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  1 چکیده

 رویه وهاي بیبرداريهاي گذشته عدم شناخت دقیق منابع موجود و بهرهدر سال سابقه و هدف: 
از بین رفته یا در شرف  ی موجب گردیده تا بسیاري از ذخایر با ارزش منابع طبیعی کامالًغیراصول

هاي طبیعی شک جنگلها امکانپذیر نباشد. بیبرداري مستمر از آننابودي قرارگیرد به نحوي که بهره
ستثنی باشند نیز از این قاعده ماستان خوزستان که در زمره ذخایر با ارزش منابع طبیعی کشور می

ها به شدت در معرض خطر نابودي قرار هاي مهم درختی که در این جنگلیکی از گونه اند.نبوده
بررسی وضعیت  پژوهشاین  از هدف باشد.می) Dalbergia Sissoo ROXB(گونه شیشم ، گرفته

  باشد. میم یشگاه جنگلی گونه شذخیره زنی بذور و جوانه زادآوري
گاه طبیعی و حفاظت شده شیشم در دره دیونی واقع در ه مورد مطالعه، ذخیرهگاذخیره ها:مواد و روش

منظور بررسی وضعیت زادآوري  بهاست. کیلومتري شهرستان دزفول  55منطقه شهیون در فاصله 
طور  ) بهمتر 3×  3میکروپالت ( 30یعی در زادآوري طب ،پژوهشم در این یشگاه جنگلی گونه شذخیره
هاي پارامترهاي کمی و کیفی نهال این ترتیب که در هر میکروپالت،  به .شدسی تصادفی برر کامالً
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زنی  منظور بررسی وضعیت جوانه حاصل از زادآوري مورد شمارش و بررسی قرار گرفت. همچنین به
عنوان بذور تر و بذور  آوري شده از روي درختان مادري مناسب به بذور درختان شیشم، بذور جمع

عنوان بذور خشک به آزمایشگاه بذر جنگلی خزر ارسال شد. در  ز زیر این درختان بهآوري شده ا جمع
زنی بذور، مورد  آزمایشگاه خصوصیات فیزیکی بذور، درصد قوه نامیه و تیمار مناسب براي جوانه

توکی  نمنظور مقایسه تیمارهاي مختلف از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و آزمو مطالعه قرار گرفت. به
  فاده شد. است

متر و سانتی 25کمتر از نتایج نشان داد که بیشترین میزان زادآوري طبیعی در طبقه ارتفاعی  ها:یافته
. همچنین بررسی نوع زادآوري طبیعی متر استسانتی 100بیش از رتفاعی کمترین میزان آن در طبقه ا

باشد. یق ریشه جوش میگاه طبیعی شیشم نشان داد که تجدید حیات فقط از طرموجود در ذخیره
بررسی کیفی زادآوري طبیعی درختان شیشم نشان دادکه بیشترین درصد کیفیت در طبقه ارتفاعی کمتر 

زمایشات باشد. نتایج آمتر میسانتی 100متر و کمترین درصد آن در طبقه ارتفاعی بیش از سانتی 25از 
آب سرد کاشته شوند، پس از سه هفته داراي بذور تر بالفاصله و بدون تیمار بذر نشان داد که چنانچه 

چنانچه بذور خشک بالفاصله و بدون تیمار آب سرد کاشته  باشند. همچنیندرصد می 7قوه نامیه 
رین شوند، پس از سه هفته داراي کمترین قوه نامیه و با تیمار هشت روزه در آب سرد داراي بیشت

  خواهند بود. درصد) 39( درصد قوه نامیه
گاه مورد مطالعه نشان داد که آوري طبیعی در ذخیره نتایج بررسی کمی و کیفی زاد گیري:یجهنتبحث و 

و کمترین میزان زادآوري و  cm25بیشترین میزان زادآوري و درصد شادابی در طبقه ارتفاعی کمتر از 
ن داد که باشد. در مورد قوه نامیه، آزمایشات نشامی cm100 درصد شادابی در طبقه ارتفاعی بیش از

درصد) و با تیمار آب سرد به  5بذور شیشم بدون تیمار آب سرد داراي کمترین درصد قوه نامیه (
  باشند.میدرصد  39 وز داراي بیشترین درصد قوه نامیهر 8مدت 

  
 گاه جنگلی، شیشم، خوزستانزادآوري طبیعی، ذخیره کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

هاي طبیعـی الزم اسـت   سان در طبیعت و سیر حرکت اکوسیستممنظور آگاهی از میزان دخالت ان به  
که انسان از منابع طبیعی در هر زمان شناخت دقیقی داشته باشد تا بتواند میزان و نوع سیر این منابع را 
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حتـی بـر پایـه ایـن شـناخت       .به سمت اصالح و یا تخریب تشخیص داده و درجه آن را تعیـین کنـد  
هـاي گذشـته   منابع طبیعی و امکانات بالقوه آن را مشخص نماید. در سـال هاي موجود تواند قابلیت می

غیراصولی موجب گردیده تـا بسـیاري از    رویه وهاي بی بردارينابع موجود و بهرهعدم شناخت دقیق م
بـرداري  گیرد به نحوي که بهـره  از بین رفته یا در شرف نابودي قرار ذخایر با ارزش منابع طبیعی کامالً

هاي نادرست شیوه دلیل به ناحیه رویشی خلیج عمانی هايجنگل ).17پذیر نباشد ( ها امکان آن مستمر از
 را طی قهقرایی سیر که است سالیان متمادي تولیدي اکوسیستم، پتانسیل با آن تعادل عدم و برداريهبهر
 هزینـه،  نداشتن تجه طبیعی به زادآوري .است شده کلی محدود به ها نیز آن طبیعی زادآوري و کنندمی

 فراوانی اهمیت از بالیاي طبیعی و امراض و آفات مقابل در بیشتر ها، مقاومتنسل طبیعی ژنتیکی انتقال
 اثـر  در بـذر  مناسب نبودن بستر جمله از عواملی که است حالی در . این)27، 25، 17( است برخوردار
 خـاك،  بـودن حاصـلخیزي   پـایین  زیسـتی،  شـرایط  بـودن  نامناسـب  کمبود رطوبـت،  خاك، فرسایش

 بـذر  بـراي انتقـال   پرنـدگان  کمبـود  یـا  نبـود  بـذرده،  مـادري  کمبود درختـان  دام، چراي و برداري بهره
هـاي طبیعـی   شک جنگل بی ).23داده است ( تخریب قرار و نابودي معرض در را هاي طبیعی رویشگاه

د نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی     باشـن زمره ذخایر با ارزش منابع طبیعی کشور می استان خوزستان که در
قـرار   يها به شـدت در معـرض خطـر نـابود    جنگلهاي مهم درختی که در این یکی از گونه. اندنبوده
شامل درختانی با ارتفاع متوسط تا بلنـد کـه در    جنگلی شیشم گونه ).18( باشدشیشم میگونه  ،گرفته

 2به قطر در رویشگاه خوب د خاکستري و هاي زرمتر با تنه 25ها به  شرایط محیطی مناسب ارتفاع آن
شکل، نوك ها پهن، بیضی اند. برگصورت متناوب هاي و بشکل، شانه ها چرمیبرگ رسند.یمتر م 3تا 

گل، طول گـل آذیـن   مرنگ تا صورتی، معطر، بدون دمها سفید ک. گل)34( اندو بدون کرك تیز، صاف
صورت بیضی  هدر خوشه کناري کوتاه است. تاج آن ب 7/3 تا 5/2متر، داراي طول میلی 8تا  5اي خوشه

متر سانتی 1متر طول و سانتی 8تا  4است. غالف آن مستطیلی شکل، صاف، باریک و نوار مانند داراي 
 5الـی   4اي روشن که داراي باشد. بذرها به شکل قلوه، باریک و صاف، قهوهبذر می 4الی  1عرض با 

اي کم رنگ . برون چوب سفید تا قهوهاندهاي سطحی فراوانیمودي و ریشهمتراند. داراي ریشه عمیلی
 ).24، 5اي تیره است. دوره گلدهی مارس و می (اواخر فروردین تـا اردیبهشـت) اسـت (   و گاها قهوه

در کشور ایـران نیـز    ) و32، 28( کشورهاي پاکستان، نپال، هند، بوتان و افغانستان استبومی  گونه نیا
، هـاي خوزسـتان، سیسـتان بلوچسـتان    هاي طبیعی محدود و با سطح انـدك در اسـتان  شگاهداراي روی
سطح اندك و  يشم در استان خوزستان دارایگونه ش یعیطب رویشگاه .)33باشد (و کرمان می هرمزگان
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 گونـه  نیا. باشدیبرخوردار م احیاء و بازسازي بسیار ضعیفیاز قدرت در شرایط کنونی  محدود بوده و
 داروسـازي،  سـازي،  در صـنایع کاغـذ   و داراي اهمیت فراوانی است يو اقتصاد محیطی تجنبه زیساز 

کـاربرد زیـادي    تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، سایه و پناهگاه التخته سه ،ساخت مبلمان، قایق، کف پوش
 در زمینه آگروفورستري، جنگلداري شهري، حفاظت خاك و جلوگیري از فرسایش ) و32 ،14(داشته 

گونـه در بـین گیاهـان دارویـی جایگـاه       ایـن  .)32 ،20( اهمیت فراوانی برخوردار است و علوفه دام از
در  اکسـیدان و  مـاده ضـدمیکروبی، آنتـی   عنوان  تواند بهمی که اجزاي مختلف آن  اي دارد به طوري ویژه

، احیاء مجدد آن نـه  يصورت نابوددر  لذا  ).26، 5مورد استفاده قرار بگیرد ( هاي دیابتیدرمان بیماري
در  یـک ضـعیف  بیولوژعنـوان گونـه    ، بـه  حیات  د، بلکه در صورت تجدی تنها به زمان طوالنی نیاز دارد

ـ   با توجه به نقـش  یاز طرف .)18( شودرویشگاه تخریب شده خود ظاهر می ه زادآوري طبیعـی در ادام
 منظـور  عنـوان شاخصـی بـه    بـه  گاهذخیرهعی را در زادآوري طبی تیتوان وضعمی، گاهذخیره این حیات

و پایداري  ، وضعیت درختان مادريعبارتی میزان تخریب رفته و یا بههاي صورت گتعیین میزان دخالت
 يبـرا  یار اساسـ یعنوان فاکتور بس به یعیطب يزادآور . بدین ترتیب)30( جنگلی قلمداد نمود گاهذخیره

 یعـ یطب ينـه زادآور یدر زم تـاکنون  شود.یم یلقت يشم و نجات آن از خطر نابودیات گونه شیادامه ح
 یزنجوانه يمارهاین تیترمناسب و یعیطب يت زادآوریوضع یاي انجام نشده ولایران مطالعهدر  شمیش

 طبیعـی  حیات تجدید و زادآوري .)2( است هقرارگرفتمطالعه  مورد مختلف يدر کشورها ،بذور شیشم
 پایـداري  و حیـات  که تداوم  به طوري رود، می به شمار گلجن زندگی مهم در وقایع جنگلی از درختان
هـاي پیشـین نشـان    پـژوهش  ).14 ،6دارند ( بستگی ها آن به هاي جنگلیتوده ترکیب حدي تا و دائمی

شـوند و پـس از اسـتقرار    هاي آن به سختی مستقر می گونه ضعیف بوده و نونهال دادند زادآوري در این
 را جنگلی هايتیپ ) تجدید حیات2006( شاوا و واگندا). 16، 2دارند (نیاز به حمایت درختان مادري 

 تیـپ  پنج تفکیک از پس و دندا بررسی قرار مورد هیمالیا مرکزي بوتان هايجنگل خشک هايدر دامنه
 متعـادل  تجدیـدحیات  وضعیت هاهمه تیپ در که ندگرفت نتیجه ارتفاعی مختلف هايامتداد گرادیان در

 کند،می تهدید را حیات تجدید متفاوتی استقرار محدود کننده عوامل ارتفاعی دامنه هر در معموالً و بوده
 مانند عواملی نیز باالیی ارتفاعات در هاي انسانی،تخریب همراه با حرارت و خشکی پایین ارتفاعات در

ت طبیعی شک تجدید حیا. بی)38( شدندمحسوب می تهدید کننده عوامل از گاو هايگله چراي سرما،
بسـیار   ،باشـند هاي طبیعی استان خوزستان که در زمره ذخایر با ارزش منابع طبیعی کشور میدر جنگل

در اسـترالیا نشـان داد    1998سال  در Csurhes and Edwards نتایج تحقیقاتباشد. حائز اهمیت می
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تجدید حیات  وداراي قابلیت زادآوري  که گونه شیشم در حالت عادي به دو روش طبیعی و مصنوعی
هاي ریشه و ساقه و زادآوري طبیعی آن از طریق . زادآوري مصنوعی شیشم از طریق قلمه)11( باشدمی

نشان  نپال در 1987در سال  جانسون مطالعات گیرد.هاي بذر و ریشه (ریشه جوش) صورت میجوانه
و سپس بـه   ده شوندسانیساعت در آب سرد خ 48مدت  شم بهیشده ش يآورداد که چنانچه بذور جمع

لـذا   د.یدرصد خواهد رسـ  80-60ها به ه آنیک تا سه هفته قوه نامیهمراه غالف کاشته شوند، پس از 
و  شـگاه یوانـد مـا را در تشـخیص جهـت حرکـت رو     تمـی گونه  نیطبیعی ا يآورت زادیوضع یبررس
محیطـی   اقتصادي و زیستارزش  گونه مهم و با ، احیاء و توسعه بهینه اینمنظور حفاظت ریزي به برنامه

  .در نقاط مختلف استان خوزستان یاري نماید
  

  هامواد و روش
هاي کرمان، سیستان از جمله در استانیشم در ناحیه رویشی خلیج عمانی (گونه ش: مورد مطالعه منطقه

 و طبیعی گاهذخیرهمورد مطالعه،  گاهذخیره). 16(زگان و خوزستان) پراکنده شده است بلوچستان، هرم
 32( دزفولکیلومتري شهرستان  55حفاظت شده شیشم در دره دیونی واقع در منطقه شهیون در فاصله 

 در و )شرقی جغرافیایی دقیقه طول 43درجه و  48و  شمالی جغرافیاییعرض  دقیقه 32 و درجه
ین دماي در این منطقه میانگ باشد.می که داراي اقلیم نیمه استپی گرم دریا سطح از متر 650 ارتفاع

 هاي آماريمتر (بر اساس دادهمیلی 7/390گراد و متوسط بارندگی سالیانه درجه سانتی 3/24سالیانه 
)، که بیشتر در فصول زمستان و 16ایستگاه سینوپتیک دزفول) گزارش شده است ( 2010تا  1983سال 

هاي ز رسوبهاي این منطقه اخاك ماه است. 8تا  7فصل خشک منطقه نماید. بهار ریزش می
این  ).22هاي ریز و درشت متناوبی در پروفیل خاك است (رسوبکواترنري منشأ گرفته و داراي 

ابع توسط اداره من 1373در سال  عی شیشم در سطح کشور،بزرگترین رویشگاه طبی عنوان به گاهذخیره
  .)18( شودمحسوب می یگاه جنگلحفاظت شده و ذخیرهمناطق  طبیعی دزفول محصور گشته و جزو

  
  تحقیق روش

، بیعـی در وضـعیت نـامطلوبی قـرار داشـت     از نظر میزان زادآوري ط شیشم که رویشگاه دلیل این به  
به این تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.  مالًطور کا به متر) 3×  3( میکروپالت 30 زادآوري طبیعی در

 )، ارتفاعشه جوشیا ریبذر ( يزادآور أمبد به همراه منشا یا هاتعداد نهال  ،که در هر میکروپالتترتیب 
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بر ( و کیفیت زادآوري )cm100>و  cm 25< ،cm50-25 ،cm100-50 یدر طبقات ارتفاع( يزادآور
) مورد شمارش و بررسی قـرار  شاداب و غیر شاداب طبقات ها دراساس رنگ برگ و آفات و بیماري

 درختـان  يرو شده از يآور، بذور جمعشمیبذور درختان ش وضعیت یبررس منظور ن بهیهمچن .گرفت
فـرم تنـه و آفـات و      ،وضـعیت تـاج، رنـگ بـرگ      ،هـا ظاهري پایه بر اساس وضعیت( مناسب يمادر

 عنـوان بـذور خشـک بـه     بـه  شده از زیر ایـن درختـان   يآورعنوان بذور تر و بذور جمع ) بهها بیماري
هـر   در بـذر  (تعـداد  بـذور  یفیزیک خصوصیات. در آزمایشگاه ارسال شد خزر یجنگل شگاه بذریآزما

ـ ، درصـد قـوه نام  )کیلوگرم، وزن هزار دانه بذر، درصد رطوبت و تعداد بذر در هـر غـالف   مـار  یه و تی
از آزمـون  مختلـف   يمارهـا یسه تیمقا منظور . بهمورد مطالعه قرار گرفت ،بذور یزن جوانه يمناسب برا

 .)30( استفاده شد یتوک نکطرفه و آزمویانس یه واریتجز
  

  نتایج 
بیش از ع ارتفا در طبقه نهال 4هاي مورد مطالعه بین زادآوري طبیعی در پالت طور متوسط میزان به  
همچنین با توجه به نتایج . متر متغیر استسانتی 25در طبقه ارتفاعی کمتر از  نهال 12 متر وسانتی 100

  .)1جدول ( باشدمی شاز طریق ریشه جو گاهذخیرهدست آمده زادآوري موجود در این  هب
  

  .میزان و منشا زادآوري طبیعی در ذخیره گاه شیشم -1 جدول
Table 1. The amount and source of natural breeding reserves Dalbergia Sissoo ROXB. 

  منشاء زادآوري
(The origin of 
regeneration) 

  تعداد زادآوري در هکتار
(The number of 

seedlings per 
hectare) 

 ها تعداد زادآوري درکل پالت
(The number of 

regeneration in total) 

  )cm( طبقه ارتفاعی
(Elevation class  ( cm)) 

  444.4  12  Less than 25  (Weld root) ریشه جوش
  296.3 8  25 - 50  (Weld root) ریشه جوش
  222.2  6  100 - 50  (Weld root) ریشه جوش
  148.1  4  More than 100  (Weld root) ریشه جوش

 
درصد که بیشترین  بررسی وضعیت سالمت و شادابی زادآوري طبیعی درختان شیشم نشان داد  

درصد) در  69ن درصد شادابی (متر و کمتریسانتی 25درصد) در طبقه ارتفاعی کمتر از  86( شادابی
  .)1 شکل( باشدمتر میسانتی 100بیش از طبقه ارتفاعی 
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حروف متفاوت التین  .زادآوري طبیعی ذخیره گاه شیشم) □شاداب ، ■شادابنا( ابیسالمت و شاددرصد  - 1 شکل
  باشد.درصد می 5در سطح  توکیداري بر اساس آزمون آماري دهنده تفاوت معنینشان

Figure 1. Percent of the health and vitality (vitality□, unhealthy■) of natural regeneration reserves 
Dalbergia Sissoo ROXB. 

 
ن بذور یبوده و چنانچه ا درصد رطوبت 59 يدارا نشان داد که بذور تر بذر شاتیج آزماینتا 

بذور  باشند.یدرصد م 7ه یقوه نام يمار آب سرد کاشته شوند، پس از سه هفته دارایبالفاصله و بدون ت
ک عدد بذر، ی يها دارادرصد غالف 43گرم و  593/31 وزن هزار دانهدرصد رطوبت،  8 يدارا خشک

(جداول  باشندیسه عدد بذر م يها دارافدرصد غال 18و  دو عدد بذر يها دارادرصد غالف 39
  .)3 و 2 شماره

  
  .نتایج آزمایشگاهی بذور خشک شیشم -2جدول 

Table 2. Results of in vitro dry seed Dalbergia Sissoo ROXB. 
 هر کیلوگرم در بذر تعداد

(The number of seeds 
per kg) 

 وزن هزار دانه بذر
(Thousand grain weight 

of seed) 

 درصد رطوبت
(Percentage of 

moisture) 

 درصد قوه نامیه
(Viability 

percentage) 
31652  31.593  8  5  
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 .تعداد بذر خشک در هر یکصد غالف -3جدول 
Table 3. Number of dry seeds per hundred pod. 

 تعداد بذر در هر غالف
(The number of 
seeds per pod) 

 غالف با یک عدد بذر
(With a seed pod) 

 غالف با دو عدد بذر
(With two seeds 

per pod) 

 بذر سه عدد غالف با
(With three seeds 

per pod) 

 عدد بذر 4غالف با 
(With 4 seeds 

per pod) 
  Percent(  %43  %39  %18  %0( درصد

 
بالفاصله و بدون تیمار آب  که چنانچه بذور خشک ن نتایج آزمایشات قوه نامیه نشان دادیمچنه  

 دو روز مدت درصد و با خیساندن این بذور به 5داراي قوه نامیه  ، پس از سه هفتهسرد کاشته شوند
قوه  رد،در آب س هچهار روز ماریدرصد و با ت 6ه به ی(تیمار آب سرد) قوه نام ساعت) در آب سرد 48(

 در آب سرد ههشت روز تیمار با درصد و 22در آب سرد به  هشش روز درصد و با تیمار 9به  هینام
   .)4جدول ( دیاهد رسدرصد خو 39 به قوه نامیه

  
 .خشک شیشم نتایج تیمار بذور -4جدول 

Table 4. Results of dry seed treatment Dalbergia Sissoo. 
 تیمار آب سرد

(Cold water treatment)  
 (روز) زمان تیمار

(Treatment time (days)) 
0  2  4  6  8  

 درصد قوه نامیه پس از سه هفته
(Viability percentage after three weeks) 

5  6  9  22  39  

  
  يرگیو نتیجهبحث 

هاي دامداري و قطع درخت است، هاي انسانی که اغلب شامل فعالیتتخریب ناشی از فعالیت  
کند، اي جنگل را معین میهاي چوبی را که خود ساختار و ترکیب گونهد حیات گونهموفقیت تجدی

ها، اختالل در تجدید رویه و تخریب جنگلبرداري بی). از جمله تبعات بهره9( دهدتحت تأثیر قرار می
کند، کاهش قدرت هاي جنگلی را با مشکل مواجه میکه ادامۀ نسل گونه حیات است که ضمن این

هاي جنگلی را در پی دارد و در صورت تداوم، به انقراض جوامع جنگلی ي طبیعی اکوسیستماحیا
). بنابراین آگاهی از وضعیت فعلی تجدید حیات و گرایش آن، عوامل 31( منجر خواهد شد

ریزي براي احیاء و توسعۀ تهدیدکننده، مشکالت موجود و نیازهاي احیاي آن از ضروریات برنامه
هاي شیشم است که در این پژوهش به آن پردخته شده است. الزم به ذکر است که زیستی جنگلتنوع
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هاي مختلف و تجدید حیات پایه شاخص منطقه مورد مطالعه پرداخته شده نهدر این پژوهش تنها به گو
(ات اکولوژي)، چرا که بقاي اکوسیستم جنگلی در این منطقه به  شیشم در کنار هم بررسی شده است

مطالعات در زمینه ارزیابی تجدید حیات تک گونه انجام نشده هاي آن وابسته است. بقاي کلیه پایه
مختلف محیطی  با فاکتورهايهاي مختلف در ارتباط بین تجدید حیات گونه ،لعات زیادياست. اما مطا

ر فرسایش و تخریب خاك، ی نظیر نبود بستر مناسب بذر در اثو خاك انجام گرفته و عوامل مختلف
برداري و چراي دام، کمبود رطوبت، نامناسب بودن شرایط زیستی، پایین بودن حاصلخیزي خاك، بهره

هاي سبز شده در سنین اولیه  درختان مادري بذرده، کمبود پرندگان انتقال بذر و از بین رفتن نهالکمبود 
هاي جنگلی را در معرض اند که تجدید حیات گونهرا، از جمله دالیلی اشاره نمودهبه دالیل مختلف 

 درآوري طبیعی  کمی و کیفی زادنتایج بررسی  .)35، 25، 12، 8، 1نابودي و تخریب قرار داده است (
زادآوري و درصد شادابی در طبقه ارتفاعی کمتر از  مطالعه نشان داد که بیشترین میزانمورد  گاهذخیره

cm25 زادآوري و درصد شادابی در طبقه ارتفاعی بیش از و کمترین میزان cm100 باشد. کاهش یم
ها و در چري و صدمه به نهالدلیل سر  تعداد و درصد شادابی زادآوري در طبقات ارتفاعی باالتر به

 ،هیدر مورد قوه نام باشد.ها توسط جانوران وحشی در منطقه مورد مطالعه مینتیجه از بین رفتن آن
درصد) و با  5ه (ین درصد قوه نامیکمتر يمار آب سرد دارایشم بدون تیشات نشان داد که بذور شیآزما

در واقع با افزایش  باشند.ی) مدرصد 39ه (یه نامن درصد قویشتریب يروز دارا 8مدت  مار آب سرد بهیت
 نظر عمالً مورد گاهذخیرهدر  یول کند.ینامیه نیز افزایش پیدا م مدت تیمار بذور در آب سرد درصد قوه

، رناشی از عواملی چون پایین بودن قوه نامیه بذو ق بذر مشاهده نشد و این موردیاز طر يزادآور
و یا  وسیله باد ه، جابجا شدن بذور بزنی بذورجوانه هت استقرار وق جفقدان خاك حاصلخیز و عمی

ان و ریزش بذور ، جاري بودن آب در پاي درختها توسط پرندگان و جانوران وحشینخورده شدن آ
، 16، 2باشد ( هاي پیشین همسو میهاي این پژوهش با نتایج پژوهشیافته باشد.یدر آب رودخانه م

21.( 

گاه مورد مطالعه آوري طبیعی در ذخیره طور کلی نتایج بررسی کمی و کیفی زاد هب گیري کلی:نتیجه
و کمترین میزان  cm25نشان داد که بیشترین میزان زادآوري و درصد شادابی در طبقه ارتفاعی کمتر از 

باشد. در مورد قوه نامیه، آزمایشات می cm100  زادآوري و درصد شادابی در طبقه ارتفاعی بیش از
درصد) و با تیمار آب  5نشان داد که بذور شیشم بدون تیمار آب سرد داراي کمترین درصد قوه نامیه (

با توجه به نتایج تحقیق  باشند.) می درصد 39روز داراي بیشترین درصد قوه نامیه ( 8مدت  سرد به
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رد. و تابع عوامل توان گفت که زادآوري طبیعی در منطقه مورد مطالعه در وضعیت نامناسبی قرار دا می
تر نموده و یا اثر عامل محیطی محیطی مختلفی است که به تنهایی و یا با هم شرایط زادآوري را سخت

توان از سازي و تقویت زادآوري میمنظور غنی کند. بهثیرگذار باشد بی اثر میأتواند تدیگر را که می
  یع گردد.نهالکاري استفاده نمود تا روند احیا و بازسازي جنگل تسر

  
  هایادداشت

هاي شبه ریشه جوش ناشی از ارگان .گویندهاي حاصل از جوانه ریشه را ریشه جوش مینهال – 1
هاي سطحی قرار ها در زیر پوست ریشهاین ارگان .شوندنامیده می Primordiaجوانه بوده که 

) 4(باشند نده ریشه جوش میهاي تولید کنهاي سطحی گونه شیشم مملو از ارگانریشه .)25اند ( گرفته
باعث افزایش میزان  ها از طریق خراش سطحی و بر هم زدن خاك رویشگاهو تحریک این ریشه

  ).39، 36، 19، 10، 7، 3( شودگونه شیشم از طریق ریشه جوش میزادآوري 
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Abstract 2  
Background and objectives: In The past years the lack of accurate understanding 
of exist resource and use of uncontrol and illegal led to many valuable natural 
resources are being destroyed completely abolished or placed in such a way that 
exploitation, They are consistently unavailable, so that stable use of them is 
impossible. Undoubtedly, natural forest reserves in Khuzestan province, which is 
one of the valuable natural resources of the country are also not being spared. One 
of the major tree species in these forests was destroyed critically endangered 
species is Shisham (Dalbegia sisso). The purpose of this study, investigation and 
evaluation of regeneration and seeds germination in Dalbegia sisso stand. 
 
Materials and methods: In order to investigate the natural regeneration of 
Dalbergia sisso reservery, the natural regeneration in 30 micro plots (3*3 m) was 
investigated randomly. So the qualitative and quantitative properties of seedling 
were measured and investigated respectively. Furthermore, in order to investigate 
the condition of seed germination of Shisham trees, the seeds were collected from 
the mature trees and from the ground floor, as wet seeds and dry seeds respectively, 
and sent to Khazar laboratory of seed. The physical properties of seeds such as 
germination capacity, viability percent and suitable treatments for seeds 
germination were determined in the laboratory. For comparison of different 
treatments, the ANOVA and Tukey's HSD test were used. 
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Results: The results showed that the highest rate of natural regeneration on the 
floor height, less than 25 cm and a height of than 100 cm is the lowest in class. The 
study of natural regeneration in Shisam natural reserves showed the regeneration in 
reservery was only the root sucker. Shishama qualitative study showed that the 
highest percentage of natural regeneration of trees in floor height of less than 25 
cm and the lowest percentage in more than 100 cm height classes respectively. 
Seed test results indicated that if the seeds are sown in cold water immediately and 
without treatment, after three weeks with an important loss of viability 7 percent. 
Moreover, if the dry seeds are sown in cold water immediately and without 
treatment, after three weeks of treatment, lowest viability and eight days in the cold 
water would be the highest viability. 
 
Conclusion: The quantitive and qualitative investigation of natural regeneration 
showed that the maximum of qualitative percent were seen in height class of below 
25 and the minimum of qualitative percent were seen in height class of above 100 
cm. The results of seeds germination tests and viability showed that seeds 
Shishman cold water without treatment with the lowest percentage of seed viability 
(5%) and the treatment of cold water for 8 days had the highest viability (39%). 
 
Keywords: Natural regeneration, Forest reservery, Shisham, Khuzistan 
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