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  چكيده
تغذيه دام  برايهاي انجام شده در زاگرس شمالي گالزني و استفاده از شاخ و برگ درختان بلوط ترين استفادهيكي از عمده

 بخشنقاط مانند و در برخي  است هاي در ساختار و وضعيت ظاهري اين جنگلها شداين امر موجب ايجاد تغييرات عمده. است
با توجه به مشكل فوق و عدم استقرار زادآوري . است هساختها را با خطر مواجه وابع شهرستان بانه آينده اين جنگلاز ت ،آلوت
نخورده و هاي دستهاست، در تودههاي اصلي اين رويشگاهكه يكي از گونه دارمازوزاد در اين جنگلها، ويژگيهاي كيفي بذر دانه

از  كلدر. مورد بررسي قرار گرفت (Ghole-Shir)شيرو قوله (Mir-Yousef) ، ميريوسف(Blake) بِلَكه سه رويشگاه شدهيگالزن
مقدار جزئي بيشتر از  بهنخورده دست هايميزان رطوبت اوليه بذر در توده. دآوري گرديجمعدانه بذر  6000 درخت، 60تعداد 
اختالف  ،به آفات بذرخوار هاردر رابطه با آلودگي بذ. ود نداردداري بين آنها وجاما اختالف معني ،است هشد يگالزنهاي توده

 هاريشگاه ديگر با وجودي كه ميزان بذوجود دارد، اما در دو رو »بِلَكه«نخورده شده و توده دستيگالزنهاي شديدي بين توده
هاي تودهوزن هزاردانه بذر در . باشدنمي دارمعني اما اختالف آنها ،نخورده بيشتر استهاي دست آلوده به بذرخوار در توده

تواند فرصت بيشتر درختان موجود ترين دليل آن ميكه عمده است هشديگالزنهاي داري بيشتر از توده طور معني بهنخورده  دست
نخورده و هاي دستودهت هابذر زنيبين درصد جوانه .بذر باشد هايلپه نخورده براي ذخيره مواد غذايي در هاي دستدر توده
با دارا بودن بيشترين » بِلَكه«روش دانكن نشان داد رويشگاه  بهها مقايسه ميانگين. داري وجود نداردشده اختالف معنييگالزن

 8/88و  9/90ترتيب با  به »ميريوسف«و » شيرقوله«در گروه اول قرار گرفته و دو رويشگاه ) درصد 8/96(زني مقدار درصد جوانه
ها اختالف وجود نداشته و مقايسه ميانگين دانكن نيز نشان زني بين تودهشاخص جوانه از نظر. رصد در يك دسته قرار گرفتندد

 و »بِلَكه«، »ميريوسف« هايرويشگاه در ترتيب بهزني مقدار شاخص جوانه. گيرندداد كه هر سه رويشگاه در يك دسته قرار مي
  .  محاسبه گرديد 4/12و  8/12، 2/13 معادل »شيرقوله«

  

  .زنيزني، شاخص جوانه، زاگرس شمالي، گالزني، درصد جوانهدارمازو: كليدي يهاواژه
  

  مقدمه 
جنگلهاي زاگرس با سطحي بيش از پنج ميليون 

درصد از كل سطح جنگلهاي ايران را  41هكتارحدود 
رستاقي، اي و ابراهيمي جزيره(اند  خود اختصاص داده به

حمايتي و  -، كه با توجه به نقش حفاظتي)١٣٨٢
اين جنگلها و همچنين افزايش  زياداجتماعي  -اقتصادي

روزافزون استفاده از آنها، لزوم انجام تحقيقات گسترده و 
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هاي مختلف گياهي و جانوري آن روز  جامع در مورد گونه
  .شود ميبه روز بيشتر 

هاي عمدة بلوط،  رويشگاه گونه براساسمحققان برخي 
 :ند ازدو بخش متمايز براي زاگرس قائلند كه عبارت

زاگرس شمالي رويشگاه  .زاگرس شمالي و زاگرس جنوبي
است كه البته در  (Quercus infectoria) دارمازوخاص 

يا برودار  (Q. libani)ول  قسمتهايي از اين حوزه با وي
(Q. brantii) هاي بلوط  يا هر دو و يا برخي ديگر از گونه

جان غربي، آذرباي يهااستان اين بخش از زاگرس،. آميزد مي
 ي از استان كرمانشاه و لرستان را در بركردستان و قسمتهاي

اما زاگرس جنوبي رويشگاه خاص برودار است . گيرد مي
شمالي  29˚ 5َ  ييايعرض جغرافكه در استان فارس تا 

ادامه ) ب روستاي دادنجان از شهرستان فيروزآبادجنو(
  .)١٣٨٢رستاقي،  اي و ابراهيمي جزيره(دارد 

هاي بانه، سردشت شهرستان ويژه  بهدر زاگرس شمالي، 
يان به ياجتماعي روستا -وابستگي اقتصادي و مريوان،

بوده و اين وابستگي باعث ايجاد جنگل بسيار زياد 
طبيعي اين جنگلها شكل اي در ساختار و  تغييرات عمده

مهمترين  ).١٣٨٤، حيدري ؛١٣٨٢، غضنفري( است  هگشت
نشينان زاگرس شمالي از اين جنگلها جنگلاي كه استفاده

عنوان علوفة  بهنمايند، استفاده از شاخ و برگ درختان مي
 ،فتاحي(عنوان چراگاه دام است  بهدام و استفاده از جنگل 

و با توجه به تراكم زياد جمعيت ) ١٣٨٢ ,غضنفري ؛١٣٧٣
اي از اين جنگلها را هيچ نقطه تقريباًدر واحد سطح، 

برداري علوفه قرار توان يافت كه مورد چرا و بهره نمي
همين دليل ساختار جنگل و وضعيت  به. نگرفته باشد

ثير اين روند أشدت تحت ت بههاي درختي زادآوري گونه
اي  برداريهاي شديد و گسترده با وجود بهره. اندگرفته قرار

بيشتر (شود، قطعاتي از جنگل  كه در اين جنگلها انجام مي
اكنده و با صورت پر  به) قبرستانها و مكانهاي مقدس

ه رودخانه زاب كوچك، ضويژه در حو  بهح متفاوت، وسط
دليل باورهاي مذهبي و تقدسي كه براي    بهوجود دارند كه 

  برداري و دخالتهاي انساني مصون بوده ههربردم دارند از م

يا  و ساختار و پوشش گياهي آنها كمتر مورد تخريب
توان قطورترين و  مي كه يطور اند، بهبرداري قرار گرفتهبهره

بلندترين درختان جنگلهاي زاگرس شمالي را در آنها 
از حدود  دست نخورده يهاوسعت اين توده. جستجو كرد

هكتار  10هكتار و يا كمتر و در مواردي نيز بيش از  نيم
  ).1382رستاقي،  اي و ابراهيمي جزيره(است 

هاي دست نخورده و ي كه بر روي تودهادر مطالعه
شده موجود در منطقه بانه انجام گرفت، مشاهده  يگالزن

شد كه با وجود بذردهي مناسب درختان بلوط در هر دو 
 ها دارايوري در اين تودهمنطقه وضعيت كمي زادآ

و در حال ) 1385شاكري، (داري بوده اختالف معني
صورت طبيعي از  هزاد ب حاضر عدم استقرار زادآوري دانه

 ،فتاحي(جمله مشكالت عمده در اين جنگلها است 

 ،پور هعبدال ؛١٣٨٤ ،حيدري ؛١٣٨٢ ،پورهاشمي ؛١٣٧٣

در  نامية بذر بلوط تا قوةالزم دانسته شد بنابراين ). ١٣٨٤
آزموده شود تا  شدهيگالزننخورده و هاي دستتوده

از اختالف  يا اختالف موجود ناشيوال كه آئن سيا جواب
اينكه  بهنظر . شوددا يپ ،ر موارديا ساياست  رهاه بذيقوة نام
ها و  در تركيب تودهشناسي جنگلاز لحاظ  دارمازوگونة 

دليل استفاده از محصوالت  به(همچنين از لحاظ اقتصادي 
نشينان ايفا  اي در معيشت جنگل عمده سهم) فرعي آن

مصادف با بذردهي  84و نيز سال ) 1385مهدوي، (كند  مي
انجام اين بررسي انتخاب  برايفراوان اين گونه بوده، 

  .گرديد
 شكلبلوط نيز مانند ساير گياهان داراي دو  جنس

تجديد حيات . باشد تجديد حيات جنسي و غير جنسي مي
هايي به شكل يلة توليد جستوسجنسي اين گونه به غير

گيرد كه با توجه به  جوش صورت مي پاجوش و يا ريشه
دهي بلوط، اين عامل يكي از رموز  جست زيادقدرت 

 باشد ميموفقيت اين جنس در جنگلهاي زاگرس 
ديد روش دوم تجديد حيات، تج). ١٣٨٢پورهاشمي، (

به توانايي درخت در توليد كه با توجه  حيات جنسي است
نهايت در و  هازني بذرمقدار كافي، توانايي جوانه بهبذر 
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. (Li & Ma, 2001)رويش و بقاي نونهالها متفاوت است 
اي مفرط دليل وجود چر بهاي زاگرس هسفانه در جنگلأمت

اين شكل از تجديد حيات با تهديد  ،دام و تخريب عرصه
  ).١٣٧٣فتاحي، (اي مواجه است  جدي و مشكالت عمده
 راني، عالوه بر اجنس بلوط زيادبا توجه به ارزش 

ا، كشورهاي دنيا همچون اسپاني بيشترمطالعات بسياري در 
  ,Q. coccifera)، آمريكا (Q. ilex, Q. robur)پرتغال 

 Q. viriginiana)  و چين(Q. liaotungensis)  بر روي
 است ههاي مختلف و همچنين بذر آنها صورت گرفت گونه

  :توان به موارد زير اشاره نمودجمله مي كه از آن
را از شمال  دارمازو، گسترشگاه گونه )١٣٧٣(احي فت

 بعدغربي زاگرس تا منطقه گهواره در استان كرمانشاه و 
هاي بسيار كوچك و پراكنده تا نورآباد صورت لكه به

كه شرايط الزم در ميكروكليماهاي خاص پديد (لرستان 
گسترش اين گونه نيز . است ه، معرفي كرد)است هآمد

ثر از دو عامل مهم ادافيكي أمت (Q. libani)ول  همانند وي
هاي شمالي بوده ولي گسترش  و اقليمي و بيشتر در جبهه

-Quercetoتر از جامعه آن از لحاظ ارتفاعي پايين

libanietum و در نقاطي كه شرايط مطلوب  است هبود
براي هر دو گونه فراهم شده، تداخل يا تركيب آنها، 

را پديد  Querceto-infectoria+libanietumجامعه 
در جامعه  باالتريكه در ارتفاعات  درحالي. آورند مي
 ول، گسترش آن توسط ارتفاع از سطح دريا محدود وي
  . شودمي

شگاه اين گونه را مناطق ينيز رو) 1379(يزديان 
اي و دار كوهستاني و روي خاكهاي آهكي، ماسه شيب

ا ت 600ها و ارتفاع خاكهاي آهكي قرمز در داخل دره
هاي آن ميوه. است هذكر نمود) متر 1750تا (متر  1400

اي و در نوك باريك معموالً منفرد يا جفتي، استوانه
-8/1 آن اي با جالي براق، اندازهرنگ ميوه قهوه. شوند مي
  .باشدسانتيمتر مي 2-4سانتيمتر و حداكثر  1

 - ثير تيمارهاي رطوبتيأت يكه بر رو يادر مطالعه
آباد  زني بذر بلوط ايراني در منطقه خرم نهحرارتي بر جوا

بالفاصله پس از  هاركاشت بذ انجام شده،لرستان 
ترين روش كاشت بذر بلوط  عنوان مناسب آوري به جمع

 است هشدنهاد هاي غرب پيشاحياي جنگل برايايراني 
  ).1380اكبري و همكاران، (

پوشش، هاي تاجثير تيمارهاي مختلف همچون حفرهأت
زني برگ، عمق و نحوه كاشت بذر بر روي جوانهعمق الش

در شمال ) Quercus liaotugensis( بلوط و ماندگاري بذر
بيشترين مقدار  ن مطالعهيدر ا .است هشد يبررسچين 
هاي جنگلي و در هماني نهال در حفرزني و زندهجوانه

. دست آمد ها با الشبرگ پوشيده شوند بهشرايطي كه نهال
در زير  بذرهاماني زني و زندهانههمچنين مقدار جو

داري بيشتر از جنگلهاي طور معني بههاي بلوط درختچه
  .(Li & Ma, 2001)  است همسن بود
اي ثير سه نوع مديريت مختلف، كشت دورهأت نيهمچن

ر توليد بذر غالت، چراي مداوم و چراي كنترل شده را ب
، )Quercus ilex subsp. Ballota( بلوط هميشه سبز

 Cydiaو  .Curculio spزني و دو جنس بذرخوار جوانه

sp.   آمده بيانگر اين است دست بهنتايج . است هشدبررسي
زني  داري بر توليد و جوانه ثير معنيأكه نحوه مديريت ت

كوب هايي كه زيراشنحوي كه در جنگل به ،گذارد مي بذر
رود ميزان توليد و  اي به زير كشت مي صورت دوره به آنها

اما  ،باشدبيشتر از دو اكوسيستم ديگر مي هازني بذر جوانه
  دهد داري را نشان نمي وجود آفات اختالف معني

 (Pulido et al., 2003).  
  & Curculio elephas) ثير دو گونه بذرخوارأت

 Cydia fagiglandana) ،زني بذر بلوط بر روي جوانه
زني شده نخورده و سرشاخه در دو توده دست هميشه سبز

انجام اين  براي. است هشدمطالعه  در جنگلهاي اسپانيا
كه سه منطقه آن دست  شدمطالعه شش منطقه انتخاب 

هاي هفت ساله نخورده و سه منطقه ديگر در دوره
دانه بذر  750در هر منطقه . شدند زني ميسرشاخه

صد بذرها آلوده به بذرخوار در 6/16ده كه آوري ش جمع
ميانگين درصد آلودگي بذرها در دو اكوسيستم فاقد  .بودند
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طور  بهزني بذرهاي سالم انهدار بوده و جو اختالف معني
   59( است هداري بيشتر از بذرهاي آلوده بود معني

  نيز  هابين قوه ناميه بذر ).درصد 44درصد در مقابل 
 داري وجود نداشتتالف معنيدرصد اخ 95در سطح 

(Leiva & Fernandez-Alez, 2005).  
دليل دخالتها و  بههاي جنگلي زاگرس اكوسيستم

برداريهاي شديد، روند طبيعي خود را از دست داده و  بهره
 براي. اند هايي حساس و شكننده شده تبديل به اكوسيستم

ام توان با الگو گرفتن از طبيعت اقد احياي اين جنگلها مي
 انتخاب مبدأ برايكاري نمود، اما  به بذركاري يا نهال

الزم است مطالعات جامعي صورت گيرد تا  هابذر
. م گرددأكاريهاي انجام شده با موفقيت بيشتري تو جنگل

ثر واقع ؤتواند در اين امر م نتايج حاصل از اين تحقيق مي
  . اي براي تحقيقات آينده باشد شده و زمينه

  

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

آلوت از توابع  بخشمطالعه حاضر در جنگلهاي 
منطقه . شهرستان بانه واقع در استان كردستان انجام گرفت

 46دقيقه تا  30درجه و  45فوق داراي طول جغرافيايي 
درجه و  35و عرض جغرافيايي  يشرق دقيقه 15درجه و 

 ارتفاع. است يشمالدقيقه  10درجه و  36دقيقه تا  45
متر بوده و  1550متوسط آن از سطح درياهاي آزاد 

ساله ثبت شده از ايستگاه هواشناسي بانه  10آمار  براساس
كه بيشترين  ميليمتر است 713ميانگين ساليانه بارندگي آن 

حجم بارندگي در فصل زمستان و كمترين آن در فصل 
  ).١٣٨٤حيدري، ( باشد ميتابستان 

سه تودة  1384پس از جنگل گردشي فراوان در تيرماه 
خاطر تقدس و  بهقبرستانها و مناطقي كه (نخورده دست

و سه توده ) اند نخورده مانده باورهاي مذهبي دست
برداري شده در سه روستاي بِلَكه، ميريوسف و  بهره
خورده و نهاي دستتوده. شير انتخاب شدند قوله

طور كامل از لحاظ  بهبرداري شده در هر منطقه  بهره
فيزيوگرافي، ارتفاعي و اقليمي مشابه بودند، اما در بين 

شرح زير وجود داشت؛ توده واقع در  مناطق تفاوتهايي به
  ول با جهت دامنه وي -مازو روستاي بِلَكه داراي تيپ

فاقد (درصد  28عمومي شمال شرقي و شيب عمومي  
، توده واقع در روستاي ميريوسف )و چراي دام يزنگال

جنوبي و شيب  مازو با جهت دامنه -داراي تيپ برو
ي و توده) و چراي دام يگالزنفاقد (درصد  30عمومي 

ول با جهت دامنه وي -شير نيز داراي تيپ مازوقوله
داراي (باشد درصد مي 27جنوب غربي و شيب عمومي 

  ).رداريبچراي دام ولي فاقد بهره
  

  هاجمع آوري بذر
طور  به :وري كردتوان به دو طريق گردآبذر بلوط را مي
 اما .و گردآوري بذر از روي زمين مستقيم از درخت

ترين بذرها آنهايي هستند كه از روي درخت  سالم
افتند كه روي زمين مي ييبذرهاشوند، زيرا  آوري مي جمع

اگر چند روز ه ويژ به ،بينند شوند يا آسيب ميمي يا خشك
روي زمين مانده و يا در معرض هواي خشك و داغ 

، قبل 1384در آبان ماه ). ١٣٨٥يزدانفر، (قرارگرفته باشند 
از اينكه تمامي بذرهاي درختان بريزد، در هر كدام از 
  مناطق با استفاده از روش نزديكترين همسايه به نقطه

 10تعداد  ،(Leiva & Fernandez-Alez, 2005) دفيتصا
از هر كدام  .)درخت 60در نهايت (درخت انتخاب گرديد 

آوري و در  دانه بذر رسيده جمع 100از درختان تعداد 
 بسته به آزمايشگاه بذر دانشكدههاي پالستيكي سر كيسه
  . طبيعي دانشگاه تهران منتقل شدند منابع

  
  آزمايش ميزان رطوبت بذر

ست رفته ست از مقدار وزن از دا رطوبت بذر عبارت
بر حسب درصد وزن  بذر در طي زمان خشك شدن كه

مقدار رطوبت موجود در بذر . شوداصلي بيان مي نمونه
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. بستگي به تغييرات فيزيولوژيكي و پاتولوژيكي بذر دارد
ثير فراوان دارند أدو عامل مهمي كه روي طول عمر بذر ت

مراتب  بهت و حرارت بذر، اثر رطوبت رطوب :عبارتند از
اي مشكل بيشتر از حرارت است و كنترل آن تا اندازه

 هايمراتب مضرتر از نوسان بهرطوبت بذر  نوسانهاي. است
 تواند خساراتي را به بار آوردحرارت براي بذر بوده و مي

(Draper, 1985). همين دليل الزم است هنگامي كه  به
بذري استحصال شده و در نظر است در سردخانه 

كه بذري مورد خريد و فروش و  نگهداري گردد و يا اين
گيرد از ميزان رطوبت آن زني قرار مييا مورد آزمون جوانه
  . اطالع حاصل شود

را از لحاظ ميزان رطوبت در هنگام نگهداري به  هابذر
هستند  هاييدسته اول بذر :اندي نمودهبندتقسيمدو گروه 

توان رطوبت آنها را تا پنج درصد كاهش داد بدون مي  كه
حاظ قوه ناميه به آنها وارد اي از لاينكه هيچ گونه صدمه

 (Ortodox) ارتدكس هايتحت عنوان بذر هارن بذيشود، ا
شود كه با را شامل مي هاييدسته دوم بذر. شوندبيان مي
تا  20ميزان رطوبت آنها در هنگام نگهداري به زير  كاهش

، به اين رود از بين ميسرعت  بهدرصد، قوة نامية آنها  30
 كهگويند مي (Recalcitrant) دسته ريكال سيترانت

بعضي درختان  هستند و شامل گياهان گرمسيري هايبذر
سردسيري و جنگلي مانند بلوط، راش، مركبات و 

   ).١٣٨١اعتماد، (د نشوهاي گرمسيري مي ميوه
 براساسبذرها  مشخص نمودن رطوبت اوليه براي

 ISTA = International)المللي آزمون بذر قوانين بين

Seed Test Analyzing)،  از ابتدا بذرها آسياب شده و بعد
گرم انتخاب و دقت ميليده گرمي با  هر منطقه شش نمونه

درجه سانتيگراد  103 ±2در دستگاه اون با درجه حرارت 
ها خارج در پايان نمونه .ه شدندساعت قرار داد 17مدت  به

دقيقه در  30-45مدت  بهخشك شدن  برايشده و 
 محاسبه. دوباره توزين شدنددسيكاتور قرار گرفته و بعد 

 انجام گرفت )1( رابطهبا استفاده از  درصد رطوبت بذر
(Draper, 1985).  

)     ۱ رابطه(
( )
( ) 100

12

32 ×
−
−

=
MM
MM

 درصد رطوبت بذر 

M1 :،وزن ظرف  
M2 :قبل از خشك كردن به  آن وزن ظرف و محتويات
  گرم،

M3 :خشك كردن به  بعد از آن وزن ظرف و محتويات
  .گرم

  

  آفت زده هايرتعيين بذ
وجود يا عدم وجود  ست ازا سالمتي بذر عبارت

هايي مانند قارچها، باكتريها،  بيماريهاي ناشي از ارگانيزم
ويروسها و آفات جانوري مانند حشرات و سوسكهاي 
بذرخوار كه در اين تحقيق فقط وجود آفات جانوري بر 

براي انجام اين كار . گرفتمورد بررسي قرار  هاروي بذر
هاي پالستيكي خارج پس از تعيين رطوبت، بذرها از كيسه

مدت سه هفته در معرض هوا قرار داده شدند تا  بهشده و 
يده و الروهاي درصد رس 30رطوبت آنها به سطح 

زده را آفت هايرو بتوان درصد بذ بذرخوار خارج شوند
پس  .(Leiva & Fernandez-Alez, 2005)مشخص نمود 

از اتمام اين دوره تمامي بذرها مورد بررسي قرار گرفته و 
بذرهايي كه داراي اثر خروج دو گونه سوسك بذرخوار 

Curculio gladium  وBalaninus gladium  بودند
  .زده ثبت شدندآفت هايعنوان بذر شمارش شده و به

  

  تعيين وزن هزار دانه بذر
و شرايط  أده مبوزن بذر هر گياهي بستگي زيادي ب

وزن هزاردانه تعيين كننده قدرت  .رويشگاهي آن دارد
در يك گياه بيانگر  حياتي بذر نيست بلكه وزن هزاردانه

اين است كه تا چه حد گياه در زمان رسيدن دانه 
. نحو احسن ذخيره نمايد بهمواد غذايي  است هتوانست

هاي درشت، كه دانه است هآزمايش در غالت نشان داد
هاي ريز جوانه زده كه اين عامل خود يك از دانهزودتر 
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اين بدان معني است كه دانه . شودبرتري محسوب مي
چة بزرگ، مواد غذايي خاطر ساخت ريشه بهها درشت

گيري زودتر  بيشتري از زمين جذب نموده و به عمل كربن
  ).١٣٧٣، المپتر(نمايند اقدام مي

دانه در از وزن هزار كاري آگاهيدر فعاليتهاي جنگل
هاي توليد نهال از اهميت ريزي و برآورد هزينهبرنامه

خاصي برخوردار است، زيرا اين عدد در عمليات 
نهالستاني براي محاسبه ميزان بذر مصرفي در سطح خزانه 

  ).١٣٨١اعتماد، (گيرد مورد استفاده قرار مي

دانه بذر روش كار به اين شرح تعيين وزن هزار براي
خالص هر منطقه با سطح رطوبت  هايبود كه از نمونه بذر

صورت تصادفي  بهتايي صددرصد، تعداد هشت تكرار  30
تايي تا دقت صدهاي انتخاب شده و هر يك از اين نمونه

واريانس، انحراف معيار و  بعدتوزين شده  گرم ميلي
 4 تا 2 روابطضريب تغييرات هر نمونه با استفاده از 

اگر ضريب تغييرات كمتر از چهار باشد . محاسبه شدند
  توان تعيين وزن انجام شده را دقيق تلقي نمود مي

در غير اين صورت اين كار بايد دوباره انجام شود 
(Draper, 1985).  

  

)           )                    2 رابطه( ) ( )
( )1

22

−

−
= ∑∑

nn
xxn واريانس  

))                              3 رابطه( ) ( )
( )1

22

−

−
= ∑∑

nn
xxn انحراف معيار  

=×100                           )                     4 رابطه(
x
s ضريب تغييرات  

x  :،وزن هر كدام از تكرارها بر حسب گرم  
n  :،تعداد تكرارها  
S  :ار،يانحراف مع  
x :ن تكرارهايانگيم  
  
  هاناميه بذر زني و قوهجوانه

، است هزني تعاريف متعددي پيشنهاد شدبراي جوانه
 Seed germinationلغت  ،ش بذرالمللي آزماياتحاديه بين

  : كندرا به اين صورت تعريف مي
زني در شرايط آزمايشگاهي به ظهور و تكامل جوانه

گياهان  هايگردد كه در بذرعملي از جنين گياه اطالق مي
مختلف امكان تكامل به يك گياه كامل در شرايط مناسب 

زني بذر بستگي به عاملي دارد كه به آن جوانه. فراهم گردد
طور  بهگويند و مي Germination capacityقوه ناميه يا 
زدن كه توسط ست از توانايي بذر براي جوانها كلي عبارت

  ).١٣٨١اعتماد، (گردد زني ارزيابي ميد جوانهــدرص

دست آوردن  بهزني بذر هدف نهايي از آزمايش جوانه
زني  جوانه اطالعاتي در مورد قدرت سبز شدن و توانايي

و همچنين برآورد حداكثر تعداد  آوري شده جمع هايبذر
نه توانند در شرايط مطلوب جوابذرهايي است كه مي

كار بردن شرايط مطلوب و استاندارد شده در  هب. بزنند
دست آمده از  هگردد كه نتايج بآزمايشگاه بذر موجب مي

هاي بذر از همان يك توده بذر مشخص با نتايج ساير توده
دست  هببديهي است كه نتايج . گونه قابل مقايسه باشد

طور دقيق همانند آنچه  بهآمده تحت شرايط آزمايشگاهي 
آيد نخواهد بود، زيرا در شرايط ميدست  هبه در نهالستان ك
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نهالستان كنترل كمتري بر روي عوامل محيطي اعمال 
  .شود مي

هم زده  بهآوري شده از هر منطقه كامالً جمع هايبذر
نه بذر سالم از آنها دا 400صورت تصادفي  بهشده و 

با توجه به اينكه بذر گونة فوق نيازي به  .شمارش گرديد
و حتي تعدادي از  )١٣٨٥يزدانفر، (تيمار خواب ندارد 

آوري جوانه زده بودند، بنابراين از در هنگام جمع هابذر
جهت بستر كاشت از . نظر شدانجام تيمار خواب صرف

ماسه اسيدي عبور داده شده از الكي كه قطر سوراخهايش 
 ماسه را مدت دو ساعت در. ستفاده شدميليمتر بود ا 8/0
درجه سانتيگراد قرار داده تا كامالً  200ون با دماي آ

كش سپس با اضافه نمودن آب و قارچ .ضدعفوني گردد
مقدار كافي و شرايط استاندارد آزمايشگاهي بستر  بهبنوميل 

  .(Draper, 1985)بذر آماده گرديد 
تايي و در قالب طرح كامالً صدبذرها در چهار تكرار 

درجه سانتيگراد  20تصادفي در داخل ژرميناتور با دماي 
مدت يك ماه و  به بعد .دون حضور نور قرار داده شدندب

زده مورد شمارش قرار  هر شش روز يكبار بذرهاي جوانه
زده و حداقل  در اين آزمايش هر بذري كه جوانه. گرفتند

زده   عنوان بذر جوانه طول جوانة آن دو ميليمتر باشد به
  .)١٣٨٠، و همكاران اکبري( است همحسوب شد

  
  ها تجزيه تحليل داده

زني از دو هاي مربوط به جوانه تجزيه تحليل داده براي
  زير استفاده شد؛  شاخص
  :(Germination Index) زني شاخص جوانه ‐

زني را براي هر كدام از تيمارها اين شاخص نرخ جوانه
  :شود مي محاسبه 5 رابطهاز كند و مشخص مي

)                            5 رابطه(
S

NT
GI ii∑=  

 Ti :،تعداد روزهاي پس از كاشت  
Ni :زده در روز  تعداد بذرهاي جوانهiم، ا  
S :شده تعداد كل بذرهاي كاشته .  

دهندة زمان زني نشانمقدار كم شاخص جوانه
مزيت اين شاخص سادگي آن . زني كوتاهتر است جوانه

  ثير أتوان از ت است، همچنين با استفاده از آن مي
 زمان بر تعداد بذرهاي سبز شده اطالع حاصل كرد

(Hanks et al., 1980)،  اما هيچ اطالعاتي در  
 دهد دست نمي هزني در طي زمان ب مورد پراكنش جوانه
(Scott et al., 1983).  

  

  :(Germination Percent) زني درصد جوانه -
  زده به  ست از نسبت بذرهاي جوانها عبارت

  اين شاخص . كل بذرهاي كاشته شده در آزمايش
  دارد هابذر ،ناميه تعيين قوه برايكاربرد را بيشترين 

 (Jun & Ling, 2004)  شوديمحاسبه م ٦ رابطهو از.  
%100)                      6 رابطه( ×=

S
NGER 

N :زدهتعداد بذرهاي جوانه  
S :شده در آزمايشد كل بذرهاي كاشتهتعدا  

هاي توده يفيك يهامشخصه فرض وجود اختالف بين
  برداري شده با استفاده از آزموننخورده و بهرهدست

  One Sample T-Test افزار و در نرمSPSS for 

Windows 11.5  درصد انجام گرفت 95و در سطح. 
زني و شاخص فرض وجود اختالف بين درصد جوانه

پس  زيشده ن يگالزنت نخورده و هاي دستوده يزنجوانه
با  تهيها و آزمون نرمالانسيوار ياز انجام آزمون همگن

درصد و  95در سطح  واريانس يك طرفه تجزيهاستفاده از 
  .مورد آزمون قرار گرفت SASافزار در نرم

 
  نتايج

آفت  هايميزان رطوبت بذر، تعيين بذر بهنتايج مربوط 
ارائه  3تا  1 يشكلهار ترتيب د بهزده و وزن هزار دانه 

در جدول يك نيز اعداد مربوط به ميانگين، . است هشد
واريانس، انحراف معيار و ضريب تغييرات وزن هشت 

هاي مورد مطالعه ذكر تايي بذر براي تودهصدنمونه 
شود ميزان رطوبت گونه كه مشاهده مي همان. است هشد
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 »وسفيريم«، »بِلَكه« نخوردههاي دستدر توده هااوليه بذر
درصد  1/42و  1/43، 6/43ب معادل با يترت به »ريشقوله«و 
هاي مقدار جزئي بيشتر از توده به كه )1شكل ( باشدمي
 95داري در سطح اما اختالف معني است هبرداري شدبهره

  .درصد بين آنها وجود ندارد
هاي آلوده به بذرخوار در توده هايهرچند بذر

اما  ،شده هستند يگالزنهاي هنخورده بيشتر از تود دست
منطقه  شده يگالزننخورده و  هاي دست فقط بين توده
وزن . داري وجود دارداختالف معني »بِلَكه« مورد مطالعه

، »بِلَكه«نخورده هاي دستدر توده هزاردانه بذر نيز
و  93/4، 96/4 ترتيب معادل با به» شيرقوله«و » ميريوسف«

داري در طور معني به كه) 1جدول (لوگرم بوده يك 87/4
برداري هاي بهرهنخورده بيشتر از تودههاي دستتوده
  .است هشد

بيانگر اين است كه  واريانس تحليلاز  نتايج حاصل
هاي ها در تودهناميه بذر داري بين قوهاختالف معني

 95در سطح  در هر رويشگاه شده يگالزننخورده و  دست
رويشگاه مورد مطالعه  سهاما بين . درصد وجود ندارد

پس از مقايسه . )2جدول ( داري وجود دارداختالف معني
ها به روش دانكن منطقه بِلَكه داراي اختالف ميانگين
قرار  Aداري با دو توده ديگر بوده و در سطح معني
داري وجود بين دو منطقه ديگر اختالف معني ،گيرد مي

اما در مورد . گيرند قرار مي Bنداشته و هر دو در سطح 
درصد  95داري در سطح زني اختالف معنيشاخص جوانه

برداري شده و خود مناطق نيز وجود هاي بهرهبين توده
بندي دانكن در يك نداشته و هر سه منطقه فوق در دسته

  ).6تا  2 هايجدول(گيرند طبقه قرار مي
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  شدهنخورده و گالزنيهاي دستآلوده به بذرخوار در توده هايدرصد بذر -2 شكل
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 شدهنخورده و گالزنيهاي دستوزن هزاردانه بذر در توده -3 شكل

  

  ههاي مورد مطالعتايي بذر براي تودهصدانحراف معيار و ضريب تغييرات وزن هشت نمونه  ،واريانس ،ميانگين -1جدول 
 منطقه  )گرملويك( ميانگين واريانس انحراف معيار ضريب تغييرات

٦/٣  ٩/١٧  ٥/٣٢٠  ٩٦/٤  توده دست نخورده بِلَکه 

٢/٣  ٢/١٣  ١/١٧٥  ١٥/٤  شده بِلَکه يگالزنتوده  

٥/٣  ٥/١٧  ٥/٣٠٦  ٩٣/٤  توده دست نخورده ميريوسف 

٢/٣  ٠/١٤  ٢/١٩٦  ٣٨/٤  شده ميريوسف يگالزنتوده  

٥/٢  ١/١٢  ٨/١٤٦  ٨٧/٤  توده دست نخورده قوله شير 

٥/٣  ١/١٦  ٤/٢٥٩  ٦٦/٤  شده قوله شير يگالزنتوده  
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  دانكن يبندهمراه دسته به يزنزني و شاخص جوانهميانگين درصد جوانه -2جدول 
  بندي دانكندسته  زنيشاخص جوانه  بندي دانكندسته هازني بذردرصد جوانه  منطقه

  A۰/۴± ۷/۱۱  A ۵/۹۳±۰/۴ توده دست نخورده بِلَکه

  A  ۹/۲±۰/۱۴  A ۱۰۰±۰/۰  شده بِلَکه يگالزنتوده 

  B  ۶/۲±۱/۱۳  A ۵/۸۹±۲/۳ توده دست نخورده ميريوسف

  B ۰/۱±۳/۱۳  A ۰/۸۸±۷/۸ يوسفشده مير يزنگالتوده 

  B ۵/۰±۵/۱۳  A ۰/۹۵±۵/۴ توده دست نخورده قوله شير

  B ۳/۲±۳/۱۱  A ۸/۸۶±۰/۱۲ شده قوله شير يگالزنتوده 

  
 زنيجدول تجزيه واريانس كل درصد جوانه -3جدول 

  F Pr > Fمقدار   ميانگين مربعات  مجموع مربعات   درجه آزادي  منبع

  ۰۲۸/۰  ۱۰/۳  ۵۴/۷۶  ۳۳/۶۱۲  ۸  مدل

      ۶۹/۲۴  ۲۹/۳۷۰  ۱۵  خطا

        ۶۲/۹۸۲  ۲۳  کل

  
 جدول تجزيه واريانس تفكيك شده -4جدول 

  F Pr > Fمقدار   ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع

  ۲۵/۰  ۵۲/۱  ۴۹/۳۷  ۴۶/۱۱۲  ۳  تکرار

  ۶۰/۰  ۲۹/۰  ۰۴/۷  ۰۴/۷  ۱  تيمار

  ۰۱۵/۰  ۵۶/۵  ۳۷/۱۳۷  ۷۵/۲۷۴  ۲  منطقه

  ۰۳/۰  ۴/۴  ۰۴/۱۰۹  ۰۸/۲۱۸  ۲  منطقه *اثر متقابل تيمار

  
 زنيجدول تجزيه واريانس كل شاخص جوانه -5جدول 

  F Pr > Fمقدار   نگين مربعاتميا  مجموع مربعات   درجه آزادي  منبع

  ۶۶/۰  ۷۴/۰  ۲۲/۳  ۷۴/۲۵  ۸  مدل

      ۳۷/۴  ۴۸/۶۵  ۱۵  خطا

        ۲۲/۹۱  ۲۳  کل

  

 زنيشاخص جوانهجدول تجزيه واريانس تفكيك شده  -6جدول 

  F Pr > Fمقدار   ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع

  ۸۸/۰  ۲۲/۰  ۹۴/۰  ۸۳/۲  ۳  تکرار

  ۹۲/۰  ۰۱/۰  ۰۴/۰  ۰۴/۰  ۱  تيمار

  ۷۳/۰  ۳۱/۰  ۳۷/۱  ۷۴/۲  ۲  منطقه

  ۱۳/۰  ۳۱/۲  ۰۶/۱۰  ۱۳/۲۰  ۲  منطقه *اثر متقابل تيمار
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   بحث
يندي طبيعي است كه در مثل و ادامة حيات فرآ توليد

طي ميليونها سال آفرينش موجودات كره زمين اتفاق افتاده 
اند محكوم به هايي كه قادر به ادامه اين روند نبوده و گونه
در واقع شرايط زيستي در طول زمان . وده و هستندفنا ب

شود كه منجر به دچار تغييرات شديد و گاه خفيفي مي
گردد كه قدرت سازش با شرايط هايي ميحذف گونه

يكي از مشكالتي  ،تضمين بقاي نسل. محيطي را ندارند
نحوي  بهاست كه هر موجودي طي دوران حيات خود بايد 

به  با توجهي مختلف بلوط ها گونه. آن را حل نمايد
مكاني و همچنين رژيم  -شرايط مختلف زماني

هاي طبيعي موجود در هر منطقه راهبردهاي  آشفتگي
نمايند مختلفي را براي زادآوري خود انتخاب مي

(Johnson et al., 2002) .هاي طبيعي از مهمترين آشفتگي
سوزي  خشك آتشاي و نيمههاي مديترانهدر اكوسيستم

 ;Nyland, 1996; Johnson et al., 2002) است

Chadwick & Larson, 1996; Crow, 1988) گونه بلوط ،
هاست كه در هاي عمده در اين اكوسيستمنيز يكي از گونه

زاد زاد و شاخهپاسخ به اين عامل طبيعي به دو صورت دانه
زاد روش هرچند زادآوري شاخه .كندتجديد نسل مي
هاست، اما زادآوري  اكوسيستم در اين غالب تجديدنسل

حفظ  هاي مادري جديد ودليل توليد پايه زاد نيز بهدانه
باشد اي برخوردار ميتنوع ژنتيكي از اهميت ويژه

.(Nyland, 1998; Johnson et al., 2002)  نتايج حاصل از
هاي دهد كه اين عامل در توده زده نشان ميآفت هايربذ

كه  است  هنخوردهاي دستدهبرداري شده كمتر از توبهره
تواند دخالتهاي انجام گرفته در اين جنگلها، دليل آن مي

 زني باشد كه خود يكو انجام سرشاخه هاآوري بذرجمع
و  تواند چرخه زيستي آفاتنوع هرس بوده و مي

نتيجه فوق با نتايج حاصل  بذرخواران را دچار وقفه نمايد؛
همخواني  (Leiva & Fernandez-Alez, 2005)از كار 

نخورده هاي دستوزن هزاردانه بذر نيز در توده .دارد
 است هبرداري شدهاي بهرهداري بيشتر از تودهطور معني به

هاي  ر تودهدليل توليد بذر بيشتر د بهتواند كه اين امر مي
دليل تنش ناشي  بهها زيرا اين توده برداري شده باشد،بهره

نمايند و  توجهي توليد مي قابلزني مقدار بذر از سرشاخه
كاسته  هابا افزايش تعداد بذر توليدي از وزن و اندازه بذر

-Leiva & Fernandez) و )1381(اعتماد  ؛خواهد شد

Alez, 2005) هرچند . نيز به نتايج مشابه دست يافتند
كاريها را با  تواند جنگلتر مي درشت هاياستفاده از بذر

اي كه بايد مورد توجه اما نكته موفقيت بيشتري توام نمايد،
نخورده در زاگرس هاي دستقرار گيرد اين است كه توده

صورت پراكنده  بهشمالي از سطح كمي برخوردار بوده و 
 براينمايند در ضمن مقدار بذري كه توليد مي .هستند

ها الزم و ضروري حفظ تعادل و پويايي اين اكوسيستم
  .است

ك اكوسيستم وارد بدون شك هر آسيبي كه به ي
ثيرگذار أتواند بر شرايط زيستي آن منطقه تگردد مي مي

هاي مختلف متفاوت ثير براي گونهأاما آستانه اين ت. باشد
حاكم بر  يثير شرايط فيزيولوژيكأاست و نه تنها تحت ت

كنش مجموعه عوامل هر گونه است بلكه تابعي از برهم
نتايج اين . اردزيستي است كه در آن جامعه گياهي وجود د

ثير فشارهاي وارد بر أكه ت دارداز آن  حكايتپژوهش 
خورده تا آن اندازه نبوده كه بتواند بر قوه ناميه مناطق دست

 .اثر بگذارد دارمازوزني درختان و شاخص جوانه
زيستي ديگري اثر  عواملكه ممكن است بر  درحالي

اي اين سه دليل اينكه ژنوتيپه عالوه بر اين به. گذاشته باشد
رويشگاه با هم متفاوت هستند و ممكن است اين پديده 

اثر  احتمال داردشد، ثيرگذار باأقوه نامية آنها تبر نيز 
ثير عامل تغييرات أخوردگي توده بر قوه ناميه تحت تدست

ها اكنون تفاوتي بين توده ولي باشد،ژنتيكي خنثي شده 
  .شود نميمشاهده 
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Abstract 
 
Due to encroachment and intense utilization, natural ecosystems of Zagros lost their normal trend and 
have converted to fragile and sensitive ecosystems. There are dense human populations that live in these 
forests which are depended on these forest resources. One of the most important utilizations in northern 
Zagros is Galazani (pruning) and using of oak limbs as fodder. This kind of use leads to prominent 
changes in forest structure and its physiognomy in some region (for example Alot in Kurdistan province) 
which can be a hazard for forest sustainability. Regarding to this problem and having no regeneration 
from seed, qualitative characteristics of Gall oak acorns, that is one of the most prominent species in these 
forests, was investigated in three untouched and pruned sites. Totally 60 Gall-oak trees (10 trees per site) 
and 6000 acorns (100 acorns per tree) were collected. Primary moisture of acorns in untouched sites was 
a little more than in pruned sites but there was no significant difference between them. The weevil 
Curculio gladium and Balaninus gladium were the insect species that predated the acorns collected from 
our sites. There were significant difference (in level of 95%) in the infestation rate among untouched and 
pruned sites of Blake, however in Ghole-shir and Mir-Yousef sites were no significant differences 
between insect-infested acorns. The weight of thousand acorns was significantly more in untouched sites; 
probably because of having more time to storing enough nutrients in their cotyledons. Germination 
percent and germination index data were analyzed by simple One Way ANOVA, and their averages were 
compared by Duncan test. There were no significant differences between germination percent of 
untouched and pruned sites. Comparing means indicate that, Blake site with 96.75 germination percent 
was placed in group A, Ghole-shir and Mir-Yousef sites were placed in group B with 90.78 and 88.75 
germination percent, respectively. Germination index of untouched and pruned sites had no significant 
differences and in Duncan grouping they placed in one group. The values for germination index in Mir-
Yousef, Blake and Ghole-shir sites were 13.18, 12.83 and 12.36, respectively. 
 
Key words: Gall-oak, northern Zagros, Galazani (pruning), germination percent, germination index. 

 


