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 چكيده 
و حيات طبيعي جديت در فرآيند جنگلكاري مصنوعي و يا كمك به تجديد تالش و تخريب جنگلها فزاينده وند با توجه به ر

 يكي از .عنوان يك راهكار عملي به منظور حفظ اين ميراث گرانقدر مدنظر قرار گيرد تواند به ميغني سازي جنگلهاي موجود 
هاي بومي به منظور احياء و غني سازي جنگلها يكي از  استفاده از گونهكه وسيعترين مناطق رويشي كشور منطقه زاگرس است 

موجود هاي   يكي از مناسبترين گونه.آيد ميشمار   روشها جهت افزايش سطح كمي و كيفي اين جنگلها بهپايدارترين و مناسبترين
ر اين د.  است(.Amygdalus scoparia Spach)كوهيويژه بادام ه  ب،به منظور احياي مناطق تخريب يافته استفاده از انواع بادام

  اصله50 شمالي و دامنهاصله نهال در  50، تعداد مي رويش اين گونههاي ك اثر جهات جغرافيايي بر مؤلفهبررسي جهت تحقيق 
،  قطر يقه، ارتفاع و صفات كمي نظيرشدبختياري انتخاب  و  چهارمحالدر ايستگاه جنگلكاري ميشان استان  جنوبي دامنه در ديگر

 سال  20 مذكور در طي صفات ضمن بررسي ميانگينسپس .  اندازه گيري و ثبت گرديدها  پايه و تعداد جست پوششقطر تاج
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه .  نيز اندازه گيري و تعيين گرديدها مؤلفه و همبستگي بين اين هپس از كاشت، رابط

اين تفاوت از نظر آماري در . باشد ميجنوبي  شمالي بيشتر از دامنه ميانگين صفات ارتفاع، قطر يقه و قطر تاج پوشش در دامنه
 به منظورمديران جنگل را تواند  مينتايج حاصل از اين تحقيق . دار گرديد  معنيبراي كليه صفات كامالً درصد   يكسطح

  .راهنمايي نمايدويژه در مناطق تخريب يافته  به ،اين گونهموفق جنگلكاري 
  

  .، استان چهارمحال و بختياريجهت جغرافيايي بادام كوهي، جنگلكاري، :كليديهاي  واژه

 
  مقدمه

 روند تخريب برابريكي از ابزارهاي مفيد و مناسب در 
جنگلها، اهتمام و جديت در فرآيند جنگلكاري مصنوعي و 

متأسفانه در . يا كمك به تجديد حيات طبيعي است
به مراتب سريعتر سالهاي گذشته روند تخريب جنگلها 

كه اين امر باعث تخريب كمي و كيفي  طوري بهگرديده، 
آمار چنانچه بر اساس ن گرديده است، جنگلهاي جها

 ميليون هكتار از 11 ساليانه FAOارايه شده توسط رسمي 
 در اين ميان توجه .گردند ميجنگلهاي جهان تخريب 

جدي به احياي مناطق تخريب يافته و يا حتي غني سازي 
جنگلهاي موجود يكي از راهكارهاي مقابله با فرآيند 

 مورددر اين . آيد ميشمار  كمي و كيفي بهتخريب 
كشورهاي توسعه يافته تقريباً موفق به مهار سرعت 

و در كنار آن با افزايش اند   شدهيشانتخريب جنگلها
 ساليانه موفق ،عمليات جنگلكاري در مناطق تخريب يافته

در حال  ولي در مناطق ،گردند ميبه افزايش سطح جنگلها 
  استوارونهاين موضوع متفاوت و توسعه 

)Anonymous, 2003( در كشور ايران يكي از وسيعترين 
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 ميليون پنجمناطق رويشي كشور منطقه زاگرس است و با 
از كل جنگلهاي % 40هكتار جنگل تقريباً وسعتي معادل

ثاقب طالبي و (كشور را به خود اختصاص داده است 
هاي  روند رو به رشد تخريب عرصه .)1383 ،همكاران

شديد اكوسيستم جنگلي جنگلي در اين منطقه و تخريب 
آن كه در تحقيقات اخير كامالً به اثبات رسيده است، 
حكايت از حساسيت بيش از پيش و دقت و توجه به 

 مديريت و ارائه رهكارهاي مناسب به منظور احياي ةنحو
 و جهانبازي( مناطق تخريب يافته اين جنگلها دارد

  ).1383 همكاران،
بومي به منظور احياء هاي  در اين ميان استفاده از گونه

سازي جنگلها يكي از پايدارترين و مناسبترين  و غني
روشها جهت افزايش سطوح كمي و كيفي اين جنگلها 

ي نظير يها توان با استفاده از گونه ميآيد كه  ميشمار  به
. بلوط، بنه، انواع بادام، زالزلك اقدام به جنگلكاري نمود

ويژه پروژه جنگلكاري  هاقدامات و فعاليتهاي انجام گرفته ب
 نشان داده چهارمحال و بختياريدر مناطق جنگلي استان 

 اكوسيستم هاي مؤلفهاست كه به دليل تخريب شديد 
هاي  جنگلي استان، در حال حاضر امكان استفاده از گونه

ت و تجربيات اخير حكايت از عدم يسدرختي فراهم ن
اي ه استقرار و يا استقرار ضعيف جنگلكاري با گونه

ين درختان جنگلي ي در اين ميان رويش پا.درختي دارد
كه براساس   به نحوي،بر علت باشدمزيد تواند  ميزاگرس 

 5حدود بلوط ايراني  انهتحقيقات اخير رويش قطري سالي
). 1380،  و همكارانجهانبازي(ميليمتر گزارش شده است 

كه بتوانند نقش اي  درختچههاي  استفاده از گونهبنابراين 
تخريب يافته جنگلهاي هاي  آهنگ را در عرصه پيش

 در حال حاضر تنها راهكار موجود ،زاگرس داشته باشد
موجود به منظور احياي هاي  يكي از مناسبترين گونه. است

ويژه بادام  همناطق تخريب يافته استفاده از انواع بادام ب
بادامك، بادام كوهي و يا هاي  اين گونه با نام.  استكوهي

است به ارتفاع اي  درختچه. شود ميام اسكوپاريا شناخته باد
. شود مي متر كه از قاعده منشعب و پرشاخه ششحداكثر 

اي  و راست و برگهاي استوانهاي  تركههاي  داراي شاخه
 شوند ميسبز رنگي است كه بيشتر در فصل بهار ديده 

هاي  با توجه به اينكه آثار و بقاياي بادام). 1373 ثابتي،(
مشاهده  زاگرسهاي  درو و وحشي در دامنه كوهخو
شود و سابقه تاريخي آن به دوران چهارم زمين شناسي  مي

شناس موطن  شود، دانشمندان گياه ميمربوط ) ميوسن(
 الواني نژاد،(دهند  اصلي درخت بادام را به ايران نسبت مي

جنس بادام به علت دارا بودن خواص هاي  گونه ).1378
و خوراكي از لحاظ اقتصادي حائز اهميت ي، صنعتي يدارو
در تحقيقي ضمن بررسي ) 1368(مظلومي  .دنباش مي

امكان   A. scoparia مشخصات بادام وحشي گونه
وري از اين گونه را به عنوان يك منبع روغن جديد  بهره

بادام اسكوپاريا مساحت . مورد مطالعه قرار داده است
مله استان فارس نسبتاً زيادي از جنگلهاي زاگرس از ج

كرمانشاه، چهارمحال و ،  خوزستان،)كازرون، فيروزآباد(
بختياري، بلوچستان، خراسان و ارتفاعات مركزي اصفهان 

). 1383 مظفريان،(و يزد را به خود اختصاص داده است 
امكان رويش و وجود اين گونه در بسياري از نقاط كشور 

 درصد 80خشك و نيمه خشك كه بيش از ويژه مناطق  به
 و اكوسيستم از مساحت كشور را به خود اختصاص داده

ي به شدت حساس و يزا آن در مقابل پديده بيابان
بادام .  داراي اهميت بسيار زيادي استباشد، ميپذير  آسيب
صورت خالص و يا همراه با ساير  ه از نظر پراكنش بكوهي
ها در منطقه ايران و توراني در فرمهاي درختي و  گونه
بيشتر جهات ها  اين درختچه. وجود دارداي  چهدرخت

ي جنوب، جنوب شرقي و شرقي را ترجيح يجغرافيا
 يدر بررسي اكولوژيك). 1378 الواني نژاد،( دنده مي

  طبيعي بادام در استان كرمان،هاي  جوامع گياهي گونه
، مشخص گرديد كه گونه )1374 (نژاد پاريزي ايران توسط

A. scoparia  كنش را در استان كرمان داشته بيشترين پرا
اين گونه در اغلب مناطق كوهستاني و تپه ماهوري . است

 با درجات انبوهي و فرم حياتي مختلف ديده  اين استان،
اي تحت عنوان  مطالعه، 1359نوبندگاني در سال . شود مي
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  اثر رژيم آبياري و ميزان نمك برروي رشد، تغذيه 
 ,A. scoparia)  و فيزيولوژي دو نوع بادام وحشي

 A. eleagnifolia) انجام داده است و هيبريد بين آنها .
باشد كه  ميله أنتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از اين مس

مقاوم شوري و كم آبي در برابر دليل اينكه  هاين گياهان ب
عنوان پايه پيوند براي بادام خوراكي  هتوانند ب  مي،هستند

تحقيقات گوناگون بر اين . )1359نوبندگاني، (بكار روند 
شرايط رويش در دليل تفاوت در كه بهاند  نكته تاكيد داشته

 رويش و ، ميزان حضور،جنوبيهاي  دامنهو دامنه شمالي 
متفاوت در اين دو دامنه كامال در نتيجه درصد تاج پوشش 

بنايراين آگاهي  .)1383 جهانبازي و همكاران، (اهد بودخو
ونه در جهات اصلي شمالي و استقرار اين گاز وضعيت 

 كمي رويشي در اين دو هاي مؤلفهجنوبي و بررسي 
تر شدن  تواند مديران جنگل را در هرچه موفق ميجهت 

  .جنگلكاري با اين گونه راهنمايي نمايد

  

  

  مواد و روشها

  موقعيت محل اجراي تحقيق

 50اين تحقيق در ايستگاه جنگلكاري ميشان در
 كيلومتري غرب دودگان و كيلومتري شرق شهرستان لر

خليفه مركز بخش فالرد و در حاشيه روستاي  شهر مال
ي در حد ياين ايستگاه از نظر جغرافيا. ميشان انجام گرفت

  57/47 ″ تا  51° 12 ′ 71/21 ″ طول شرقيفاصل 
   تا 31°  18′  67/2″  و عرض شمالي °51  ′12
ت مساح. )1شكل  (   قرار گرفته است°31 18 ′ ″42/49

 با هدف 1364 هكتار است و در سال 64اين ايستگاه 
احياي منطقه كه به دليل مجاورت با دو روستاي ميشان 

هفت و در طي  گرديد ايجاد ،عليا و سفلي قرار گرفته بود
اي،   نظير بلوط، بنه، سرونقرهييسال فعاليت، گونه ها

 جنگلكاري كوهيين و بادام بسروناز، سروخمره اي، زر
در قطعه مورد مطالعه، ارتفاع از سطح . )2ل شك( گرديد
 درصد و شيب 27 متر، شيب دامنه شمالي 1935دريا 

  .باشد مي درصد 25دامنه جنوبي 

 
   محدوده منطقه مورد مطالعه-1 شكل
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   ايستگاه ميشانخصوصيات آب و هوايي

 روش دكتر كريميبر اساس منطقه مورد مطالعه اقليم 
 نيمه مرطوب گرم با ،اي ايرانپيشنهادي برعنوان روش  به

 ميانگين ساليانه درجه .شود ميزمستانهاي نيمه سرد ناميده 
ميانگين درجه  . درجه سانتيگراد است9/14حرارت 

 18حرارت در ماههاي ارديبهشت تا شهريور بيش از 
گرمترين ماه   درجه سانتيگراد،8/26تير ماه با  درجه بوده و

طلق درجه حرارت در حد اكثر م .گردد ميسال محسوب 
 درجه سانتيگراد 45 ساله براي اين اقليم 25يك دوره 

حداقل مطلق درجه حرارت در دوره  تعيين شده است و
 درجه در -15 در ايستگاه لردگان به عنوان مثال به ساله 25

طول فصل رشد در اين  .مقياس سانتيگراد نيز رسيده است
تا  ماه شروع و ماه است و از اواسط اسفند 8اقليم حدود 

ميانگين بارندگي ساليانه بين  .يابد اواسط آبان ماه ادامه مي
در مناطق كوهستاني اين  ير است وغ ميليمتر مت800 تا 400

 800ميزان بارندگي به بيش از  اقليم به دليل بارش برف،
    .)1367، نام بي( رسد  مينيزميليمتر 

  

  وضعيت پوشش درختي منطقه

 با فرم پرورشي  تيپ بلوطلباغپوشش درختي منطقه 
صورت تك پايه  ههمراه كه بهاي  شاخه زاد بوده و از گونه

توان به بنه، زالزالك و دافنه اشاره  ميو پراكنده وجود دارد 
 , .Astragalus sp عمده طور پوشش علفي منطقه به .نمود

Bromus tectorum, Agropyron trichophorum  بوده و 
طور پراكنده در عرصه حضور   بهمرتعي كههاي  از گونه
  :توان به موارد زير اشاره نمود ميداشتند 

 Phlomis olivieri, Cardinia orientalis, Eringium 
billarieri, Carthamus oxyacantha, Ajuga 
chamaecistus, Tanacetum polycephalum, Cousnia 
bachtiarica, Stachys inflata, Prangos ferulacea, 
Echinophora platyloba, Salvia multicaulis, 
Hypericum helianthemohdes, Scoriola orientalis, 
Alcea koelzii, Scarobiosa olivier.  

 

 
 

   نمايي از جنگلكاري بادام كوهي در منطقه ميشان-2شكل 

 
  وضعيت خاك منطقه

آزمايشهاي خاك، حاكي از وجود بافت لومي در منطقه 
، 69/7 خاك منطقه pHهمچنين . باشد مي مورد مطالعه
 درصد، فسفر 8/57 درصد، آهك خاك 03/1كربن آلي آن 

 ميلي گرم در كيلوگرم، پتاسيم قابل جذب 2/7قابل جذب 
 درصد 086/0گرم در كيلوگرم، و ازت كل خاك   ميلي187
  .باشد مي
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  روش تحقيق

جنگلكاري با بادام در قسمتي از عرصه ايستگاه 
شان به روش كاشت مستقيم بذر بر روي جنگلكاري مي

در سال  شمالي و جنوبي يك دره دامنةخطوط تراز در دو 
كه در مهرماه در اين تحقيق . انجام گرفته است 1369
ضمن بررسي كلي منطقه، تعداد  صورت پذيرفت، 1384

جنوبي  دامنة اصله در 50شمالي و  دامنةاصله نهال در  50
 و صفات كمي و كيفي دگرديصورت تصادفي انتخاب  هب

، تعداد جست،  پوشش قطر تاج، قطر يقه، ارتفاعنظير
در .  اندازه گيري و ثبت گرديدها  سالمتي و شادابي پايه

 كمي، قطر يقه قطورترين هاي مؤلفهبررسي و برداشت 
حاصل از اندازه گيري (شاخه، ارتفاع درختچه و قطر تاج 

هاي  داده سپس. دشاندازه گيري ) دو قطر عمود بر هم
 و Excel با استفاده از نرم افزار رايانه با انتقال به ثبت شده

.  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند،SPSSنرم افزار آماري 
 انجام  t-testمقايسه ميانگين صفات مذكور از طريق آزمون

طي صفات  بررسي ميانگين همچنين عالوه بر. پذيرفت
 ها مؤلفهبين اين  سال پس از كاشت، روابط همبستگي 20

  . نيز تعيين گرديد

 
  تايجن

   شمالي و جنوبي هاي دامنه در كوهيبادام صفات كمي 

  ارتفاع

 گردد ميانگين مي مالحظه 1گونه كه در جدول  همان
و شمالي دو دامنه در بادام كوهي هاي  ارتفاع درختچه

 49/1 و 94/1 سال به ترتيب 20جنوبي پس از گذشت 
رويش ارتفاعي متوسط  ،ابستحين اكه با اباشد  ميمتر 

  7در جهت شمالي و  متر سانتي10 حدود ،اين گونهساليانه 
   . استبودهدر جهت جنوبي سانتيمتر 

  

  پوششقطر تاج 

در بادام كوهي هاي  درختچهپوشش  قطر تاج ميانگين
 سال به 20و جنوبي پس از گذشت شمالي دو دامنه 

رويش متوسط  اين، بنابر.باشد مي متر 62/1 و 65/2ترتيب 
 مترسانتي 13 حدود  در هر سال،اين گونهپوشش قطر تاج 

 بودهدر جهت جنوبي   سانتيمتر 8در جهت شمالي و 
   .است
  

  قطر يقه 

بادام كوهي پس از  قطورترين شاخه  يقه قطرميانگين
و جنوبي به ترتيب   شمالي دو دامنه در  سال 20گذشت 

رويش متوسط  راين، بناب.باشد مي سانتيمتر 2/2 و 78/3
در  ميليمتر 9/1 حدود  در هر سال،اين گونهيقه قطر 

   . استبودهدر جهت جنوبي  ميليمتر 1/1جهت شمالي و 
  

   تعداد جست

 سال 20تعداد جست اين گونه پس از گذشت  ميانگين
اصله  10 و 7و جنوبي به ترتيب  شمالي دو دامنه در 
   .باشد مي

  

  كوهيبادام  بين ارتفاع و قطر يقه ةرابط

  شود بين  مي مشاهده  3 شكلطور كه در  همان
  رابطه شمالي دامنه در ارتفاع اين گونه قطر و

 0944/0+ lnx  7389/5=  y  برقرار 51/0 تبيينبا ضريب 
  .است

در دامنه جنوبي ارتفاع اين گونه  بين قطر وهمچنين 
 65/0 تبيينبا ضريب  x3917/2 = y  – 3802/1  رابطه

 روابط همبستگي بين ارتفاع و قطر .)4 شكل( تبرقرار اس
يقه بادام كوهي در دو دامنه شمالي و جنوبي در سطح 

  .باشند مي درصد معني دار 99احتمال 
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y = 5.7389Ln(x) + 0.0944
R2 = 0.516
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  ي در دامنه شمالي ايستگاه ميشانكوهرابطه بين ارتفاع و قطر يقه بادام  -3 شكل

  

 

y = 2.3917x - 1.3802
R2 = 0.6471
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  امنه جنوبي ايستگاه ميشان ي در دكوهرابطه بين ارتفاع و قطر يقه بادام  -4 شكل
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  كوهيبادام پوشش بين ارتفاع و قطر تاج  ةرابط

  شود بين   مشاهده مي5 شكلطور كه در  همان
  رابطه در دامنه شمالي ارتفاع اين گونه قطر و

5066/1+  lnx  883/1=   y  برقرار 36/0 تبيينبا ضريب 
  .است

بي در دامنه جنوارتفاع اين گونه  بين قطر وهمچنين 
 55/0 تبيينبا ضريب  x0976/1 = y  – 021/0  رابطه

 روابط همبستگي بين ارتفاع و قطر .)6 شكل( برقرار است
تاج پوشش بادام كوهي در دو دامنه شمالي و جنوبي در 

  .باشند مي درصد معني دار 99سطح احتمال 

y = 1.883Ln(x) + 1.5066
R2 = 0.3659
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 ي در دامنه شمالي ايستگاه ميشانكوه بادام تاج پوششرابطه بين ارتفاع و قطر  -5 شكل

 

y = 1.0976x - 0.021
R2 = 0.5516
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 ي در دامنه جنوبي ايستگاه ميشانكوه بادام تاج پوششرابطه بين ارتفاع و قطر  -6 شكل
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   كوهيبادام پوشش و قطر تاج يقه رابطه بين قطر 

  يقهشود بين قطر مي مشاهده  7 شكلطور كه در  همان
  رابطه در دامنه شمالي  اين گونه قطر تاج پوششو
 6589/1+ x  2763/0=   y  برقرار 5/0 تبيينبا ضريب 

  .است

در  اين گونه  قطر تاج پوشش و يقهبين قطرهمچنين 
با ضريب  lnx 7807/0 = y  + 0658/1  رابطهدامنه جنوبي 

 روابط همبستگي بين .)8 شكل(  برقرار است55/0 تبيين
قطر يقه و قطر تاج پوشش بادام كوهي در دو دامنه شمالي 

  .باشند مي درصد معني دار 99 در سطح احتمال و جنوبي

  

y = 0.2763x + 1.6589
R2 = 0.5029
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 ي در دامنه شمالي ايستگاه ميشانكوه بادام تاج پوشش و قطر  يقه رابطه بين قطر-7 شكل

 

y = 0.7807Ln(x) + 1.0658
R2 = 0.5527
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  ي در دامنه جنوبي ايستگاه ميشانكوه بادام تاج پوششو قطر يقه  قطربين   رابطه-8 شكل
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صفات كمي در دو جهت شمالي و هاي  مقايسه ميانگين

  جنوبي

هاي  ر بررسي آماري ومقايسه ميانگين ارتفاع درختچهد
بادام كوهي مستقر شده در دو دامنه شمالي و جنوبي 

، قطر يقه، قطر تاج مشخص شد كه بين ميانگين ارتفاع
 در جهات مذكور در گونهو تعداد جست اين پوشش 
 دار آماري وجود دارد  درصد تفاوت معنييكسطح 

  ). 2و1 هايولدج(

  
هاي بادام كوهي در دو جهت   پوشش و تعداد جست درختچه، قطر يقه، قطر تاجارتفاعهاي   نتايج حاصل از مقايسه ميانگين-1ول جد

  شمالي و جنوبي ايستگاه ميشان لردگان

 t Sig  اشتباه معيار درجه آزادي منابع تغييرات

 ������)���	
��� ��� ��(  

��� ��� )���	
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  مقايسه صفات كيفي در دو جهت شمالي و جنوبي

موجود در هاي  نتايج حاصل از بررسي كيفي درختچه
اي انجام  مالي و جنوبي كه به صورت مشاهدهدو دامنه ش

هاي مستقر  پذيرفت، حاكي از اين مساله مي باشد كه پايه

در جهت شمالي از نظر شادابي و سالمت درختچه در 
مجموع وضعيت مطلوبتري را نسبت به جهت جنوبي از 

  .خود نشان مي دهند

  

  مالي و جنوبي ايستگاه ميشان لردگان مقايسة ميانگين صفات كمي بادام كوهي در دو جهت ش-2جدول 

 دامنه جنوبي دامنه شمالي 

 ������ .	01�	-)�2-(  a�#/�  b#�/� 

��� ��� .	01�	- )�23	21�+(  a�/4  b"/" 

5678 ��� ��� .	01�	- )�2-(  a�$/"  b�"/� 

�� ����� .	01�	-   b�  a��   

  

 بحث
اكوسيستم جنگلهاي زاگرس با گذشت زمان مورد 

وابستگي شديد مردم به  .مهري زيادي قرار گرفته است بي
هاي جنگلي با قطع درختان به منظور توسعه كشت  عرصه

 در زير آشكوب جنگل و تامين سوخت مورد نياز و

باعث حذف ها  همچنين حضور مداوم دام در اين عرصه
تراكم در  اي وكاهش تنوع و درختي و درختچههاي  گونه

ها فقط به موارد   آثار اين تخريب.اين جنگلها گرديده است
كه شرايط كنوني براي  شود، چرا ياد شده منتهي نمي
درختي فراهم هاي  ها، به ويژه گونه تجديد حيات گونه
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نيست و عدم توجه به اين موارد باعث عدم تحقق 
پيش بيني شده در جنگلكاريهاي انجام گرفته هاي  برنامه

فاده در ايستگاههاي مورد استهاي  در ميان گونه .شده است
جنگلكاري استان چهارمحال و بختياري، بادام كوهي از 

سازگاري آن . موفقيت نسبي بيشتري برخوردار بوده است
م توقع بودن آن نسبت به  كبا شرايط اكولوژيكي موجود و

شمار  درختي از عوامل اصلي اين موفقيت بههاي  گونه
و نيازهاي  از طرف ديگر گياهان بر اساس سرشت .آيد مي

، شرايط متفاوتي از قبيل ميزان نور در مراحل ياكولوژيك
را بر خاك  عمق سنگ بستر، مختلف زندگي، رطوبت،

دهند و بي ترديد شناخت اين  ميساير شرايط ترجيح 
گردد كه در انتخاب گونه و انتخاب محل  باعث ميها  نياز

كاشت دقت كافي انجام گيرد و اطمينان از حصول نتيجه 
در جنگلكاري بادام كوهي در  .ت، بيشتر خواهد بودمثب

ايستگاه جنگلكاري ميشان دو جهت اصلي شمالي و 
يك تپه براي تجديد حيات مصنوعي با هاي  جنوبي دامنه

باگذشت بيست سال از بذر . اين گونه انتخاب گرديدند
از نظر ها  كاري مستقيم اين گونه و استقرار درختچه

مستقر در دامنه هاي  رختچهدهد كه د ميظاهري نشان 
  . شمالي از رشد بيشتري برخوردار بوده اند

شود در يك منطقه تخريب  ميطور كه مشاهده  همان
بومي توانسته است با گذشت اي  يافته، يك گونه درختچه

يك دوره بيست ساله هدف اصلي جنگلكاري را كه همان 
در . حفظ آب و خاك است، به خوبي انجام دهد

درختي در همين هاي  نگلكاري با ساير گونهكه ج صورتي
يا  با گذشت زمان، رويش بسيار  ايستگاه يا موفق نبوده و

اند پوشش مناسبي را براي  نتوانسته ضعيفي داشته است و
ايجاد پوشش مناسب توسط بادام  .خاك ايجاد نمايند

هاي  با حمايت از گونه تواند به صورت طبيعي و ميكوهي 
در  براي تجديد حيات آنها فراهم كند ودرختي، شرايط را 

يك مقطع زماني ديگر شاهد غني سازي طبيعي جنگلها  
اين پوشش  .بدون صرف هزينه باشيم به كمك طبيعت و

متنوع بادام ايجاد گردد و هاي  تواند با استفاده از گونه مي

چهره متنوعي را در فصول مختلف براي جنگلهاي 
برداري از محصول بادام  زاگرس ايجاد نمايد و با بهره

بررسي  .درآمد قابل توجهي براي مردم منطقه ايجاد كند
 كمي بادام و مقايسه آن در دو هاي مؤلفهميزان رويش 

دهد كه اين گونه  ميجهت اصلي شمالي و جنوبي نشان 
بهتري برخوردار بوده در جهت شمالي از آهنگ رويش 

ني است و دستيابي به هدف اصلي جنگلهاي زاگرس يع
گردد،   تري ميسر ميحفاظت از آب وخاك، در زمان كوتاه

كه متوسط پوشش ايجاد شده توسط يك درختچه  طوري هب
در جهت شمالي پس از گذشت بيست سال نزديك به 

 بيش از دو برابر چهار متر مربع است كه اين مقدار تقريباً
پوشش ايجاد شده توسط همين درختچه در جهت جنوبي 

اد در زمينه ژ انجام شده توسط الواني ندر مطالعه. است
 عامل جهت ،پراكنش گونه بادام كوهي در استان فارس

عنوان يكي از عوامل بسيار موثر در پراكنش  هبجغرافيايي 
تحقيقات . )1378 الواني نژاد،( اين گونه ياد شده است

 نيز نشان داده است كه توان جهت محققان ساير پيشين
ن نسبت به ساير جهات شمالي براي رويش گياها

از جمله، در . تر است ي مساعدتر و مناسبيجغرافيا
ر باثر جهت جغرافيايي بررسي اكوسيستم جنگلهاي استان، 

 در اين بررسي .دار بوده است درصد تاج پوشش معني
 شرايط رويش در دامنه شمالي به عنوان شده است كه
زان  در نتيجه مي وجنوبي استهاي  مراتب بهتر از دامنه

 ميزان رويش و در نتيجه درصد تاج پوشش نيز ،حضور
كه حداكثر تاج پوشش در اي   به گونه،بيشتر خواهد بود

 25دامنه جنوبي در  و  درصد60دامنه شمالي به ميزان 
 مساعد .)1383 جهانبازي و همكاران،(  استدرصد بوده

بودن شرايط رويشي در جهت شمالي باعث شده تا ضمن 
رويش در اين دامنه، در اثر رقابت بوجود افزايش ميزان 

كاسته شده و ها  درختچههاي  آمده از تعداد جست
اين مساله . به سمت تك پايه شدن پيش روندها  درختچه

تواند دليلي بر كمتر بودن ميانگين تعداد جست در  مي
اعتقاد  محققان .دامنه شمالي نسبت به دامنه جنوبي باشد
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ي مت جنوب انرژي خورشيدهاي رو به س  شيب كهدارند
كنند، بنابراين درجه حرارت، رطوبت  بيشتري دريافت مي

 خاكي متأثر از آن شده و در هاي تجمعهايخاك و جريان
هاي  شيب. گذارد مينهايت روي پوشش گياهي تأثير 

كنند و در  ميشمالي انرژي خورشيدي كمتري دريافت 
رت و درجه حرا نتيجه مقدار تبخير و تعرق كمتر است

. دن آبي تابستانه دارتنشتري در طول  يني روزانه پاحداكثر
 ،بيوماس شمالي درصد تاج پوشش،هاي  بنابراين در شيب

جنوبي هاي  هاي گياهي بيشتر از شيب حجم و تراكم گونه
نتيجه يك  ).Kelemmedson & Wienhold, 1992 (است

داراي ها   كه درختان و درختچهبررسي تحقيقاتي نشان داد
 حرارت، رطوبت ة تحمل به شرايط نور، درجة محدوديك

كه  در جنوب نيوانگلند. باشند ميي ضروري يو مواد غذا
وسيله بلوط پوشيده شده است تنوع و حضور  هجنگل ب

در شيب جنوبي كمتر از ساير جهات ها  درختان و درختچه
  .)& Tilman, 1993 Wilson (است

وليد  كه تگزارش شده استديگر مطالعه يك در 
هاي شمالي در طول يك دوره  گياهان يكساله در شيب

هاي  كه در شيب  در حالي، تن  در هكتار بوده72يك ساله 
توجه به  با.  تن در هكتار بوده است45جنوبي 

 ايكساله در مقايسه بهاي  خصوصيات بيوماس گونه
 شمالي تقريباً هاي  درختان جنگلي، توليد بيوماس در شيب

  .(Osem et al., 1999)ت جنوبي اساي ه شيبدو برابر 

شود بين روابط مشخص شده  ميطور كه مشاهده  همان
تفاوت آشكاري از نظر ميزان همبستگي در دو جهت 
شمالي و جنوبي وجود دارد و در هر سه مقايسه ميزان 
همبستگي در جهت جنوبي بيش از جهت شمالي است و 

گيري شده هاي اندازه  مؤلفهاين در حالي است كه رويش 
در جهت شمالي بيشتر از جهت جنوبي بوده است و با 

هاي رويشي در  مؤلفهاين بررسي مشخص شد كه افزايش 
جهت شمالي از هماهنگي كمتري به نسبت جهت جنوب 

گونه كه در نتايج حاصل از  همان. برخوردار است
طور طبيعي  هتحقيقات گذشته اشاره گرديد اين گونه ب

 بنابراين ،ي مستقر گرديده استبيشتر در جهات جنوب
 رويشي عواملهمبستگي بيشتري بين كه رود  ميانتظار 

در جهت . اين گونه در جهت جنوبي وجود داشته باشد
دليل مساعدتر شدن شرايط رويشگاهي، آهنگ  هشمالي ب

 كمي عواملرشد افزايش يافته، بنابراين هماهنگي بين 
دل خارج شده رويش تا حدي كمتر گرديده و از حالت تعا

   ). 1378 الواني نژاد،( است
دهد كه  ميهمچنين نتايج حاصل از اين تحقيق نشان 

 اصله نهال بادام كوهي در هكتار 1600درصورت كاشت 
 متر در جهت شمالي، پس از گذشت 5/2 × 5/2با فاصله  

 درصد خاك عرصه تحت پوشش 88بيست سال حدود 
 اين تعداد نهال كشت. تاج اين درختان قرار خواهد گرفت

 پوششي معادل ،در جهت جنوبي در همين فاصله زماني
گونه كه در  همان. كند ميدرصد را در عرصه ايجاد  32

بين تاج تجزيه و تحليل آماري ارائه گرديد اين تفاوت 
دار  معني كامالًدر دو جهت از نظر آماري ها  پوشش

باشد، ضمن اينكه ميزان توليد بيوماس اين گونه  مي
 در دو جهت تفاوت )ها حاصل از ارتفاع و قطر درختچه(

 بنابراين با توجه به .دهد ميرا نشان  معني داري كامالً
اهداف جنگلكاري ازجمله حفاظت خاك و توليد بيوماس 
كه ارتباط بسيار زيادي با ميزان پوشش جنگلي دارد اين 

دستيابي به  در جهت جغرافيايي شمالي، ميزان پوشش
 وجودي جنگلهاي زاگرس كه همان هدف و فلسفه
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Abstract 
 
     This research was conducted on north and south aspects in plantation site of Wild Almond  
(Amygdalus scoparia Spach) in Mishan region at Chaharmahal and Bakhtiari province. At the first step, 
50 shrubs of A. scoparia were selected randomly in each aspect. After that, quantitative charactereistics 
such as height, collar diameter, crown diameter and number of coppice sprouts were measured. The 
results indicated that the mean height, collar diameter, crown diameter and number of coppice sprouts in 
north aspect was significantly more than those in south aspect. The results of this research might help the 
foresters to establish a more desirable plantation with wild almond on the degraded forests. 
 
Key words: Amygdalus scoparia, aspect, Chaharmahal and Bakhtiari province, plantation.  


