستار 

)بهدرختچه گونهای  دافنه(،  و  ارژن  های  خصوص 

شوند. همچنین  مادری غالب در این منطقه را شامل می
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بهدلیل دیگر آن می خاطر عدم چرای دام از این  تواند 

بهگونه خاردارها  غیردلیل  و  باشد.  بودن  خوشخوراکی 

این    یپژوهش  در با   Hosseini andوهشپژمشابه 

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

-و پناه درختچه  یردر ز  یبه استقرار قابل توجه زادآور

و   یتها در حماتوان به نقش مؤثر آنیها، م ها و بوته

 Fodor et   برد. همچنین در پژوهش  پیها  رشد نهال 

al. (2018)    غرب    مراتعدر شمال  و  غرب  مشجر 

  پرستار و    خاردار  یها درختچه  کهمشخص شد    یرومان

 ,Rosa canina, Crataegus monogyna)  مانند

Prunus spinose)  ی ها نهال   ،پرستار  عنوانبه  توانندیم  

)بلو دام   مقابل  در  را(  .Quercus sppط    چرای 

انجامکنند  محافظت پژوهش  در  درخت.  در  -شده 

جنوبی   گونهزارهای  که  شد  گزارش  نیز  های  البرز 

جست قدرت  با  نسترن  و  زرشک  زیاد  خاردار  دهی 

کنند  های پیشرو و پرستار ایفای نقش میعنوان گونهبه

(Ravanbakhsh et al., 2010 .) 

سازی مساحت تیمارهای پرستار و  پس از یکسان 

زادآوری فراوانی  که  شد  مشخص  تیمار  شاهد  در  ها 

ری بیشتر از تیمار شاهد )فضای  گیطور چشمپرستار به

 Torroba-Balmori،  پژوهشمطابق با نتایج  باز( است.  

et al. (2015)   بازسازبه با    یها جنگل  یمنظور  بلوط 

درختچه از    پرستار   اهانی گ  عنوانبه  یبوم  ی هااستفاده 

دورة   نیپس از اول  که   افتندیدر  ای در معادن شمال اسپان

تابستانه بقاخشکی  گونهنونهال   ی ،  پناه  در    ی ها ها 

فضاها  به  نسبت  آن  یپرستار  اطراف    درصد   70ها  باز 

است.    شیافزا نیز   پژوهش  درداشته  دیگری    مشابه 

 Porlieria)  ایدرختچه  گونة  ی پرستار  اثرهای

chilensis  )ةبوت   استقرار  بر   (Flourensia thurifera  )

. گرفتقرار    یابیمورد ارز  شیلی  Fray Jorge  پارک  در

 رشد   و  استقرار   آمده،دستبه  نتایج   طبق   بر

 F. thurifera  پوششتاج  زیر  در  P. chilensis   در  

  ، بودند  کرده  رشد  باز   فضای  در   که  گیاهانی  با  مقایسه 

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

در   بررسی  مورد  مباحث  دیگر    پژوهش این  از 

گونه جفت  همبستگی  روابط  است.بررسی  از    ای 

می گیاهان  بین  همبستگی  مکانی  برای  الگوی  توان 

مناسب  گونهتعیین  استفاده  ترین  هدف  و  پرستار  های 

( بهArroyo et al., 2003کرد  برهم  (.  نوع  کلی  طور 

کنش بین گیاهان بر ساختار مکانی جوامع گیاهی تأثیر  

به نت   طوریگذار است،  اگر  برهم کنش تسهیل  که  یجه 

برهم   در  اگر  ولی  مثبت  گیاهان  بین  همبستگی  باشد 

آن بین  همبستگی  باشد  غالب  رقابت  منفی کنش  ها 

( پرستار  گونه (.  Callaway et al., 2002است  های 

این  شناسایی در  با    پژوهش شده  را  همبستگی متفاوتی 

گونه گونه دادند.  نشان  زیراشکوب  در  هدف    های 

خود   حمایت  تحت  هدف  گونة  با شش  ارژن  پرستار 

تاج زیرا  داد.  نشان  مثبت  مکانی  پوشش  همبستگی 

از طرفی  متراکم، شاخه ارژن  گونه  بودن  خاردار  و  زاد 

می تسهیل(  )اثر  خاک  رطوبت  حفظ  از  سبب  و  شود 

طرف دیگر سبب نفوذ نور کمتر به زیراشکوب و بروز  

برای است برای نور(  نهال اثر منفی )رقابت  ها  قرار اولیه 

های  بررسی شود.و همچنین جلوگیری از چرای دام می

ها و  دیگر نیز نشان داد که اثر تسهیل بوتهپژوهشگران  

تاجدرختچه اندازه  قبیل  از  عواملی  به  و  ها  پوشش 

دارد   بستگی  پوشش  تاج  مورفولوژیکی  ساختار 

(Gomez-Aparacio et al., 2004  .) 

 گیری کلی نتیجه 

پژوهش  یافته این  در بههای  که  داد  نشان  کلی  طور 

برنامه  یافته زاگرس،مناطق تخریب های جنگلکاری  در 

می جنگل  احیاء  گونهو  از  ارژن،  توان  مانند  هایی 

به گالبی  دافنه  گونهوحشی و  آهنگ در های پیشعنوان 

مناطق بدون پوشش و یا با تاج پوشش کم استفاده کرد  

ا سال  چندین  گذشت  از  پس  کاشت  و  به  قدام 
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گونهگونه دیگر  و  بنه،  بلوط،  مانند  اطراف  هایی  در  ها 

کرد.آن اقدام  گونه  ها  که  مناطقی  در  های  همچنین 

مناسب   پوشش  تاج  دارای  و  دارند  حضور  پرستار 

می گونههستند  نهال  یا  بذر  کاشت  به  اقدام  هایی  توان 

بلوط   کیکم،  زبان گنجشک، گالبی وحشی،  بنه،  چون 

 شدت نیازمند پرستار و و شیرخشت که بهایرانی، شن  

 . حفاظ هستند کرد
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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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