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مطالعه ما از دیگر مطالعات انجام شده متفاوت بود ونشان داد که در مقیاس چشم انداز . پایین را انتخاب می کند
بنابراین . زارع وابسته استهم چنین هوبره به م. کند اي باالتر انتخاب می هوبره نواحی با تراکم پوشش و غناي گونه

نتایج در رابطه با انتخاب زیستگاه النه گذاري . هاي توسعه کشاورزي حساس شوند آنها ممکن است به استراتژي
ها به طور تصادفی انتخاب نشده  و هوبره نقاطی با تراکم پوشش گیاهی پایینتر که از  هوبره نشان داد که آشیانه

هاي گیاهی فاکتورهاي مهمی در  تراکم پوشش گیاهی و فاصله از لکه.فاصله دارد  هاي نسبتاً متراکم گیاهان لکه
این  ساختار زیستگاهی با سایر مطالعات انجام شده در محدوده پراکنش این . باشد گذاري می انتخاب مناطق النه

هوبره  ن دادهدر عربستان نشا) 1997 کامبرا و همکارن،(مطالعات  .گونه در کشورهاي آسیایی مطابقت دارد
در چین هوبره زیستگاههایی  ).زیستگاههاي باز و داراي پوشش گیاهی پراکنده را براي جفت گیري ترجیح می دهد

یانگ و (دهد واز پوشش مرتفع اجتناب می کند  گذاري ترجیح می را براي النه)15-25(%با پوشش گیاهی کم
ماده در فصل زادآوري علفزارهاي بلند را که عالوه بر هاي آفریقایی  در مراکش هوبره بالعکس). 2003همکاران، 

ما  جهت ادامه )2007هینگرات و همکاران، (دهند  غذا، پناهی را براي جوجه آوري فراهم می کند را ترجیح می
در  انتخاب مناطق  کار در منطقه انتخاب زیستگاه هوبره را به تفکیک دو جنس نر و ماده  و اثر تراکم روباه  را 

  . کنیم گذاري پیشنهاد می النه
  

  اهکارهاي نگهداري بذر درختان جنگلی زاگرس براي زمانهاي مختلفر
 2و ذوالفقاري، رقیه*1یی، رقیهقاآ

  دانشگاه یاسوج 1
  دانشگاه یاسوج 2

Email: aghaie_64@yahoo.com 
  

درختان و درختچه هاي جنگلی به لحاظ حفظ آب و خاك، تامین نیازهاي مختلف بشر، حیات وحش و غیره 
اما آنها هم از نظر وسعت و هم تنوع در حال کاهش می باشند و در مواردي هم . داراي  اهمیت زیادي می باشند

همترین جنگلهاي کشور از جنگلهاي زاگرس یکی از م. انقراض بعضی از جنس ها وگونه ها گزارش شده است
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لحاظ حفاطت آب وخاك می باشند و با توجه به اینکه تخریب هاي زیادي در آن صورت گرفته که این وضعیت 
دورنمایی نا مطمن را از نظر پایداري گونه هاي گیاهی ترسیم می کند، حفاظت جدي از این جنگلها را می 

در بازسازي، حفظ و تکثیر و  زنده مانی گیاه در شرایط  بذر مهمترین و اساسی ترین بخش گیاه است که. طلبد
. یکی از مفید ترین روشهاي حفاظت گیاهان نگهداري بذر آنها در بانک بذراست. بسیار سخت نقش اساسی دارد

پس از جمع . این روش در مورد گیاهانی که در معرض انقراض هستند از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد
بهترین راه ذخیره نمودن بذر، . ن آنها را براي مدت زمانهاي مختلف بسته به هدف انبار نمودآوري بذور می توا

بذور رسیده جهت تیمارهاي سرما و آبگیري براي . بدون اینکه رشد کاهش یابد، پایین آوردن درجه حرارت است
میزان بردباري به . دست آورده اندانبار کردن بهتر هستند زیرا آنها این بردباري را در طی رشد در گیاه مادري به 

به . ارتودوکس و ریکالسیترانت: انبارداري بین گونه هاي بذري متفاوت است و دو طبقه کلی شناخته شده است
عنوان مثال بذرهاي ارتودوکس در گونه هاي جنگلی زاگرس گونه هاي بادام، زالزالک، سنجد و غیره می باشند و 

با توجه مطالعات انجام شده . ، برخی از گونه هاي جنس افرا و نارون می باشندبذرهاي ریکالسیترانت مثل بلوط
بهترین را براي نگهداري بذرهاي ارتودوکس در طوالنی مدت بانک بذر می باشد اما براي بذور ریکالسیترانت 

با توجه  در نهایت پیشنهاد می شود. بسته به مدت زمان نگهداري شوند -Cº20تا    - Cº96 بهتراست در دماي
به اینکه اکثر گونه هاي جنگلی زاگرس از نوع ریکالسیترانت می باشند، می بایست امکانات نگهداري این بذور 

  .حداقل در یکی از استانهاي واقع در منطقه جنگلی زاگرس احداث گردد
  نگهداري بذر، زاگرس، ریکالسیترانت و ارتودوکس: کلمات کلیدي

 
 

Strategies of Zagros forest trees seed storage for different times  
Aghaie, Roghayeh 1* and Zolfaghari, Roghayeh2 
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Trees and shrubs of forests due to soil and water conservation, different needs of 
human, wildlife and etc are important. But those are decreasing in aspect of Extent 
and diversity and in some case there is reports of endanger species and genus. 
Zagros forests are one of the important forests due to conservation of soil and 
water. But there is a lot of destruction in these forests. This situation draws 
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uncertain perspective in aspect of sustainability for plant species. So conservation 
of these forests is necessary. Seed is Fundamental part of plant that in regeneration 
and vitality of plant in severe condition has important role. One of the most useful 
methods to conserving plants is storage of them in seed banks. This way in case of 
plants are endangered is more important. After collecting of seeds we can store 
them in different times depend on Purpose. The best way to store of seeds without 
reducing growth is reducing temperature. Mature seeds are better in storage 
conditions (low moisture and temperature) because they earn this resistance during 
growth from mother tree. Amount of resistant to storage is different between 
species. There are two categories: Orthodox and recalcitrant. For example, 
Orthodox seeds of Zagros forest species are almond, hawthorn, etc. and recalcitrant 
seeds are such as oak, some species of maple and elm. Studies show that best way 
for storage of Orthodox seeds and for long time is seed bank but for recalcitrant 
seeds is storage in -20Cº _ -96  Cº  depend on time storage. Finally, we recommend 
that most of species in Zagros forests has recalcitrant seeds, we should introduction 
facility of seeds storage at least in one of provinces are in Zagros forests. 
Key words: seed storage, Zagros, Recalcitrant and orthox.  
 

  
  کشاورزي ارگانیک
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 دانشکده منابع طبیعی بهبهان: محل انجام پژوهش 

 دانشجوي کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده منابع طبیعی بهبهان : 3و2و1

  
تنوع زیستی اصطالحی . ترکیب جامعه را از نظر گونه هاي مختلف جانوران وگیاهان ، تنوع زیستی می گویند

در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونه اي بیشتر باشد،زنجیره . کلی براي نشان دادن درجه ي تنوع طبیعت است
هاي تغذیه اي طوالنی تر وشبکه هاي حیاتی پیچیده تر بوده ودر نتیجه محیط پایدار تر و از شرایط خود تنظیمی 

طقه را باید کلید پایداري و سالمت محیط زیست طبیعی در آن تنوع زیستی در هر من .بیشتري برخوردار میشود
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