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چکیده
هاي مختلف جانوري، مصارف سنتی و همچنین استقرار زادآوري طبیعی در گونهتغذیهبذر درختان بلوط یک منبع مهم براي

برد هاي روستاي کانیدر جنگل) Oliv.Quercus infectoria(برآورد کمی بذر مازوداررو،پیشدر پژوهشآید. حساب میجنگل به
متر مربعی 400نمونهقطعه20،آگاهی از وضعیت عمومی منطقهمنظور شهرستان بانه، استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا به

هاي قطر برابر سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، دو قطر بزرگ و انتخاب و مشخصهمنظممتر) به روش تصادفی 20×20(
اصله 80و شد هکتار انتخاب 80اي به مساحت . براي برآورد کمی بذر محدودهشدتفکیک گونه برداشت کوچک تاج درختان به

گزینش(درمجموع هشت سطح) اصلی متر) و در چهار جهت جغرافیایی سانتی25و بیشتر از 25کمتر از (درخت در دو طبقه قطري 
ه از ترازو ها با استفادآوري شد و وزن آنو جمعبرداشت با استفاده از چوب دستی 1392در آبان . همه بذرهاي روي درخت ندشد

گیري شد. نتایج ها اندازهو طول، عرض و وزن آنشد عدد بذر انتخاب 50طور تصادفی بهدرختگیري شد. از هر در عرصه اندازه
اما درختان موجود در ،ندشتهاي کمی درختان و مقدار تولید بذر نداداري بر مشخصهمعنیاثرهاي جغرافیایی نشان داد که جهت

اثرقطر درخت نیز . نمایندمیهاي جنوبی و غربی تولید تري نسبت به جهتشرقی بذرهاي بزرگتر و سنگینهاي شمالی وجهت
کیلوگرم براي هر 9/1میانگین تولید بذر ،کلیطور. بهیابدمیدار بر تولید بذر داشت و با افزایش قطر، تولید بذر نیز افزایش معنی

. نتایج این بررسی بودبراي هر درخت متغیر 3088صفر تا شمار آن ازکیلوگرم و87/19از صفر تادرخت مازودار بود که مقدار آن 
هاي ریزي تودهتواند در مدیریت و برنامهمیآمدهدستبههاي مورد بررسی داشت و نتایج نشان از سال بذردهی ضعیف براي توده

ستفاده قرار گیرد.ها مورد اجنگلی غرب و همچنین ارزیابی توان تولید بذر این جنگل

.وزن بذرشمار بذر، هاي جغرافیایی، هاي زاگرس، جهت، جنگلبلوطبذرهاي کلیدي:واژه

ه مقدم
هاي غرب و شمال غرب ایران که رویشگاه اصلی جنگل

هاي کل درصد از جنگل41د، بالغ بر نباشدرختان بلوط می

,Fatahi(شوند کشور را شامل می هاي ). اهمیت جنگل2000
زاگرس از دیدگاه و زوایاي مختلفی قابل بحث است. این 

مین آب، حفظ خاك، تعدیل أرا در تاثرها بیشترین جنگل
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آب و هوا و تعادل اقتصادي و اجتماعی در کل کشور دارند 
)., 2006et alTalebi(.هاي شهرستان بانه در جنگل

هاي زاگرس هاي زاگرس جزو جنگلبندي جنگلطبقه
RostaghiEbrahimi&Jazirehi,(گیرند شمالی قرار می

هاي سنتی و ). با توجه به سابقه طوالنی برداشت2003
هاي جنگلی زاگرس تغییر ، ساختار تودهعرفی از جنگل

ها، الگویی از کرده و بسیار شکننده شده است. طی این سال
که است ها شکل گرفته مدیریت عرفی جنگل در این عرصه

داري سنتی گردانی و جنگلدر آن مردم محلی با ترکیب رمه
et alValipour,.(کنندمیمین أنیازهاي معیشتی خود را ت

زادآوريسفانه در الگوي رایج هیچ فرصتی به أمت.)2014
درختان بیشترکه شود و با وجود اینجنسی جنگل داده نمی

بلوط واجد شرایط بذردهی هستند، اما استمرار جنگل 
هاي موجود با بحران تودهبیشترو شودنمیمشاهده 

etNamiranian;2007,Shakeri(زادآوري روبرو هستند

., 2008al.(
ــه دو   ــل ب ــی در جنگ ــکلزادآوري طبیع ــی و ش جنس

. زادآوري توسط بذر، روش طبیعـی  شودانجام میغیرجنسی 
هاي دنیا اسـت. موفقیـت زادآوري   جنگلبیشترتجدید نسل 

طبیعی به سه عامل مهم بستگی دارد: وجود درختان مـادري  
بذر سالم و کافی)، شرایط اقلیمـی و خـاکی مناسـب بـراي     (

زنی بـذر و اسـتقرار   یط مساعد براي جوانهاستقرار بذر و مح
,Mohajer(ها نونهال 2005Marvi(.    بـذرها بـراي اسـتقرار

زادآوري ضروري هسـتند و یـک منبـع غـذایی مهـم بـراي       
هاي حیات وحش و همچنین عامل مهمـی در تغییـرات   گونه

باشند، بنابراین برآورد تولیـد بـذر   جمعیت حیات وحش می
وحـش بـاارزش و   دیریت حیـات براي زادآوري جنگل و م

,.et alAuchmoody,.(مهم است 1971;et alGoodrum

., 2006et al1993; Greenberg, 2000; Izquierdo .( در
اسپانیا، تولیـد بـذر اهمیـت    ویژهبهکشورهاي حوزه مدیترانه 

زیرا مقـدار و کیفیـت   ،داردزیاديی زیستاقتصادي و محیط
حیوانـات وحشـی بلکـه در پـرورش     تنها در مدیریت بذر نه

Garcia-(خوك اهمیـت زیـادي دارد   ویژهحیوانات اهلی به

., 2012et alMozo(.   در ایران تولید بذر نقـش اساسـی در

کـه از یـک   طوريبه،هاي بلوط داردو پویایی جنگلتحول
هـا داشـته و بـر    جنسی بلوطزادآوريسو ارتباط مستقیم با 

است و از سوي دیگر بـر جمعیـت   اثرگذارها استمرار جنگل
عنوان مثال سـنجاب ایرانـی در   کننده بذر، بهحیوانات مصرف

هاي شمال و زاگـرس،  هاي زاگرس و گراز در جنگلجنگل
,.(است اثرگذار 2012et almiePourhash .(

هاي زاگرس هاي اصلی جنگلمازودار یکی از گونه
از شمال غربی تا این گونهگسترش افقی .شمالی است

آباد تا شمال خرمسپسطور پیوسته و جنوب مریوان به
گسترش عمودي، مناطق نظریابد و ازطور منقطع ادامه میبه

,Fatahi(دهد بند را ترجیح میمیان گونه مازودار به . )1999
. تجدید کندمیجنسی و غیرجنسی تجدید نسل شکلهر دو 

هاي مادري بذرده و ایهزاد آن در صورت وجود پنسل دانه
چراي دام مانندمحدودکننده غیرطبیعی هايعاملنبود 

دلیل دارا بودن . مازودار بهشودمیسهولت انجام به
مانند (ها ه مانند گز علفی و انواع گالمحصوالت ثانوی

Jazirehi&(استمازوج، قلقاف و سیچکا) ارزشمند 

, 2003RostaghiEbrahimi(. در کنار محصوالت فرعی و
تعلیف دام، منظوربهاستفاده از شاخ و برگ این درخت 

صورت سنتی تغذیه دام و طیور نیز بهبرايآوري بذر جمع
و با مطرح شدن بحث استفاده صنعتی از بذر گیردمیانجام 

درختان بلوط زاگرس لزوم کسب اطالعات دقیق از میزان 
یابد.روز افزایش میتولید بذر این درختان روز به 

هـاي جنگلـی   گیري تولیـد بـذر گونـه   در راستاي اندازه
اسـت.  انجام شدهمطالعات متعددي در داخل و خارج کشور 

مقـدار طبقات قطري بر اثرهاي انجام شده در زمینه پژوهش
مثبت بین تولید بذر بـا  داردهنده ارتباط معنیتولید بذر نشان

ــت.   ــت اس ــر درخ ــاران Etemadقط ) در 2003(و همک
) بـه ایـن   orientalisFagus(راش گونـه درموردپژوهشی

داري بـین قطـر برابرسـینه بـا     نتیجه رسیدند که ارتباط معنی
تنـوع  ) Greenberg)2000میزان تولیـد بـذر وجـود دارد.   

ــذر در   ــد ب ــارتولی ــهچه ــوط گون ــاملبل ،Q. albaش
velutina.Q،Q. rubraوQ. coccineaــاهو ــوطش بل

)sativaCastanea(1993هاي در آپاالش جنوبی در سال
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هـا و  تولید بـذر بـین سـال   مقدار را بررسی کردند. 1997تا 
طـور قابـل   سـینه بـه  ها بسیار متفاوت بود و قطر برابـر گونه

دار با تولید بذر داشت.توجهی ارتباط معنی
یرزنده) بر زنده و غ(متعددي هايعاملبا توجه به اینکه 
ها، بذر بین سالگذارند، میزان تولیدتولید بذر بلوط اثر

تواند بسیار متفاوت باشد هاي یک گونه میها و پایهگونه
), 2002et al.Johnson( .Fatahi)1999( میانگین تولید

تا 20،هاي استان کردستاندر جنگلرا نه بذر مازودار ساال
و همکاران Panahiاست. کردهکیلوگرم برآورد 150

شناسی ملی ایران، متوسط ) در قطعه زاگرس باغ گیاه2008(
رایک متر مربع)(مازودار در واحد سطح تاج شمار بذر

) 2011(و همکاران Pourhashemiدست آوردند.به4/52
اصله درخت90هاي بانه براي بذر مازودار در جنگلشمار

که میانگین کردندبرآورد Koenigرا با استفاده از روش 
و میانگین شمار بذر 3/10تاجبذر در واحد سطحشمار 

،. در بررسی دیگريدست آمدبه8/158ازاي هر درخت به
Pourhashemi 120میانگین تراکم بذر ) 2012(و همکاران

دست به2/7هاي شهرستان بانه در جنگلرا درخت مازودار 
توده زي) میانگین2013(و همکاران Iranmanesh. وردندآ

پایه هاي تکدر توده) را Q. brantii(بذر بلوط ایرانی 
کیلوگرم براي 1/2زاد هاي شاخهکیلوگرم و در توده1/14

دست آوردند.هر پایه به
Izquierdoدر را ) میزان تولیـد بـذر   2006(همکاران و

بلـوط دهساها) براي هر درخـت (هاي ایبریاي غربی جنگل
) Pausas)2012وPonsکیلوگرم برآورد کردنـد. 25تا 20

) در ersub.Q(پنبـه بلـوط چـوب  هايرا در تودهبذرتولید 
بـذرها در  کـل شرقی با شـمارش تعـداد  ایبریايجزیره شبه

. کردنــدســاله ارزیــابی هشــت درخــت در یــک دوره 155
بـذرهاي تولیـد شـده    براساس نتایج پژوهش مذکور، شـمار 

متغیـر  20000از ترتوسط هر درخت در سال از صفر تا بیش
دودي از درختـان  حـ تعـداد م کـه بود. این مطالعه نشـان داد 

عنـوان مثـال   ند. بهشتاز تولید بذر را بر عهده دازیاديبخش 
درصد بذرها 50از تردرصد درختان، تولید بیشششحدود 

از بـذرها را بـه عهـده    درصد 80تولیددرصد درختان20و 

.بوده استدلیل اندازه درخت ند. این توزیع تا حدي بهشتدا
بذرهاي تولید شده توسط یک درخت بلوط از ابعاد و 

,.(استهاي متفاوتی برخوردار وزن 2002et alJohnson(.
درصد تواند بر میاندازه بذر کهنشان داده استها ررسیب

هاي ابتدائی ها در سالنهالتودهزيزنی، استقرار و جوانه
بذرهاي بزرگتر و ،هاپژوهشبیشترثیرگذار باشد. در أت

اندزنی بیشتري برخوردار بودهتر بلوط از قدرت جوانهسنگین
تري یشمانی باز این بذرها قدرت زندهآمدهدستبههاي نهالو 
,Gomez ;1998,.نداشتهدا 2004;et alBroncano(
)., 2006et alNavarro, 2004;Karrfalt.از سوي دیگر،

Zolfaghari هاي ویژگیبا مطالعه ) 2012(و همکاران
باو ارتباط آنشناسی بذر سه گونه بلوط بومی زاگرسریخت
دریافتندهاي بانه زنی و رویش نونهال در جنگلجوانهدرصد

.نیستگذار ها اثروزن بذر بر رویش نونهالاندازه وکه 
هاي زاگرس، سبب رویه از جنگلهاي بیبرداريبهره

ها شده رویشگاه) این جنگل(سطح) و کیفی (کاهش کمی 
که امروزه با مشکالتی همچون خشکیدگی طورياست، به

طبیعی روبرو هستند. بذرهازادآوري بلوط و عدم استقرار 
جنگل وتولیداستمراروزادآوريکه درگذشته از نقشی

موردبسیارفرعیمحصوالتعنوانبهحیوانات دارند،تغذیه
دلیل عدم وجود گیرند. بهقرار مینشینانجنگلاستفاده

هاي مختلف اطالعات کافی در مورد مقدار تولید بذر گونه
بلوط ضروري است مطالعاتی در زمینه برآورد میزان تولید 

و همچنین نقش هاي متفاوتدر مناطق مختلف و سال
پژوهشانجام شود. بعاد بذرهافاکتورهاي مختلف در ا

گیري تولید بذر گونه مازودار اندازهاصلی با هدف روپیش
در این راستا دو هاي شهرستان بانه انجام شد. در جنگل

قطر برابر)1فرضیه اصلی زیر مورد آزمون قرار گرفت:
هاي در جهت)2وثر استؤسینه درخت، بر تولید بذر م

تولید بذر متفاوت است.جغرافیایی متفاوت، میزان 

هاواد و روشم
مورد بررسیمنطقه

برد کانیروستايو در 1392سال در رو پیشپژوهش 
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ستان بانه انجام شد. روستاي هاي شهرواقع در جنگل
غرب بانه قرار دارد. متوسط کیلومتري شمال24برد در کانی

30تا 20هاي شمالی، شرقی و جنوبی بین شیب در جهت
باشد. ارتفاع متوسط درصد می40و در دامنه غربی درصد

و در محدوده استمتر 1446منطقه از سطح دریاهاي آزاد 
درجه عرض جغرافیایی 36◦03'51"تا 36◦03'25"

درجه طول 45◦38'23"تا 45◦37'44"شمالی و 

. وضعیت آب و هوائی )1(شکل جغرافیایی شرقی قرار دارد
اي است. هاي هواي مدیترانهجبههثر ازأمتبیشترمنطقه 

میانگین ،براساس گزارش اداره هواشناسی شهرستان بانه
) در این 1391تا 1381(هسال10دوره بارندگی ساالنه در

بیشترین حجم بارندگی در .استبوده متر میلی657منطقه 
رخ داده استفصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان 

)Anonymous, 2014.(

موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل

است که مطالعه، مازودار گونه غالب در جنگل مورد
. دهدآمیخته میيهاول تشکیل تیپهمراه با برودار و وي

، درختان مازودارهاي باارزش و گز علفیدلیل تولید گالبه
و ساختار جنگل انداز گذشته کمتر مورد قطع قرار گرفته

سال و مسن درآمده همطور تقریبیو بهزاد شاخهصورت به
و خطر زادآوري اسقراراست. مهمترین ضعف سیستم، عدم 

مطالعه در منطقه است. در منطقه موردجنگلعدم استمرار
شیب و نزدیک روستا، زراعت زیراشکوب هاي کمدر قسمت

در کل طور تقریبیبهو وجود دارد گندم) (صورت دیم به

د.شوانجام میو چراي داممنطقه گالزنی

پژوهشروش
با مطالعه انتخاب شد. منطقه مورد،گردشیپس از جنگل

و این نکته که هدف انتخاب شدهتوجه به همگنی نسبی توده 
20تعداد،بوداز انجام این بررسی فقط گونه مازودار

متر) به روش تصادفی 20×20(متر مربعی400نمونه قطعه
و شد انتخاب متر200×200شبکه با ابعاد منظم

سینه، قطر برابرگونه، ها ازقبیل هاي ساختاري تودهمشخصه
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ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، دو قطر بزرگ و کوچک 
با توجه به اینکه .شدبرداشت سطح تاج) (براي محاسبه تاج 

تواند معیار مناسبی براي نشان دادن تراکم تنهایی نمیتعداد به
Marvi(باشد زادشاخهواقعی یک توده جنگلی Mohajer,

ها از سطح تاج درختانتودهبیان وضعیتبراي ،)2005
بررسی وضعیت پراکنش مکانی نیز استفاده شد.انبوهی)(

اوانزا –درختان با استفاده از ضریب تجمعی کالرك 
,Pommerening)انجام شد) 2و 1هاي(رابطه 2002).

R = ( ) ١رابطھ 

( ) = ∗ ٢رابطھ 

میانگین فاصله درختان موجود در r̅فوق:هايدر رابطه
A،نمونهتعداد درخت موجود در قطعهN، نمونهیک قطعه

ترین میانگین فاصله نزدیکE(r)، نمونهمساحت قطعه
که درختان پراکنش کامل وضعیتیهمسایه دردرخت 

شاخص الگويRپراکنش پواسون) و(تصادفی داشته باشند 
باشد.میپراکنش مکانی 

تعداد ،هانمونهباتوجه به اینکه در داخل تعدادي از قطعه
بنابراین نظر وجود نداشت،ز طبقه قطري موردکافی درخت ا
با استفاده از اصله درخت80، تعداد هکتار80در مساحت 

آزیموت و فاصله (ن درخت به نقطه تصادفییروش نزدیکتر
شمال، جنوب، شرق و (در چهار جهت جغرافیایی تصادفی)
25و بیشتر از 25دو طبقه قطري کمتر از در غرب) 

دستگاه و با شدندانتخابهشت سطح) ع (درمجمومترسانتی
رنگ ها ثبت و باموقعیت آن)GPSیاب جهانی (موقعیت

دلیل بهکفیادآوري استالزم به گذاري شد.نشانه
بین سطح تاج و تولید بذر، فقط درختانی زیادهمبستگی 
که سه سال از گالزنی آنها گذشته و تاج آنها ندانتخاب شد

سینه، ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطر برابرکامل شده باشد.
دقت قطر بزرگ و قطر کوچک تاج درختان نمونه به

هاي بلوط در قسمتبذر تولید چون گیري شدند. اندازه
روش براي تریندقیقبنابراین،مختلف تاج یکنواخت نیست

ي یک درخت آوري کل بذرهاگیري تولید بذر، جمعاندازه
,.(ترین زمان ممکن استدر کوتاه 2002et alJohnson(.

نشینان، قبل آوري بذر توسط جنگلاز جمعبراي جلوگیري
بذرها با مالکین عرفی جنگل هماهنگی الزم بلوغ کاملاز 
آوري بذر درختان جمععدم عمل آمد و از به

همه شده توسط آنها اطمینان حاصل شد. گذاريعالمت
بذرهاي روي درختان نمونه در آبان ماه با استفاده از چوب 

از ها با استفاده و وزن آنندآوري شدو جمعبرداشت دستی 
etIzquierdo(گیري شدترازوي دیجیتالی در عرصه اندازه

., 2006al(.بذرهاي تولیدي هر درخت در عرصه نیز شمار
.شودمشخصن از درختاکدامتولید بذر هرتاشمارش شد

طول شد وبعدد بذر انتخا50طور تصادفی بهسطحاز هر 
بذرها متر و وزن میلی1/0و عرض بذرها با کولیس تا دقت 

گرم محاسبه شد.001/0با ترازوي دیجیتالی تا دقت 

هاوتحلیل دادهتجزیه
آوري شده ابتدا با استفاده از هاي جمعدادهنرمال بودن 

هاي مربوط . دادهشدسمیرنوف بررسی - روفلموگوآزمون ک
و با کردندمیبه میزان تولید بذر از توزیع نرمال پیروي ن

بنابراین از،مرسوم نیز نرمال نشدندهاي هیچکدام از تبدیل
طبقه اثرویتنی براي آزمون -نناپارامتري مهايآزمون

آزمون برايوالیس-کروسکالقطري بر تولید بذر و آزمون
هاي شد. دادهاستفادهجهت جغرافیایی بر تولید بذراثر

طول، عرض و وزن) (ها و ابعاد بذرها مربوط به ساختار توده
یکطرفهواریانستجزیهترتیب در قالب بهنرمال بود و

)ANOVA(و آزمایش فاکتوریل برمبناي طرح کامل
در (جهت جغرافیایی در دو سطح)، (طبقه قطري تصادفی

آمده دستههاي بتحلیل شدند. میانگینو چهار سطح) تجزیه
ها، با استفاده از آزمون یید همگنی واریانسأپس از ت

مورد مقایسه قرار گرفتند. یکدیگرچنددامنه دانکن با 

نتایج 
هاي جنگلیوضعیت کمی و ساختاري توده

، %64درختـان مـازودار   ،بررسـی در محدوده مـورد 

)1(رابطه
)2(رابطه
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(زالزالـک،  هـا  و سـایر گونـه  %11ول ، وي%13برودار 
شـن، سـماق و آلبـالوي    گالبی وحشـی، بـادام وحشـی،   

خــود اختصــاص بــهاي را ترکیــب گونــهمــابقیوحشـی)  
- تیـپ جنگـل مـازو   ،ايترکیب گونهباتوجه بهد.ادندمی
. بـا  بـود و همسـال زادول با فرم رویشی شاخهوي- برو

هـاي مـورد  سنتی از تودههايبرداريتوجه به سابقه بهره
بـراي نظر که شامل گالزنـی، چـراي دام و قطـع درخـت     

یک یا دو پایه گروه باشد، از هر جستمصرف سوخت می

سـیماي  مانده اسـت، درنتیجـه  نشینان باقی توسط جنگل
زاد است.هاي دانهظاهري جنگل بسیار مشابه توده

هاي کمی تمام درختان موجود در توده موردمشخصه
، )=P=915/0F ,439/0(سینهقطر برابرمانندبررسی 

ارتفاع تاج ،)=P,926/0F=434/0(ارتفاع درخت 
)118/0=P,050/2=F(سطح تاجو)425/0=P

,945/0=F(هاي جغرافیایی اختالف در هیچکدام از جهت
).1جدول(نداشتند یکدیگرداري با معنی

مطالعهجنگل موردهاي کمی درختان درمیزان مشخصه-1جدول

سینه قطر برابرمتوسط تعداد درختجهت جغرافیایی
)مترسانتی(

کلارتفاعمتوسط
)متر(

تاج ارتفاعمتوسط
)متر(

تاج تک درخت سطحمتوسط
(مترمربع)

67/19) ±76/3(97/4)±48/0(55/5)±56/0(94/29)±81/1(145)±67/56(شمالی
33/14) ±59/2(80/4)±65/0(08/6)±69/0(67/33)±32/2(88)±50/12(شرقی
67/14) ±33/2(30/4)±50/0(95/5)±58/0(69/34)±82/2(59)±61/16(جنوبی
78/9) ±15/2(62/2)±38/0(05/4)±38/0(33/32)±12/3(65)±00/10(غربی

د.نباشاشتباه معیار میبیانگراعداد داخل پرانتز

پراکنش مکانی
وضعیت پراکنش مکانی درختان با استفاده از ضریب 

اوانزا نشان داد که پراکنش درختان در تمام -تجمعی کالرك

صورت هاي جغرافیایی بهبررسی و جهتهاي موردتوده
.)2(جدول استمنظم 

نمونهدرختان در سطح قطعهآمده براي پراکنش مکانی دستهمقدار آماره ب-2جدول
)R(پراکنش مکانیجهت جغرافیایی

1/2)±36/0(یشمال
6/1)±17/0(شرقی

24/1)±41/0(یجنوب
02/2)±06/0(یغرب

.دنباشاعداد داخل پرانتز بیانگر اشتباه معیار می

بذرتولید
عدد براي هر 334کیلوگرم و 91/1میزان تولید بذر (

درخت 80از .بوددرخت) بیانگر سال بذردهی ضعیف 
درخت فاقد بذردهی بودند. با پنجمازودار مورد مطالعه، 

دار افزایش طور معنیافزایش قطر درختان میزان تولید بذر به
براي میزان تولید بذر برحسب کیلوگرم و Zآماره فت.یامی

و)P,224/3-=Z=001/0(ترتیب تعداد بذر به
)002/0=P,157/3-=Z(که تولید . با وجوديدست آمدبه

هاي جنوبی هاي شمالی و شرقی بیشتر از دامنهبذر در دامنه
، اندرختبیندلیل نوسانات زیاد تولید بذر بهاما، بودو غربی 

) P=619/0(شتها وجود نداداري بین آناختالف معنی
).3(جدول 
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میزان تولید بذر بر حسب درخت در توده-3جدول
بیشینهکمینهمیانگینمیزان بذر

91/1087/19)±42/0()کیلوگرم(مقدار بذر
82/33303088)±57/68(بذرشمار

84/0068/6)±24/0()کیلوگرم(متر سانتی25طبقه قطري کمتر از 
975/20065/087/19)±78/0()کیلوگرم(مترسانتی25بیشتر از طبقه قطري

55/18001677)±87/57()شمار(مترسانتی25طبقه قطري کمتر از 
1/48713088)±39/120()شمار(مترسانتی25طبقه قطري بیشتر از 

22/3072/18)±11/1(کیلوگرم)(جهت شمالی 
72/20870/19)±16/1(کیلوگرم)(جهت شرقی
905/0001/4)±28/0(کیلوگرم)(جهت جنوبی 
789/0035/053/4)±25/0(کیلوگرم)(جهت غربی 

1/52602675)±5/173()شمار(جهت شمالی 
75/42703088)±9/180()شمار(جهت شرقی 
8/1900891)±2/62()شمار(جهت جنوبی 
65/19061677)±9/82()شمار(جهت غربی

د.نباشاشتباه معیار میبیانگر اعداد داخل پرانتز 

طول، عرض و وزن بذرها
هاي شمالی از ابعاد بزرگتري بذرهاي تولید شده در دامنه

بر ابعاد اثريطبقه قطري اما)، =00/0P(ند بودبرخوردار
).5و 4هايجدول(شتبذر ندا

گرم)(متر) و وزن بذر میلی(متر)، عرض میلی(تجزیه واریانس طول -4جدول
وزن بذر)(Fمقدارعرض بذر)(Fمقدارطول بذر)(Fمقدارآزاديدرجهمنبع تغییرات

1ns081/0ns114/1ns288/0قطر
455/19**109/12**439/9**3جهت جغرافیایی

3ns946/1ns938/0ns829/0قطر در جهت
392خطا
400کل
دار عدم وجود تفاوت معنیnsدرصد، 99دار در سطح اطمینان معنی**
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دانکناياساس آزمون چنددامنهبرگرم)(متر) و وزن بذر میلی(متر)، عرض میلی(طول مقایسه میانگین -5جدول 
گرم)(وزن بذر متر)میلی(عرض بذرمتر)میلی(طول بذرجهت جغرافیایی

a30/45a30/16a86/7شمالی
b67/43a30/16bc88/5شرقی
b47/42c09/15c95/5جنوبی
b57/42b74/15b66/6غربی

دار است.در ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیمشابه حروف انگلیسی 

بحث
درختانصورتبررسی بهجنگل در توده موردساختار 

. با بودسال تا مسن زاد و ازنظر سنی میانشاخهأپایه با مبدتک
درختان بیشتردر این منطقه انجام شدهتوجه به مدیریت سنتی 

در .بودندیکسان، فاصله زیاد و تراکم پایین نسبتبهداراي ابعاد 
چراي دام و زراعت زیراشکوب)، (ها استفاده از جنگل طی سال

فاصله درختان از اند، درنتیجهدرختان حذف شدهبیشتر
طور تقریبی و پراکنش درختان بهاست افزایش یافته یکدیگر

هاي منظم درآمده است. درخت مازودار عالوه بر جنبه
دلیل دارا هاي جنگلی و تولید بذر، بهاکولوژیک در اکوسیستم
قلقاف، مانند(ها مانند گزو و انواع گالبودن محصوالت ثانویه

به ایت.نشینان بسیار ارزشمند سیچکا) براي جنگلومازوج
شودمیقطع کمتر ول درختان برودار و وينسبت بههمین دلیل

مناطق زاگرس شمالیبیشتردر هاي قطور این درخت پایهو 
Jazirehi(حضور بیشتري دارند نسبت به دو گونه دیگر &

Ebrahimi Rostaghi, 2003; Ghahramany et al., 2010 .(
هاي نشان داد که تولید بذر بین پایهروپژوهش پیشنتایج 

ازاي هر مختلف بسیار متفاوت است. میانگین تولید بذر به
در درختان نمونه، شماردست آمد. کیلوگرم به91/1درخت 

کیلوگرم 8/19صفر تا وزن بذر از و 3088بذر از صفر تا 
) نیز شمار بذر1993(و همکاران Auchmoodyمتغیر بود.
Q. rubra بین غرب پنسیلوانیاي آمریکاهاي شمالدر جنگلرا

دست به)هکتار4/0ایکر (در هر273000تا7000
بذرهاي بلوط شمار) نیز Pausas)2012وPonsآوردند.
20000جزیره ایبریایی شرقی را صفر تا پنبه در شبهچوب

هاي دست آوردند. تفاوت زیاد در تولید بذر یکی از ویژگیهب

این امر تا حد زیادي ناشی از .مهم درختان بلوط است
ندگی خیلی زیاد یا افشانی ضعیف، بارگرده(محیطیهايعامل

الی)، سطح مقطع، اندازه سثیر باد، یخبندان و خشکأ، تخیلی کم
Auchmoody(درخت، تراکم درخت و سن است et al.,

1993; Johnson et al., 2002; Izquierdo et al., 2006;

Lashely et al., 2009; Pons & Pausas, 2012(.
بیانگر سال بـذردهی  رو پیشدست آمده از پژوهش نتایج به

. بـود بررسی هاي موردضعیف براي درختان مازودار در جنگل
Fatahi)1992 هاي در جنگل) تولید بذر هر درخت مازودار را

و Panahi.کـرد کیلـوگرم بـرآورد   150تـا  20استان کردستان 
شناسی ملـی ایـران،   ) در قطعه زاگرس باغ گیاه2009(همکاران 

یک متـر مربـع)   (مازودار در واحد سطح تاج متوسط شمار بذر
) 2011(و همکـاران  Pourhashemiدست آوردند.به4/52را 

هـاي  در جنگلت مازودار راازاي هر درخمیانگین شمار بذر به
ــه،    ــتان بان ــو شهرس ــتاي هل ــه 8/158روس ــدد ب ــت ع دس

تـوده بـذر   ) نیـز زي 2013(و همکـاران  Iranmaneshآوردند.
و Pourhashemi.کردنـد کیلوگرم برآورد 1/14بلوط ایرانی را 

دیگر میانگین تراکم بذر مازودار پژوهشی) در 2012(همکاران 
دسـت  بـه 2/7شهرسـتان بانـه  هاي روستاي هلـو در جنگلرا

متوسط تولیـد بـذر   ) نیز 2006(و همکاران Izquierdoآوردند.
کیلـوگرم  25تا 20بین ) را در اسپانیا Q. ilexسبز (بلوط همیشه

و همکـاران  Garcia-Mozo. کردنـد براي هر درخـت بـرآورد   
) 2010تـا  1998(سال 12مدت که بهپژوهشینیز در )2012(

سـبز در جنـوب اسـپانیا    همیشهتولید بذر بلوطمورد میزان در
بـیش از  2001انجام دادند، بیشترین میزان تولید بذر را در سال 

.  کردندکیلوگرم برآورد 500
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تولید بذر ارتباط مثبت رو مشخص شد که پیشدر پژوهش 
که با افزایش قطر میزان تولید طوريبهبا قطر برابر سینه داشت، 

و همکارانEtemadبا نتایج نتیجهاین .فتیابذر افزایش می
)2003 ،(Lashelyن او همکار)و)2009Greenberg

) که ارتباطی مثبت بین قطر برابر سینه با میزان تولید بذر 2000(
همخوانی دارد. درختان قطورتر بلوط که تولید ،دست آوردندبه

مادري عنوان درختان توان بهرا میتري دارند بذر بیشتر و سالم
ها و استفاده در نهالستانبذرده براي تهیه بذر مورد

. کردها انتخاب کاريجنگل
اثرجهت جغرافیایی براساس نتایج پژوهش پیش رو، 

هاي تولید بذر در دامنهاما،داري بر تولید بذر نداشتمعنی
. این امر بودهاي جنوبی و غربی شمالی و شرقی بیشتر از دامنه

دلیل کمتر بودن حاصلخیزي رویشگاه در ي بهتواند تا حدمی
,.(هاي جنوبی و غربی باشد دامنه 2002et alJohnson(. اگر

انجام این پژوهش در سال بذردهی فراوان درختان مازودار 
هاي امکان وجود اختالف در تولید بذر در جهتشد،می

، زیرا واریانس موجود کاهش شدمختلف جغرافیایی بیشتر می
کاهش ،کنندو تعداد درختانی که هیچ بذري تولید نمییافته
,.(یافتمی 2012et alMozo-Garcia.(

ها وجود دارد گونهبیشترتنوع در اندازه بذر در مورد 
)2009.,aletEstevez-Rodriguez;Greenberg, 2000 .(

بذرهاي بزرگتر بلوط، بیشتر توسط شکارچیان بذر ازجمله 
شوند که این امر خود جاغ مصرف میگراز، سنجاب و جی

etMozo-Garcia(باعث پراکنش بیشتر این بذرها خواهد شد 

2012.,alاز بذرهاي آمدهدستبههاي نونهال،). از سوي دیگر
و هستند به تنش خشکی یشتريبزرگتر، داراي مقاومت ب

,.(دارندپتانسیل رویشی بیشتري  2002et alJohnson( .
هاي شمالی از ابعاد بزرگتري شده در دامنهبذرهاي تولید 

تواند میزان حاصلخیزي مهمترین دلیل آن میکهبرخوردارند
بیشتر رویشگاه و اختصاص مقدار کافی انرژي توسط درخت 

مادري به تولید بذرهاي درشت و سنگین باشد.
و مطالعات رو پیشآمده از پژوهش دستهبا توجه به نتایج ب

توان ، میاستنقاط دنیا انجام شدهدر سایردیگري که 
ها و ها، گونهبین سالها بلوطکه تولید بذر کردگیري نتیجه

رو پژوهش پیشهاي مختلف بسیار متفاوت است. نتایج پایه
بررسی هاي موردنشان از سال بذردهی ضعیف براي توده

داشت و براي کسب اطالع دقیق از میزان تولید بذر در 
پنج تا (مدت درازهاي الزم است طی دورههاي زاگرسجنگل

هاي مختلف کیفی بذر در رویشگاهوساله) برآورد کمی10
تا اطالعات دقیق و جامعی از توان تولید بذر این انجام شود

تواند در مدیریت و میآمدهدستبهنتایج دست آید. هها بجنگل
و همچنین ارزیابی زاگرسبلوطهاي جنگلیریزي تودهبرنامه

زادآوري (مصارف مختلف برايها توان تولید بذر این جنگل
جنگل، استفاده سنتی و صنعتی) مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract
Acorns provide important food sources for wildlife. In addition, they are traditionally used by

forest dwellers and promote natural regeneration within forest ecosystems. However, a
sufficient acorn mass is essential for a successful regeneration establishment. Here, we
estimated acorn production of gall oak (Quercus infectoria Oliv.) trees in Kanybard in Baneh
forests of Kurdistan province. Stand structure and general information were obtained from 20
square plots (20×20 m), which were scattered randomly in the study area. In a homogenous area
of 80 ha, 80 sample trees were selected. To evaluate the effect of tree diameter and geographical
aspect on acorn production, we selected two diameter classes (<25 cm and >25 cm) nested in
four main cardinal aspects (totally 8 levels). All acorns on each tree were collected at the end of
2013 growing season and were weighted in the field. In each level, 50 acorns were selected
randomly, and their weight, length and width were measured. The results showed that
geographical aspect does not affect acorn production. However, oak trees on northern and
eastern aspects produce bigger and heavier acorns. In addition, tree diameter was found to
positively affect acorn production, i.e. thicker trees produce more acorn. In average, each gall
oak tree produces 1.907 kg acorn mass which varies between 0 to 19.87 kg in weight and 0 to
3088 acorns per tree. Our result indicated a weak acorn mast year for studied forest stands,
which can help forest managers to evaluate and plan for acorn production in northern Zagros
forests.

Keywords: Acorn, Zagros forest, geographic aspects, acorn number, acorn weight.


